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AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

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

De komende weken vindt bij Shell Moerdijk gepland onderhoud plaats aan een 
fabriek. Samen met onze aannemers zijn we goed voorbereid om deze 
werkzaamheden op een veilige manier te doen, met extra maatregelen om Covid-19 
besmetting te voorkomen.

Er bestaat echter altijd de kans dat we bij het uit bedrijf nemen van de fabriek uit 
veiligheidsoverwegingen moeten fakkelen. Na de recente overlast zouden wij dat 
nog eens extra vervelend vinden. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij er álles aan zullen doen om dit tot 
een minimum te beperken.

Wij realiseren ons dat wij het geduld en begrip van onze buren op de proef hebben gesteld. Daarom 
nodigen wij u graag uit voor een omwonendenavond om over het nu en over onze toekomstvisie het 
gesprek met u aan te gaan. U bent op donderdag 17 september om 19.00 uur van harte welkom bij 
Shell Moerdijk. Uiteraard worden tijdens deze bijeenkomst de RIVM richtlijnen gehanteerd.

Na uw aanmelding via: communicatiepernismoerdijk@shell.com ontvangt u verdere informatie.

WIJ BIEDEN U ONZE EXCUSES 
AAN VOOR DE FAKKELOVERLAST 
VAN TWEE WEKEN GELEDEN 

www.shell.nl/moerdijk

NSR-R-10811-adv_Fakkeloverlast-Moerdijk-Augustus-AWv2.indd   5NSR-R-10811-adv_Fakkeloverlast-Moerdijk-Augustus-AWv2.indd   5 20/08/2020   11:4920/08/2020   11:49
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Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Schrijfsel in 300 woorden
Nog steeds hebben we te maken met heel wat richtlijnen en maatregelen. Vervelend dat 
Covid-19 nog steeds niet onder controle is. Maar wat leer je mensen juist nu op een andere 
manier kennen. Wat zijn er veel mensen die veel voor anderen over hebben. Klundert voor 
Klundert is daar een mooi voorbeeld van.

Onze wereld is deze periode een stuk kleiner. We zijn veel meer op onszelf aangewezen. We 
leren hierdoor ook dingen over onszelf. Eigenlijk een goed moment om je eigen identiteit 
opnieuw uit te vinden. 
Hoe reageer jij op deze crisistijd? Mis je alle activiteiten en contacten? Of vind je het stiekem 
wel fijn om vaak thuis te zijn? En ik moet toegeven dat ik het toch wel fijn vind om een wat 
minder druk sociaal leven te hebben…

Vind jij het lastig om die anderhalve meter afstand te houden? Houd jij je überhaupt aan alle 
regels en richtlijnen? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het toch best moeilijk. 
Soms lijkt anderhalve meter echt een hele grote afstand, maar een andere keer is het bij lange 
na niet ver genoeg.

Bij familie en vrienden vind ik die afstand erg lastig. En ook bij het verenigingsleven, in mijn 
geval orkest en koor, vind ik die afstand absoluut niet leuk. Maar als mensen dringen, bijvoor-
beeld bij de kassa van de supermarkt, dan wens ik ze naar de andere kant van de wereld. Heb 
jij dat ook?

Maar goed, we nemen het allemaal nog maar even voor lief. Het belangrijkste is toch dat we 
corona onder controle krijgen. Pas dan zal het leven weer een beetje normaal kunnen worden.
Wat is normaal ook alweer? Weet jij het?

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Van de redactie: Terugblik en vooruitkijken
De twaalfde editie alweer van ons maandelijk-
se Klundert Magazine. Vorig jaar na de zomer-
vakantie werd de eerste editie huis-aan-huis 
bezorgd in Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. U 
krijgt dus nu al een jaar lang het Klundert Maga-
zine gratis in de bus!

Oktober 2018 zijn we gestart met het Week-
blad In de Klundert. Totaal hebben we 30 week-
bladen uitgebracht; de laatste werd bezorgd 
op 7 mei 2019. Toen zijn we de samenwerking 
aangegaan met Fendert Lokaal. Op dinsdag 14 
mei werd de eerste Fendert & Klundert Lokaal 
huis-aan-huis bezorgd. Deze samenwerking was 
echter van korte duur, er zijn slechts negen ge-
zamenlijke weekbladen gemaakt. Tijdens de zo-
merstop in 2019 hebben we besloten om toch 
weer ieder voor zich door te gaan. 
Stichting In de Klundert heeft toen gekozen 
om het over een heel andere boeg te gooien. 
Wij zijn gestart met een maandblad en dit blad 
kreeg als titel: Klundert Magazine. September 
2019 werd de eerste editie bezorgd.

De eerste jaargang hebben we dus gehad en 
steeds is het gelukt om het blad vol te krijgen 
met allerlei berichten, zoals informatieve artike-
len, aankondigingen van acties en activiteiten, 
themaverhalen, diverse columns en terugblik-
ken op de geschiedenis.
Dit is dus de twaalfde editie. Het was toch wel 
even zoeken naar een thema. Tijdens de zomer-
vakantie is er sowieso al niet zoveel te doen en 
daarbij nog de hele coronaperiode waardoor 
heel veel dingen niet door kunnen gaan of met 

allerlei beperkingen. Maar het is weer gelukt om 
een gevarieerd magazine te maken. We hopen 
dat het weer met veel plezier gelezen èn ge-
waardeerd zal worden.

We denken dat we met het Klundert Magazine 
op de juiste weg zitten. Er komen veel positieve 
reacties binnen, uit alles blijkt dat het een veel-
gelezen blad is. Een belangrijk detail is nog wel 
de financiële haalbaarheid. We zitten weliswaar 
op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. 

Een positieve ontwikkeling is dat steeds meer 
adverteerders ons weten te vinden, want dat is 
wel keihard nodig om zo’n magazine te kunnen 
blijven maken. En we hebben al heel wat Vrien-
den van In de Klundert die jaarlijks een finan-
cieel steuntje bijdragen. Ook daar zijn we heel 
blij mee, want dit helpt absoluut om voldoende 
draagkracht te krijgen. We zijn druk bezig om te 
kijken hoe we nieuwe acties kunnen opstarten 
voor meer vrienden, sponsors en adverteerders, 
zodat we een sterke basis krijgen en door kun-
nen gaan met het uitgeven van dit maandelijkse 
Klundert Magazine.

Ook eens een advertentie plaatsen? Vraag naar 
de mogelijkheden via 
advertenties@indeklundert.nl. 
Wilt u Vriend worden van In de Klundert? Graag! 
Maak jaarlijks een bijdrage over van minimaal 
13,57 euro op bankrekening NL06 RABO 0181 
2466 78 t.n.v. Stichting In de Klundert met ver-
melding van ‘Vriend van In de Klundert’. U bent 
meer dan welkom in onze vriendenkring!
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Zomervakantie in de regio

Genieten als toerist in de eigen omgeving
In de vorige editie schreven we het al: vakantie is dit jaar anders dan an-
ders. Verre reizen konden niet doorgaan en last-minute werden er nog 
heel wat vakanties in eigen land geboekt. Heel veel vakantieparken, 
hotels en campings in Nederland waren dan ook uiteindelijk ver volge-
boekt en wist je nog iets te vinden wat wel beschikbaar was, dan werd 
de hoofdprijs gevraagd. Veel mensen hebben deze zomer dus vakantie 
gevierd in de buurt. Erg? Nee hoor, want ook onze regio heeft heel wat 
te bieden.

Het is ook wel eens leuk om als toerist rond te kijken in je eigen woonom-
geving. We kregen heel wat enthousiaste verhalen van vakantiebelevenis-
sen in de buurt. Heel veel gezinnen zijn in deze coronaperiode gewoon 
thuis gebleven en de foto’s maken wel duidelijk: wat wonen wij in een 
mooie omgeving! 

Trots poseren op het kanon
Lucia Fuanani-Tolenaars stuurde een leuke foto van haar zoon Jael pose-
rend op één van de kanonnen bij het Klundertse stadhuis. 
“Wij zouden eigenlijk met ons gezin naar Majorca gaan, we hadden met 
onze twee kleine jongens een vakantie geboekt in een all-inclusive resort, 
maar dat ging niet door. We hebben er toen voor gekozen om thuis te 
blijven en zijn in Nederland lekker wat dagjes uit geweest”, vertelt Lucia. 
Jael had op een gegeven moment een logeerpartijtje bij tante Titia aan de 
Stadhuisring en daar zag hij steeds mensen bij de kanonnen foto’s maken 
van kinderen die er op geklommen waren. “Toen ik Jael weer ging halen, 
was meteen zijn vraag of hij ook eens op die kanonnen mocht zitten. Ik 
had er nooit bij stilgestaan dat dit voor zo’n jochie zo’n belevenis kon zijn. 
Dat bewijst maar weer dat kinderen echt niet zoveel nodig hebben, ze 
kunnen ook genieten van de kleine dingen in de buurt.”
Dat deze hele coronatijd zeker geen leuke tijd is, dat is wel duidelijk, maar 
Lucia merkt op dat er ook heel veel positieve dingen zijn. “We zijn eigen-
lijk min of meer gedwongen om vakantie in de buurt te vieren, maar hoe 
verrassend kan dat zijn. Er zijn ook hier zoveel mooie dingen te zien en te 
beleven. Normaal let je daar niet zo op, maar als toerist in de eigen om-
geving kijk je daar toch anders naar. Zo hebben wij bijvoorbeeld een leuk 
strandje ontdekt bij Etten-Leur, Tiengemeten is leuk voor een bezoek en 
zo zijn er nog veel meer tips voor leuke uitstapjes”, aldus Lucia.

Helpen op de boerderij
De twaalfjarige Joël Nieuwkoop vindt het ook een heel andere vakantie 
dan anders. “Toen het ‘officieel’ vakantie werd, voelde het als vakantie, 
maar toch anders omdat ik al sinds maart thuis zit. Maar de vakantie was 
wel erg leuk!” 
De eerste twee weken mocht Joël helpen met klussen in het huisje van 
zijn oom, die op 22 juli terug uit Amerika zou komen. En daarna is hij een 
weekje op vakantie geweest met zijn gezin naar Camping De Flaasbloem 
bij Chaam.
“De camping was heel leuk omdat je er bijvoorbeeld een visvijver hebt 
waar ik elke dag ging vissen. Ik heb in totaal dertig vissen gevangen. Ver-
der kom ik heel vaak op de boerderij bij mijn oom om te helpen. Het op de 
boerderij zijn en helpen werd nog leuker omdat we gingen dorsen. Ik had 
geluk, want we gingen net dorsen voor dat ik op vakantie ging. De don-

derdag en vrijdag voor dat ik op vakantie ging en tijdens de dagen dat we 
gingen dorsen, hebben we met heel de familie in de achtertuin van mijn 
opa en oma gekampeerd in tenten. Dat was heel gezellig! Ik heb ook veel 
met vrienden gedaan zoals kanoën en gamen.”

Wandelen in De Appelzak bij Moerdijk
Sanne Ansems-Blom is in april aan een hernia geopereerd en nog herstel-
lende van die operatie. “We gaan meestal op vakantie naar Turkije, maar 
dat zat er dit jaar dus niet in. Niet alleen vanwege corona, maar ik heb ook 
nog best veel last na de operatie. Daarom vieren we deze keer de vakantie 
lekker thuis.”
Maar Sanne verveelt zich bijna nooit. “Regelmatig ga ik lekker met de hond 
naar natuurgebied De Appelzak. Daar kun je echt heerlijk wandelen. Ik 
fotografeer heel graag en daar heb ik al heel wat mooie foto’s gemaakt.”
Bij het strandje is het ook lekker toeven, zeker als het lekker weer is. “Pas 
zag ik dat er langs de kant een bootje was aangelegd. Die mensen hadden 
blijkbaar ook even zitten genieten aan de waterkant en waren net van plan 
om weg te gaan. Geen idee wie het waren, maar het gaf zo’n mooi beeld in 
het avondzonnetje, dus vandaar deze foto.” 

Weids uitzicht bij de Noordschans
Bernadette woont sinds december 2019 op de Noordschans en geniet da-
gelijks van het weidse uitzicht in haar achtertuin. “Onze tuin grenst aan de 
Vliet en landerijen en in de verte zie je de Groenstrook. Ik ben dit voorjaar 
en deze zomer in en om het huis bezig geweest en fotografeer dagelijks 
mooie plaatjes in de buurt. De mooiste foto’s post ik op Facebook en/of 
Instagram”, vertelt Bernadette.

Aan de wandel in en om Klundert
Voor Annette van Kouwen was dit jaar een heel bijzonder jaar. Ze is in 
maart ziek geworden en bleek het coronavirus te hebben. Noodgedwon-
gen vierde ze haar vakantie in en om Klundert.
“Toen ik ziek was, werd ik gelukkig goed geholpen door mijn familie, vrien-
den, korfbalteam DSO-7 en zelfs door mensen die bij mij in de buurt wo-
nen. Dat zal ik nooit vergeten, dat is echt heel bijzonder. Nadat ik zeven 
weken binnen heb gezeten, ben ik langzaamaan het lopen weer gaan op-
bouwen. Samen met mijn hond Cara werk ik aan mijn herstel en samen 
genieten we van de omgeving in en om Klundert.”
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Afwisseling in het natuurgebied De Appelzak
Kees Faber wandelt zo’n vier à vijf keer per week een uur met de hond en 
ook hij is vaak te vinden in De Appelzak bij Moerdijk.
“Het mooie van de Appelzak is, dat het soms lijkt dat je er helemaal alleen 
met je hond loopt. Vanuit de achteringang op het industrieterrein kom je 
uit bij het strandje en daar kunnen honden lekker zwemmen. Het meest 
bijzondere van de Appelzak zijn de overgangen van de seizoenen. Je ziet 
de natuur vaak per dag veranderen. Het mooiste is het begin van de lente. 
Eerst worden de lage struiken langzaam groen en vervolgens de bomen. 
De groei van paddenstoelen in de natte weken in juli vond ik ook bijzon-
der. Nu na de hittegolf wanneer je binnendoor over één van de sluippaden 
loopt, loop je door een centimeter dik bladertapijt, die de bomen hebben 
laten vallen door de warmte. Na een storm kun je de ravage zien die zo’n 
storm veroorzaakt: omgevallen bomen en afgerukte takken, waar de hond 
weer blij mee is. Ben je een beetje depri dan word je opgebeurd door de 
vele vogelgeluiden, die soms aanzwellen tot een kakofonie als ware het 
een orkest dat aan het stemmen is. Deze afwisseling maakt voor mij de 
Appelzak een van mijn favoriete stukjes natuur”, aldus Kees.

Vakantie in het noorden
Weliswaar viert Cors de Visser deze zomervakantie van een trip met de 
caravan in Groningen en Friesland, maar door het jaar heen is Cors vaak op 
pad in en om Klundert. Als pensionado geniet hij heel het jaar door van de 
eigen omgeving. Behalve sportief bezig zijn, heeft Cors ook kijk op mooie 
Klundertse plaatjes, getuige deze foto gemaakt vanaf de hondenuitlaat-
plaats bij ’t Ravelijn richting de Stoofdijk. 

Weekend van 12 en 13 september

Erfgoedweekend met 
rondleidingen in het 
Klundertse Stadhuis
Ook Heemkundekring Die Overdraghe uit Klundert besteedt op 
zaterdag 12 en zondag 13 september a.s. aandacht aan het Bra-
bantse erfgoedweekend en wel in de vorm van een openstelling 
voor publiek van ons 399 jaar oude stadhuis. 

Bij de gemeentelijke herindeling in 1997, waarbij de gemeente 
Klundert opging in de gemeente Moerdijk, werd het Stadhuis 
overbodig als gemeentekantoor en werd het als kantoorgebouw 
verhuurd. Daarmee kwam de publieke functie te vervallen en was 
het ‘huis van de gemeente Klundert’, behalve als trouwlocatie, niet 
meer voor publiek toegankelijk. 

Rondleidingen
Op 12 en 13 september a.s. verzorgt Heemkundekring “Die Over-
drage” rondleidingen in het Stadhuis en de directe omgeving. Wie 
gebruik wil maken van deze unieke mogelijkheid om een kijkje te 
nemen in het Stadhuis, dat nog voor een groot deel in de oor-
spronkelijke staat verkeert, en kennis wil nemen van de roemrijke 
geschiedenis van Klundert en zijn Stadhuis, is van harte welkom. De 
gidsen van “Die Overdraghe” zullen u graag ontvangen.
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Uw medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw,  

zorgzame moeder en lieve oma

Hanny Blokland – Schalk

hebben wij mogen ervaren als troost en warmte.

Bert Blokland
Corné & Tineke

Vera en Tim

www.eyelovebrillen.nl • 073-800.00.15 (ma-vr) 

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

ACTIE ACTIE ACTIE

met actiecode:
552654

met actiecode:
149078

met actiecode:
735402

BRIL OP STERKTE
voor veraf óf dichtbij 

MULTIFOCALE BRIL
met leesgedeel te

MULTI-PLUS BRIL 
met breder leesgedeelte

€45 €95 €145

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

Inclusief kraswerende laag

Inclusief keuze uit minimaal 225 monturen

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

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

Ook als zonnebril 
verkrijgbaar voor 

dezelfde prijs!

DA Mooi Etten-Leur
Winkelcentrum 43
ETTEN-LEUR
Tel. 076-502 3080
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met breder leesgedeelte 

€149 Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

woon- en slaapcomfort

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Heb je
verhuisplannen?

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 593 12 53

STORING-ONDERHOUD-SERVICE 
Bel ons voor een afspraak 

076 - 5931253! 

CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl

Installatietechniek

BEHEER EN VERHUUR VAN PERMANENTE 
BEDRIJFSHUISVESTING, KANTOREN, LOODSEN, 

STARTERSRUIMTES, WINKELS EN APPARTEMENTEN.

Molenvliet 1, 4791 EB Klundert
Tel: 0168-402955

www.denhollander-verhuur.nl
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Stadsgidsen van de Heemkundekring breiden de 
wandelmogelijkheden uit
Al enkele jaren is het mogelijk om met de stadsgidsen van Heemkundekring 
Die Overdraghe een stadswandeling te maken door ons stadje. Het aantal 
bezoekers van buitenaf dat hier wandelend alle mooie plekjes komt bekij-
ken, stijgt nog steeds. Vaak zien we mensen met het boekje ‘Kuieren door 
Klundert’ lopen, maar je kan ook groepen tegenkomen die onder begelei-
ding van een stadsgids op verkenning zijn.

Het zijn niet alleen bezoekers van buitenaf die op deze manier op stap zijn in 
‘de Klundert’. Ook mensen uit Klundert zelf laten zich graag rondleiden. De 
gidsen laten niet alleen de mooiste plekjes, gebouwen en monumenten zien, 
maar wijzen je ook op bijzonderheden waar je misschien dagelijks langsloopt, 
maar die je nog nooit echt gezien hebt. Daarnaast zitten zij vol verhalen en 
anekdotes over het Klundert van toen. Ze brengen de geschiedenis vanaf 
het ontstaan van het dorpje Die Overdraghe, via het vestingstadje Niervaert 
tot het huidige Klundert, al wandelend tot leven. En daar is heel veel over te 
vertellen, als de gidsen eenmaal beginnen, raken ze niet uitgepraat.

Aangepaste groepswandelingen
Door het uitbreken van de Coronacrisis zijn de wandelingen iets aangepast 
en daardoor nog leuker geworden.  
Zo is het maximaal aantal deelnemers van de ‘Groepswandeling met gids op 
bestelling’ teruggebracht naar 10 personen. Hierdoor is de voorgeschreven 
1,5 meter afstand houden tijdens het wandelen, geen probleem.
Voor de mensen die liever met een kleiner gezelschap op stap willen is de 
‘Exclusieve rondwandeling met privé-gids’ in het leven geroepen.  Je gaat 
dan op stap met minimaal twee en maximaal vier wandelaars.

Spontane wandelingen
Voor bezoekers en inwoners van Klundert die spontaan het idee krijgen om 
een stadswandeling te maken, is er de ‘Last-minute wandeling’. De stadsgid-
sen nemen in dat geval de uitdaging aan om binnen een kwartier de rond-
leiding te starten.

Daarnaast worden er in de loop van het seizoen een aantal ‘Open groeps-
wandelingen’ gepland waarop mensen in kunnen schrijven. Je maakt dan 
niet alleen kennis met al het moois wat Klundert te bieden heeft, maar je 
leert ook weer andere mensen kennen.

Winterwandeling
Het wandelseizoen loopt van half april tot eind september. Dat is een beetje 
afhankelijk van het weer. Maar ook als er een verzoek binnenkomt voor het 
maken van een ‘winterwandeling’ wordt er gekeken wat de mogelijkheden 
zijn.

Combinatie met horecabezoek
De wandelingen worden door deelnemers vaak gecombineerd met een ar-
rangement bij de plaatselijke horeca. Eerst lekker wandelen en daarna een 
uitgebreide high-tea of juist andersom: na een lunch de calorieën verbran-
den tijdens de stadswandeling. De wandelingen starten of eindigen in dat 
geval bij de eetgelegenheid waar gegeten of geborreld wordt. Wat dat aan-
gaat zijn er in Klundert nogal wat mogelijkheden.
Natuurlijk houden de stadsgidsen rekening met de persoonlijke wensen en 
omstandigheden van hun gasten. De routes die gekozen worden zijn toegan-
kelijk voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Zij vinden het wel fijn om 
van tevoren te weten als één van hun gasten wat slechter ter been is, dan 
wordt daar bij de samenstelling van de wandeling rekening mee gehouden.

De wandelingen duren over het algemeen 1 a 1,5 uur. Langer is mogelijk, 
maar meestal zitten de deelnemers tegen die tijd zo vol informatie, dat er 
niets meer bij kan. En dan is het goed dat je een eindtijd hebt afgesproken, 
want als je de gidsen de kans geeft, houden ze je drie uur lang aan de wandel 
en dan zijn ze nog niet uitverteld.
Voor meer informatie kun je terecht bij de coördinator van de stadsgid-
sen. Dat is Niek Tolenaars. Niek is te bereiken onder telefoonnummer: 06- 
33992793 of via zijn emailadres: nitol@ziggo.nl.

In Memoriam Ties Steehouwer
Er is mij gevraagd om namens Heemkundekring “Die Overdraghe” een af-
scheidswoord te schrijven bij het overlijden van Ties Steehouwer. Ik heb 
daar graag aan voldaan, omdat ik vind dat Ties dat ten volle verdient. 

Mensen die Ties Steehouwer niet kenden vonden hem maar een eigenaar-
dige man. Dat klopt: op zijn eigen manier was Ties heel aardig: Hij was at-
tent, eerlijk, hulpvaardig, voorkomend, recht door zee, standvastig, actief, 
sportief, enz. Maar hij kon, bijvoorbeeld in een gesprek, de meest brutale en 
kritische vragen stellen of opmerkingen maken, waarvan de gesprekspartner 
volledig van zijn à propos raakte. Gewoon recht voor zijn raap. Ties deed 
dat niet met het doel om zijn opponent uit zijn evenwicht te brengen, want 
daarvoor was hij te aardig. In al zijn onschuld gebeurde dat zonder dat hij 
zich realiseerde hoe zijn vraag of boodschap aan de andere kant over zou 
komen. In bestuursvergaderingen van onze Heemkundekring kon dat tot 
flinke discussies leiden. 

Vijftien jaar lang was Ties voorzitter en daarmee het uithangbord van  “Die 
Overdraghe”. In die functie blonk hij uit door zijn inzet voor de vereniging. 
Vooral wanneer hij om de tafel zat met instanties als de gemeente Moerdijk 
of andere overheden en de belangen van Klundert als historisch monument 
en van “Die Overdraghe” in het bijzonder onderwerp van gesprek waren.  
Zijn belangrijkste wapens waren dan zijn dossierkennis, zijn kennis van de 
geschiedenis van  Klundert, zijn argumenten, zijn vastberadenheid en het 
enthousiasme waarmee hij telkens weer opkwam voor de goede zaak. Zijn 
“laatste kunstje” voerde hij op tijdens de gesprekken over het opknappen en 
aantrekkelijker maken van het gebied rond de Stenen Poppen.

Ties was binnen “Die Overdraghe” actief op meerdere terreinen, want hij 
was heel veelzijdig. Wanneer u hem bijvoorbeeld op zijn fiets door Klundert  
zag rijden, was hij vrijwel zeker onderweg om boekjes of post te bezorgen. 
Tijdens die fietstochtjes, waarbij hij zonder problemen ook het totale buiten-
gebied meenam, kon het gebeuren dat hij ergens plompverloren binnenviel 
voor een kopje koffie om op die manier de laatste nieuwtjes uit Klundert op 
te pikken. Hij had daarvoor zo zijn eigen adressen. Ook onderhield hij op die 
manier zijn contacten met de mensen die hem regelmatig van informatie 
hadden voorzien. 
Wat in zijn artikelen in “de Overdraght” steeds weer opviel was de grondig-
heid waarmee hij zijn verhalen onderbouwde. “Als je over de geschiedenis 
schrijft, kun je geen verzinsels schrijven”, was een van zijn stelregels. Soms 

kon hij wekenlang bezig zijn met het voorbereiden van zo’n stuk voordat er 
iets op papier kwam waarover hij zo tevreden was dat  het geplaatst kon 
worden in “De Overdraght”. Dat bepaalde hij zelf samen met de andere 
leden van de redactie. In ons kwartaalblad verzorgde hij ook enkele vaste 
rubrieken, zoals bijv. de “Kroniek”, waarin hij terug keek op wat er een jaar 
eerder in Klundert was gebeurd. 

Ties deed nog veel meer bij “Die Overdraghe”: Hij verzorgde lezingen, rond-
leidingen, onderhield contacten met heemkundige verenigingen in de om-
geving, schreef namens “Die Overdraghe” mee aan de Canon van Moerdijk, 
werkte mee aan de jaarlijkse Klundertkwizzz, enz. 

Vier jaar geleden mocht ik de voorzittershamer van hem overnemen, maar 
zijn andere taken binnen de vereniging hield hij bij zich. Daarvoor en voor al-
les wat hij verder deed voor onze vereniging zijn we hem oprecht heel dank-
baar. Behalve als mens zullen we Ties bij “Die Overdraghe” vooral daarom 
gaan missen.

Vanaf deze plaats wensen we zijn vrouw Truus en zijn beide zoons veel 
kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens Heemkundekring “Die Overdraghe”,
Kees Hendrikx, voorzitter

Namens Klundert Magazine 
en Stichting In de Klundert 

sluiten we hierbij aan. Behalve 
zijn werkzaamheden voor de 

Heemkundekring was Ties vooral 
ook bekend in Klundert en omgeving 

door zijn werk als correspondent 
van De Moerdijkse Bode. Heel wat 

stukken heeft hij geschreven over 
het verenigingsleven en verslagen 

gemaakt van activiteiten en 
gebeurtenissen in de hele regio.

Gecondoleerd en heel veel sterkte 
gewenst voor zijn vrouw, zijn kinderen 

en de rest van de familie.
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Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te vertel-
len 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 het bestuur van de Stadstafel 
Klundert

Stand van zaken vanuit de 
Stadstafel Klundert
Afgelopen maanden waren ook voor de 
Stadstafel Klundert bijzonder. De laatste 
Stadstafel bijeenkomst was op 2 maart en 
daarna kwamen door de Coronamaatregelen 
veel projecten in de werkgroep fysiek stil te 
liggen. Vanuit de werkgroep sociaal werd juist 
veel hulp geboden aan Klundertenaren die in 
de knel kwamen door de Corona maatregelen. 
Super goed werk wat daar verricht is door alle 
vrijwilligers.

Met de gemeente waren we sinds vorig jaar 
oktober bezig om een veel beter overzicht te 
krijgen van de status van de volle agenda waar 
de Stadstafel samen met de gemeente en so-
ciale partners aan werkt. De behoefte aan een 
overzicht wanneer gaat wat gebeuren is groot. 
Er zijn vanaf 2014 veel plannen gemaakt maar 
het is te onduidelijk of en wanneer een project 
in uitvoering komt en dat frustreerde best wel. 
Een paar goede gesprekken met wethouders en 
de hulp van onze gebiedscoördinator zorgden 
voor een impuls voor deze uitvoeringsagenda.  
Als Stadstafel Klundert hebben we samen met 
ambtenaren van de gemeente via een mooie 

co-creatie een dynamische uitvoeringsagenda 
voor Klundert gemaakt. Hier staat precies in 
wat de status is en wanneer de volgende fase er 
aan komt. Er komen projecten bij en er gaan er 
van af. Het concept is goed ontvangen en gaan 
we in de hele gemeente Moerdijk gebruiken 
voor het actualiseren van de gebiedsplannen. 
Ons gebiedsplan is gemaakt in 2013 en 2014 
en dat gaan we dit jaar actualiseren. Daar wil-
len we graag inwoners in betrekken. Daar wordt 
nog verder over gecommuniceerd.

Ontwikkelingen
Als bestuur zijn we net voor de vakantie begon-
nen om ook met de politieke partijen te praten 
over onze en hun agenda voor Klundert. Na de 
vakantie gaan we daar mee verder. 
Een veel gehoorde opmerking is dat projecten 
veel te lang duren en wat wij daar als Stadstafel 
mee kunnen doen. We volgen de ontwikkelin-
gen op de voet en bespreken die regelmatig met 
betrokken ambtenaren. Als Stadstafel zouden 
wij ook projecten veel sneller willen zien gaan 
waaronder bijvoorbeeld de woningbouw in 
Klundert. We vinden het echter heel belangrijk 
dat de gemeente alle stappen die ze moeten ne-
men zorgvuldig uitvoeren. We hebben afgelo-
pen jaren gezien dat bij ieder project er verschil-
lende belangen zijn, zeker voor direct of indirect 
betrokkenen. Die zorgvuldigheid, inspraakmo-
menten en bezwaartrajecten kosten tijd, maar 
zijn ook een recht. Als inwoners bepalen we dus 
ook een stukje van de snelheid. 

Er kan nog veel gaan gebeuren voor Klundert
De renovatie van de Stenen Poppen staat 24 
september op de raadsagenda dus dat gaat 
de goede kant op. Ook de vlonders op de 

Bottekreek komen wellicht in een versnelling. 
Veel andere projecten zoals het centrumplan, 
De rondweg van de N285, woningbouw, 
onderhoud van de vestingwerken, de muurtjes 
van de Botte Kreek, de Bult van Pars, de 
Niervaert, de scholen, enzovoort komen nu 
allemaal in de dynamische uitvoeringsagenda. 
Net voor de vakantie was er een interessante 
avond wat klimaatverandering voor Moerdijk 
gaat betekenen. Als je daar passie voor hebt, 
dan kunnen we je goed gebruiken, meld je aan 
bij de Stadstafel! 
In de werkgroepen sociaal en fysiek werken 
we als inwoners van Klundert samen met spe-
cialisten van de gemeente en andere sociale 
partners. Als je interesse hebt en actief mee wilt 
praten over wat we in Klundert belangrijk vin-
den dan zijn de werkgroepen de juiste plaats om 
aan te schuiven en actief deel te nemen.
De laatste Stadstafels in 2019 en 2020 waren 
heel druk bezocht en dat is fijn want daarmee 
kunnen we ons werk met veel inwoners 
delen en geeft ook de betrokkenheid van 
de inwoners aan bij de onderwerpen van de 
uitvoeringsagenda. Het blijkt dat het dan 
wel lastiger is om inhoudelijk over meerdere 
onderwerpen te praten. 

Interesse?
Sinds we een vereniging zijn werken we dus ook 
aan het optimaliseren van hoe we zelf georgani-
seerd zijn. Mocht je interesse hebben om actief 
mee te praten en te werken in een van de werk-
groepen meld je dan aan via de redactie van dit 
magazine (redactie@indeklundert.nl) of bena-
der een van de bestuursleden van de Stadstafel: 
Arie Endeman, Ingrid Verkaik, Melten Dekkers, 
Nienke Nooteboom of Rik van Trigt.

Buurt- en Speeltuinvereniging Het Westerkwartier

Vakantiepret in de speeltuin

Heel wat gezinnen vierden hun vakantie deze zomer gewoon thuis. Geluk-
kig is de speeltuin van Het Westerkwartier weer netjes gemaakt en konden 
de kinderen daar regelmatig terecht om lekker te spelen of mee te doen aan 
de zomeractiviteiten.

De scholen zijn inmiddels weer begonnen. Vorige week vrijdag was de laat-
ste vakantie-activiteit in de speeltuin. Deborah van Leeuwen en Angelique 
van Helden hadden een speciale kinderbingo georganiseerd met hartstikke 
leuk prijsjes. Daarbij werden de kinderen natuurlijk getrakteerd op allerlei 
lekkernijen en konden ze ook heerlijk spelen in de speeltuin. Beide dames 
vormen het activiteitenteam van de Buurt- en Speeltuinvereniging.

Lasergamen en waterpret
In de vakantieperiode zijn er diverse activiteiten geweest, zoals bijvoorbeeld 
een middag met allerlei waterspelletjes waarbij de kinderen visjes konden 
hengelen in waterbakken, er is een gezellige drukbezochte discoavond ge-
weest, maar het grootste succes was wel het lasergamen. “Toen was het echt 
hartstikke druk en heel gezellig in de speeltuin. Aan de ene kant mochten 

de kinderen lasergamen en aan de andere kant was er een spelletjescircuit 
uitgezet. Echt een hoogtepunt van alle vakantiespelen”, vertellen Deborah 
en Angelique.

Geen splitsing meer tussen Oost en West
Was het eerst altijd een duidelijke splitsing tussen buurtvereniging Oost en 
Het Westerkwartier, dat is nu van de baan. Alle gezinnen, dus àlle kinderen 
mogen lid zijn van Buurt- en Speeltuinvereniging Het Westerkwartier en 
meedoen aan alle activiteiten die georganiseerd worden.
“Dit is blijkbaar nog niet bij iedereen bekend, maar we hopen dus dat we een 
functie krijgen voor heel Klundert. We willen natuurlijk graag dat de speel-
tuin blijft voortbestaan zodat we hier een fijne speelplek blijven houden voor 
de kinderen”, geven de dames van het activiteitenteam te kennen, “vandaar 
dat we ook graag extra willen benadrukken dat echt iedereen welkom is bij 
Het Westerkwartier en we hopen natuurlijk dat heel veel Klundertse gezin-
nen lid worden van onze vereniging.”

De VVV Moerdijk schrijft ook enthousiast over de Klundertse speeltuin
‘Speeltuin Westerkwartier in vestingstad Klundert is een gezellige speeltuin 
met daarin een draaimolen, schommel, zandbak, klimboom en vogelnest-
schommel! Terwijl de kinderen zich uitleven, kunnen (groot)ouders op het 
overdekte terras genieten van een kopje thee of koffie. Voor de kinderen 
zijn ook lekkere ijsjes, drankjes en snoepgoed te koop voor een klein prijsje.’

Belangstelling om lid te worden van de speeltuinvereniging? 
Neem contact op met iemand van bestuur. Voor een relatief klein bedrag ben 
je met het hele gezin lid en kun je gratis gebruik maken van alle activiteiten.
Niet-leden kunnen uiteraard ook terecht, maar dan wordt er een entreebe-
drag gevraagd per keer.

Speeltuin Westerkwartier
Prins Willemstraat 72, 4791 JP Klundert
Telefoon 0168-404851 of 0168 404 511
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Voetballen bij v.v.Klundert ? 

Voor meer informatie , 

zie onze website:  

www.vvklundert.nl 

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

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

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. 

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

www.dhafbouw.nl

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.
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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 aan het woord Gonny Hendrikx-Farla (69) uit Klundert

Gonny heeft per 1 juli j.l. afscheid genomen als correspondente van BN De Stem. Maar liefst 28 jaar heeft ze geschreven over van alles en nog wat, heel wat 
artikelen uit haar pen werden in de krant gepubliceerd, er zullen maar weinig mensen zijn in deze contreien die Gonny niet kennen. Maar wie is Gonny nu 
eigenlijk, wat vindt ze zelf leuk, wat vindt ze bijzonder, waar houdt ze van of juist niet, daar zijn we toch wel nieuwsgierig naar… Tijd om Gonny eens over 
zichzelf aan het woord te laten.

Ik woon in Klundert sinds…
In 1979 ben ik in Klundert komen wonen. Tot 
mijn 19e jaar heb ik in Zevenbergen gewoond. 
Ik was de jongste in ons gezin. Toen mijn broers 
en zussen allemaal uit huis waren, ben ik samen 
met mijn moeder naar Roosendaal verhuisd. Mijn 
vader is overleden toen ik pas elf jaar oud was. 
Ik heb Kees leren kennen en in februari 1972 
zijn we getrouwd. Samen hebben we tot 1979 in 
Roosendaal gewoond. Kees werkte toentertijd op 
een school in Rotterdam. In 1978 is hij benoemd 
als hoofd van de openbare basisschool in Klun-
dert. Deze school moest nog gebouwd worden. 
De opening was in augustus 1978. 
Eerst hebben we 14 jaar in de Moye Keene ge-
woond, verhuisd naar de Zevenbergseweg en 
daar 4 jaar gewoond, nu wonen we al weer 23 
jaar hier aan de Ambachtsherenweg. Een heerlijk 
huis met een geweldige tuin. Of ik hier altijd wil 
blijven wonen? Nee, dat denk ik niet. Als je ouder 
wordt is het veel makkelijker om bijvoorbeeld in 
Zevenbergen te wonen. Daar heb je alle facilitei-
ten wat je nodig hebt zoals bijvoorbeeld een sta-
tion en een bibliotheek. Dus wie weet verhuizen 
we nog wel eens.

Men zou mij kunnen kennen van...
Een heleboel mensen zullen wij wel kennen denk 
ik. Om maar bij het begin te beginnen: toen we 
hier kwamen wonen heb ik tien jaar gewerkt in de 
bloemenwinkel van Gert den Hollander. In 1990 
ben ik daar gestopt omdat ik een peesontsteking 
in mijn hand had en het niet meer ging om boe-
ketten te maken. Ik heb jaren eten rondgebracht 
voor Tafeltje Dekje, ik ben nog een aantal jaren 
coördinator geweest van de vrijwillige thuiszorg 
en later ben ik als vrijwilliger in De Mauritshof 
gaan helpen bij het uitserveren van maaltijden. 
Met 28 bewoners ben ik bij de grote verbouwing 
van De Mauritshof mee overgegaan naar De 
Westhoek in Zevenbergen en daar werk ik nog 
steeds als vrijwilliger in het restaurant. In 1992 
ben ik begonnen als correspondente bij De Stem 
wat later BN De Stem is geworden. En daar ben ik 
nu sinds juli dit jaar mee gestopt. Als correspon-
dente kom je op heel veel plekken, bij heel veel 
clubs en verenigingen, bij heel veel acties en ac-
tiviteiten. Dus ik heb heel veel mensen gezien en 
gesproken. In al die jaren heb ik heel wat artikelen 
geschreven voor de krant. En nu hoef ik dus ner-
gens meer op af te gaan, niets meer te schrijven, 
heerlijk genieten van m’n vrije tijd en van onze 
kleindochter.

In het dagelijks leven ben ik…
Nu dus heerlijk ontspannen aan het genieten. 
Minstens één keer per week hebben we een op-
pasdag en hebben we onze kleindochter over de 
vloer. Ik heb m’n vrijwilligerswerk bij De West-
hoek een keer per week en verder lekker tijd om 
te tuinieren enzo. Het bevalt me prima zo.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of mee-
gemaakt heb…
Dat is toch wel de komst van Sijarina. In oktober 
1991 kwam zij op 8-jarige leeftijd als pleegdoch-
ter bij ons in huis. Inmiddels woont ze in Noord-
hoek samen met Ruud en hebben we ook een 
prachtige kleindochter.

Ik ben trots op...
Echt trots ben ik op ons kind! Als je ziet wat zij 
allemaal heeft meegemaakt en wat ze nu bereikt 
heeft, hoe ze in het leven staat, dat is echt bij-
zonder. 

Ik ben goed in...
Ik kan heel goed boeketten maken, dat vind ik ook 
echt heel leuk om te doen.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik kan niet naaien, dus met een lap stof kan ik 
niets.

Ik heb een grote hekel aan…
Aan mensen die cynisch zijn.

Op televisie kijk ik graag naar…
Engelse thrillers. Bijvoorbeeld Midsomer Mur-
ders, Vera en Lewis.

Deze film moet iedereen zien...
Les Uns et les Autres, een geweldig mooie Franse 
film uit 1981 geregisseerd door Claude Lelouch. 

Het boek waarvan ik genoot...
Wilde Zwanen geschreven door Jung Chang. Het 
boek heeft als ondertitel ‘Drie dochters van Chi-
na’. Het gaat over drie generaties vrouwen binnen 
één familie: grootmoeder, dochter en kleindoch-
ter. Dit boek geeft een heel goed beeld van de 
omstandigheden waarin de mensen door de ge-
schiedenis heen moesten leven in China.

Ik luister graag naar...
Het allermooiste muziekstuk vind ik de Bolero 
van Ravel. 

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, een 
denker of een doener…
Ik ben een echte doener, ben altijd bezig, altijd in 
beweging.

Waarmee iemand mij zou kunnen verrassen dat 
is...
Ik zou graag nog eens een hele mooie grote reis 
willen maken. Of bijvoorbeeld een eigen vakan-
tiehuis in Portugal, daar zou ik ook heel blij mee 
zijn.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik heb m’n vader eigenlijk niet echt gekend, heb er 
weinig herinneringen aan, ik was pas elf toen hij 
is overleden. Ik had hem zo graag nog eens willen 
ontmoeten, maar dat kan helaas niet.

Het liefst drink ik...
Ik drink voornamelijk koffie en water, maar op z’n 
tijd lust ik graag een droge witte wijn of een ro-
seetje.

En het lekkerste eten vind ik…
Sliptong met gebakken aardappeltjes en sla.

Mijn favoriete vakantieland is...
Portugal.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Pas een beetje op jezelf, laat je niet in de vernie-
ling helpen.

Mijn hobby of vrijetijdsbesteding is…
Lekker rommelen in de tuin en ik lees heel graag.

Ik heb bewondering voor…
Creatieve mensen die iets moois kunnen maken 
van bepaalde lappen stof.

Mijn beste vriend of vriendin dat is…
Absoluut Kees.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Elkaar vertrouwen en je veilig voelen bij elkaar.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik heb het gewoon bijzonder goed 
naar m’n zin.

Klundert vind ik…
Een hele mooie plaats.

Wat ik mis in Klundert is…
Tja… eigenlijk mis ik toch wel de vooruitgang, het 
moderniseren, het meegaan met de tijd. Een he-
leboel mensen in Klundert houden toch wel erg 
vast aan het oude. 

Mooiste plekje in Klundert…
Als je in de Verlaatstraat staat en je kijkt dan rich-
ting De Prinsenhof, het uitzicht met die prachte 
grote treurwilg, dat is wel een heel mooi plekje, 
zeker als er dan ook nog zwanen zwemmen door 
de gracht.

Minst mooie plekje in Klundert…
Dat stuk waar vroeger de gasfabriek stond.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert vind ik echt het mooiste plekje. We kre-
gen pas een etentje aangeboden en zaten daar-
voor achter de Schanspoort op een vlonder aan 
het water. Daar mochten we genieten van een 
heerlijk diner. Dat was zo’n bijzonder plekje, zo 
mooi met een prachtig uitzicht over het Verlaat. 
Dan besef je hoe mooi het in Klundert is.
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Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang

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

We zijn er weer! 
Uitgerust en terug van vakantie en dus weer bereikbaar 
voor jullie. Met vragen over zorg, wonen en welzijn kun 
je ons bellen/ mailen/binnen wandelen.
Sociaal werker Renske Donkers: 
renske.donkers@surplus.nl T 06-23640824 en 
wijkzuster Pamela Kampman: 
inloopspreekuur donderdag van 13.00-14.00uur

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  

Glazenwasserij DOLLEE
Telefoon 0840030131 - glazenwasserijdollee@gmail.com

historische panden – scholen – kantoren – winkels - horeca
dakkapellen – dakborden – uitbouwen – erkers - hout & kunststof 
zonnepanelen – diverse schoonmaakwerkzaamheden

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

SUMMER SALE
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Kerkring 10 Klundert |www.jaccosmenswear.nl | 

0168-402 580

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.
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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

Bij inlevering van 1000 punten gratis hoofdkussen t.w.v.€ 25,00

   Herfstplanten en Pompoenen 
     nniieeuuww  aassssoorrttiimmeenntt  ddeeccoorraattiiee 

              Noordschans 9 Klundert
              open : MA t/m VR 13.00-17.30  ZA 9.00-17.00

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

NU EXTRA VOORDELIGE 
ZOMERPRIJZEN

Foto van de maand
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk 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 een foto van Sanne Ansems-Blom.
Een tijdje terug werden er op diverse plekken in Klundert uilen gesignaleerd. 
Sommigen hebben ze alleen maar gehoord, meestal ’s avonds laat, maar er 
zijn ook best veel inwoners die één of meer uilen op de foto hebben weten 
te zetten. Sanne wist deze uil wel heel mooi voor de lens te krijgen. Wat een 
imponerende foto van dit prachtige dier. 
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 31 - augustus 2020

Waarom zijn er zoveel scholen in Klundert?
KLUNDERT – Op donderdag 9 juli was ik even op basisschool “de Cocon” 
om afscheid te nemen van juffrouw Dimphy Krijnen, die op die dag na 
ruim 36 jaar haar kleuterklasje vaarwel zei om te gaan genieten van een 
welverdiend pensioen. Ik was daar omdat ik het was die haar 36 jaar daar-
voor gevraagd had in te komen vallen ter vervanging van de ongeneeslijk 
zieke juf Josephine Boeren. Ik was toen directeur van de o.b.s. “De Clun-
dert” en heb haar na het overlijden van Josephine bij de gemeenteraad van 
Klundert mogen voordragen voor benoeming in de vacature die daarmee 
ontstaan was. 
Hoewel ik na mijn vertrek naar de Wilibrordusschool in Alphen slechts een 
enkele keer terug geweest was op “mijn schooltje” in Klundert, waren er 
nog mensen die mij herkenden. Zij hadden op de ruiten van de school de 
tekst “WIJ BLIJVEN OPEN!” gelezen en wilden van mij weten wat ik vind 
van de verhalen dat “De Cocon” zou gaan sluiten. Het laat zich raden dat 
zo’n bericht mij pijn doet. 
Een andere vraag, die mij gesteld werd, was hoe het komt dat Klundert 
naar verhouding zoveel scholen heeft. Daar ben ik eens ingedoken. Hier-
onder deel 1 van mijn bevindingen.

Inleiding
De Nederlandse onderwijsgeschiedenis gaat terug naar de achtste eeuw. 
Men had toen alleen kerkelijk onderwijs. In de dertiende en veertiende 
eeuw ontstonden de eerste dorps- en stadsscholen. Vanaf 1648 was het 
onderwijs een staatszaak met alleen gereformeerd onderwijs en later 
volgde het openbaar onderwijs.

Ook in Klundert werd al in de 16e eeuw lager onderwijs gegeven. Ik 
schreef in “In de Klundert” van februari van dit jaar een artikel over de 
benoeming van Luvinus de Meulemeester in 1587 tot schoolmeester van 
de Heerlijckheyt van Niervaert. Hoewel hij in dienst trad van de overheid 
en in feite dus op een openbare school ging werken, moest hij beloven zijn 
lessen te geven aan de hand van “boucken inde Gereformeerde Kercke 
toeghelaten ende de kinderen te leeren den catechismus ende Psalmen 
zingen.” 
Hoewel de kerk bepaalde wat en hoe er onderwezen moest worden, wer-
den zijn salaris, de huisvesting van de school en de leermiddelen betaald 
door de Heerlijckheyt van Niervaert.

Dit bleef zo tot de Fransen in 1795 in Nederland het principe van schei-
ding van staat en kerk introduceerden. Eeuwenlang had de kerk het voor 
het zeggen gehad op de Nederlandse scholen, maar onder Frans bewind 
werd onderwijs opeens een staatszaak. Aparte christelijke scholen wer-
den niet principieel verboden, maar ze moesten wel toestemming krijgen 
van de overheid, wat lang niet altijd gebeurde. Op geld hoefden ze al he-
lemaal niet te rekenen.

Dat wilde niet zeggen dat God helemaal van school verdween. In de 
schoolwet van 1806 stond dat de openbare school moest opleiden tot 
“alle christelijke en maatschappelijke deugden”. Voor veel protestanten 
ging dat echter lang niet ver genoeg. Onder leiding van de antirevoluti-
onair Groen van Prinsterer ijverden zij voor een veel religieuzer vorm van 
openbaar onderwijs. In de loop van de negentiende eeuw pleitten zij ech-
ter - vooral bij monde van Abraham Kuyper - steeds vaker voor bijzondere 
scholen náást de openbare. Na de protestanten begonnen ook de katho-
lieken zich in de schoolstrijd te mengen. In 1840 boden ze Koning Willem 
I een lijst van klachten aan over de achtergestelde positie van katholieken 
in Nederland. Daarbij stond het onderwijs centraal. 

De onderwijspacificatie
De katholieken kregen steun uit onverwachte hoek, namelijk van de libe-
raal Thorbecke. In zijn grondwet van 1848 benadrukte hij de vrijheid van 
onderwijs. Zelf was hij weliswaar meer een voorstander van openbaar on-
derwijs, maar hij vond dat iedereen zijn eigen school mocht stichten, als er 
maar goede leraren waren. De schoolstrijd kreeg hierdoor een enorme im-
puls: het recht op bijzonder onderwijs was er, nu nog het geld. Plaatselijke 
verenigingen voor bijzonder onderwijs sloten zich aaneen en groeiden in 
de tweede helft van de 19e eeuw uit tot echte politieke partijen: ARP, 
CHU, KVP. Religieus waren er grote verschillen, maar over hun belangrijk-

ste politieke strijdpunt waren ze het eens: gelijkstelling van bijzonder en 
openbaar onderwijs. Principieel én financieel.

Daar tegenover stonden de liberalen en de socialisten, die juist het open-
baar onderwijs verdedigden en fel gekant waren tegen iedere vorm van 
staatssubsidie voor christelijke scholen. Voor hen was neutraal openbaar 
onderwijs essentieel instrument om de bevolking op te voeden tot moder-
ne, weldenkende burgers. Ze hadden maar één politiek strijdpunt dat nog 
zwaarder woog dan openbaar onderwijs: het algemeen mannenkiesrecht. 
Zo’n essentiële grondwetswijziging konden ze echter niet door het par-
lement krijgen zonder de steun van de confessionelen, of tenminste een 
aanzienlijk deel van hen. 
Daarmee hadden de religieuze partijen een belangrijk machtsmiddel in 
handen, waar ze uitstekend gebruik van maakten. Na jaren politieke strijd 
kwam het in 1917 tot een historisch poldercompromis: in ruil voor invoe-
ring van algemeen mannenkiesrecht (het vrouwenkierrecht kwam twee 
jaar later) werd het bijzonder onderwijs in de grondwet gelijkgesteld aan 
het openbare. Voortaan zouden bijzondere scholen precies evenveel over-
heidsgeld krijgen als openbare. De nieuwe situatie werd vastgelegd in de 
Lager Onderwijs Wet van 1920. Het einde van de schoolstrijd, de zoge-
naamde “onderwijspacificatie”, was hiermee een feit. Het was het start-
schot voor een ware explosie aan bijzondere scholen.  

De schoolstrijd draaide om gelijkheid, vrijheid en financiering voor open-
baar én bijzonder onderwijs. Met deze landelijke “onderwijspacificatie” in 
1917 werd de schoolstrijd beëindigd en werden openbare en bijzondere 
scholen financieel gelijkgesteld.

Volgende maand vertel ik welke gevolgen deze landelijke ontwikkelingen 
hadden voor het onderwijs in Klundert. 

Bronnen: 
• J.S. van den Berge e.a. – Een onderwijsbestel met toekomst… 1917-

1992,
• 75 jaar Onderwijspacificatie (Utrecht 1992)
• Laura van Hasselt – Tekst van een uitzending van “Andere Tijden” 

over dit onderwerp.
• W. Boekhoven e.a. – 125 Jaar Christelijk onderwijs Klundert. 

(Klundert, 1994)
• Drs. J. Buitkamp – 1889-1989: De RK parochie Heilige Joannes 

Baptist 100 jaar (Klundert, 1989)

(wordt vervolgd)

Schoolgebouw van de Hervormde School 1951



Column namens de Kerken - Kerk in beweging

5½ jaar Klundert
Zoals u wellicht gehoord hebt heb ik een beroep ontvangen – zo zeggen 
we dat – van de kerk van Piershil (Z-H), wat ik heb aangenomen. Dat 
betekent dat ik Klundert na 5½ jaar ga verlaten. Met vele warme 
herinneringen. Uitgerekend op dit moment was ik aan de beurt om 
vanuit de kerken in dit nummer iets te schrijven. Daarom een korte 
beschouwing op Klundert mijnerzijds. 

Klundertenaren houden van hun stadje. Terecht, het is al 665 jaar oud 
en met een prachtige stedenbouwkundige structuur. Zijn stadswallen, 
bastion, stadsgracht, stadhuis, Kerkring en Stadhuisring springen in 
het oog. Mijn familie was er ook door gegrepen. In onze jaren aan de 
Stadhuisring hebben we honderden mensen het stadhuis zien vastleggen. 
Geen wonder dat velen zich inzetten voor hun stadje. Klundert is een 
stadje met geschiedenis, een stad met een hart, bouwkundig, maar 
ook qua uitstraling. Er gebeurt nogal wat in Klundert: een uitbundige 
koningsdag, Klundert bij Kaarslicht, een waardige dodenherdenking, 
de braderie Klundert op een Kluitje, de bijzondere herdenking van 
75 jaar bevrijding van Klundert, de Passion in Klundert, concerten in 
de Stad Klundert, Klundert Zingt, weeksluitingen in de Mauritshof en 
nog veel meer. Stuk voor stuk bijzondere activiteiten die de eenheid 
bevorderen. Klundert heeft veel in zich. Ook als kerken hebben wij de 
afgelopen jaren getracht bij te dragen aan deze saamhorigheid. En dat 
geldt ook voor mij persoonlijk. Met enthousiasme heb ik meegedaan 

aan bovengenoemde activiteiten. De braderie op zondag met het black 
gospelkoor was een belevenis. Als kerken hopen we volgend jaar op de 
braderie weer van de partij te zijn. 

Hoogepunten hebben we meegemaakt. Dieptepunten evengoed. 
Markante Klundertenaren hebben we verloren. Zonder de anderen 
tekort te doen noem ik toch enkele namen van in het oog springende 
inwoners wiens uitvaart ik mocht verzorgen: Kees Crezee, Tanny Pars, 
Cees Donkers, Cees de Laat, Johan den Hollander, Bas den Bakker, Atie 
Commereuc. Ook toen en bij vele andere begrafenissen of crematies 
heb ik de saamhorigheid van onze stadsbewoners geproefd. Veel heb ik 
meegemaakt in de afgelopen jaren, binnenkerkelijk en buiten de kerk. 
Veel ontving ik van u. Anderzijds hoop ik dat ik u iets van het ‘Licht dat 
sterker is dan het donker’ (de slogan op de Stadhuisring bij de laatste 
Klundert bij Kaarslicht) heb mogen doorgeven. Op het moment dat ik 
dit schrijf voel ik nadrukkelijk dat een dominee niet alleen voorganger is, 
maar ook voorbijganger. Maar eigenlijk zijn we allemaal voorbijgangers. 
In de geschiedenis der mensheid zijn wij hier maar een fractie. Daarbij 
mogen we weten dat ons leven rust in de hand van de Eeuwige God.
Een gezegende toekomst in Klundert wens ik u toe.

Ds. Kees Groenendijk

SPROK-activiteiten gaan 
weer van start
Na een lange, moeilijke en voor vele oude-
ren eenzame periode gaat een deel van de 
SPROK-activiteiten per september in aange-
paste vorm van start. SPROK staat voor Stich-
ting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert.

Uiteraard is bij alle bijeenkomsten nadrukkelijke 
aandacht voor de Coronaregels van de overheid 
en zijn de zaalinrichting en dergelijke hierop af-
gestemd. 

“Voorlopig kunnen we nog niet gymmen en 
sjoelen”, meldt het bestuur van SPROK, “maar 
de volgende activiteiten gaan weer wel begin-
nen: biljarten (geen competitie), koorrepetities 
van De Herfstklanken, bingo, fietsen, bridge 
(per oktober) en kaarten. Wanneer en onder 
welke voorwaarden deze clubjes van start gaan 
kunt u navragen bij de u bekende contactper-
sonen. De vaste deelnemers zijn al telefonisch 
benaderd.”

Jammer maar helaas kan de nationale oude-
renmiddag op 5 oktober dit jaar niet doorgaan. 
“Vanwege het vervelende coronavirus hebben 
we deze middag moeten annuleren. Met name 
heel jammer, omdat SPROK dit jaar het 25 jarig 
bestaan had willen vieren. Dit wordt vooralsnog 
een jaar uitgesteld; we hopen volgend jaar de 
draad weer op te pakken.”

Ook de traditionele kerstmiddag is door het be-
stuur nu al geannuleerd in verband met alle co-
ronaregels waar we ongetwijfeld nog wel even 
last van zullen blijven houden. 
“Laten we hopen dat alles volgend jaar weer wel 
door kan gaan”, aldus het bestuur van SPROK.

Voor meer informatie over alle activiteiten kan 
men zich wenden tot de betreffende contact-
personen of neem telefonisch contact op via 
telefoon 06-53440388.
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Kalender Huis van de Wijk Klundert
Het Huis van de Wijk is weer open en de activiteiten worden weer opgestart. Natuurlijk alles vol-
gens de richtlijnen van RIVM, Surplus en Gemeente Moerdijk.

Wekelijkse activiteiten:
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 jongerenavond.
Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur inloopspreekuur OnS Moerdijk met informatie over wel-
zijnsdiensten en welzijnsactiviteiten.
Donderdagavond 19.00-21.00 uur spelletjesavond.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen.
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur moment van bezinning tijdens oecumenische weeksluiting met na 
afloop mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van koffie of thee.
Op dinsdagmiddag en woensdagavond kan er geknutseld worden.

En verder:
Woensdag 2 september om 14.00 uur: Brei- en Haakcafé.
Vrijdag 4 en 18 september om 12.00 uur: Frietpunt.

Spreekuur Geld en Recht:
Vanaf heden zal onze dienstverlening anders lopen dan u van ons gewend bent. Er zal voorlo-
pig geen inloopspreekuur zijn. Bij vragen kunt u mailen of bellen: srw.moerdijk@surplus.nl 076-
2082800 (klantenservice). Via telefoon of mail proberen wij uw vraag te beantwoorden. Lukt dat 
niet op die manier, dan maken we een afspraak. Wij werken volgens de RIVM-richtlijnen en vragen u 
om niet naar een afspraak te komen bij verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn, verhoging/koorts.

Kom in de kern:
Maandelijks was er een inloopmoment waarin wijkzuster, sociaal werker, woonkwartier en kruis-
vereniging fysiek aanwezig waren in het huis van de wijk. Deze inloopspreekuren zullen nog niet 
opgepakt worden, maar je kunt je vragen stellen bij: Pamela Kampman ( wijkzuster en aanwezig in 
huis van de wijk) en bij Renske Donkers ( sociaal werker en aanwezig in huis van de wijk of via mail 
en telefoon).

Belangrijk om te weten:
Je moet je opgeven/registreren voor alle activiteiten! Dit kan door je naam in te vullen op het 
registratieformulier wat bij de ingang ligt. Vol=vol! We kunnen telkens maximaal 16 deelnemers 
verwelkomen.
Verder moeten uiteraard de regels en richtlijnen gevolgd worden zoals aangegeven in het Huis van 
de Wijk.
Heb je vragen, neem even contact op met Renske Donkers via e-mail renske.donkers@surplus.nl of 
telefonisch 06-23640824.

Kalender Huis van de Wijk Klundert
Het Huis van de Wijk is weer open en de activiteiten worden weer opgestart. Natuurlijk alles vol-
gens de richtlijnen van RIVM, Surplus en Gemeente Moerdijk.

Wekelijkse activiteiten:
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.
Iedere maandag en woensdag om 9.00 uur: start wandelgroep; iedereen mag aansluiten.
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 jongerenavond.
Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur inloopspreekuur OnS Moerdijk met informatie over wel-
zijnsdiensten en welzijnsactiviteiten.
Donderdagavond 19.00-21.00 uur spelletjesavond.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen.
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur moment van bezinning tijdens oecumenische weeksluiting met na 
afloop mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van koffie of thee.
Op dinsdagmiddag en woensdagavond kan er geknutseld worden.

En verder:
Woensdag 2 september om 14.00 uur: Brei- en Haakcafé.
Vrijdag 4 en 18 september om 12.00 uur: Frietpunt.

Spreekuur Geld en Recht:
Vanaf heden zal onze dienstverlening anders lopen dan u van ons gewend bent. Er zal voor-
lopig geen inloopspreekuur zijn. Bij vragen kunt u mailen of bellen: srw.moerdijk@surplus.nl 
076-2082800 (klantenservice). Via telefoon of mail proberen wij uw vraag te beantwoorden. Lukt 
dat niet op die manier, dan maken we een afspraak. Wij werken volgens de RIVM-richtlijnen en vra-
gen u om niet naar een afspraak te komen bij verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn, verhoging/
koorts.

Kom in de kern:
Maandelijks was er een inloopmoment waarin wijkzuster, sociaal werker, woonkwartier en kruis-
vereniging fysiek aanwezig waren in het huis van de wijk. Deze inloopspreekuren zullen nog niet 
opgepakt worden, maar je kunt je vragen stellen bij: Pamela Kampman (wijkzuster en aanwezig in 
huis van de wijk) en bij Renske Donkers ( sociaal werker en aanwezig in huis van de wijk of via mail 
en telefoon).

Belangrijk om te weten:
Je moet je opgeven/registreren voor alle activiteiten! Dit kan door je naam in te vullen op het 
registratieformulier wat bij de ingang ligt. Vol=vol! We kunnen telkens maximaal 16 deelnemers 
verwelkomen.
Verder moeten uiteraard de regels en richtlijnen gevolgd worden zoals aangegeven in het 
Huis van de Wijk. Heb je vragen, neem even contact op met Renske Donkers via e-mail 
renske.donkers@surplus.nl of telefonisch 06-23640824.
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Maandag 28 september: Informatiebijeenkomst in De Stad Klundert

Sociale Benadering Dementie Surplus in de kern Klundert

Dementie heeft grote invloed op meerdere onderdelen van iemands le-
ven. Helaas gaat er vaak nog te weinig aandacht naar de persoon met 
dementie en wat voor impact dit heeft op hem/haar en op zijn/haar 
naasten. Zij lijden namelijk niet alleen aan de ziekte, maar ook aan de 
psychologische- en sociale pijn die daaruit voortvloeit. De grote vraag is 
hoe hiermee om te gaan. Dit vraagt om een andere manier van bijstaan 
en ondersteuning bieden. 

Anne-Mei The is hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Univer-
siteit van Amsterdam en heeft de Sociale Benadering Dementie ontwik-
keld. In samenwerking met Anne-Mei en haar organisatie Tao of Care gaat 
Surplus invulling geven aan de Sociale Benadering Dementie. Surplus gaat 
hiermee starten in Klundert en Hoge Vucht (Breda).

Bijeenkomst Klundert 28 september 2020 in De Stad Klundert
Iedereen wil graag zijn/haar leven blijven leven zoals hij of zij gewend is. 
Dat doen we met elkaar, acceptatie voor het ziektebeeld en hoe we daar 
het beste mee kom kunnen gaan. Vanuit Surplus zijn Renske Donkers (so-
ciaal werker), Pamela Kampman (wijkzuster) en Petra de Jong (zorgmana-

ger Mauritshof) het aanspreekpunt voor de kern Klundert. 

Iedereen is welkom
De bijeenkomsten zijn voor iedereen waarbij dementie een rol speelt in 
zijn of haar leven. Heeft u of uw naaste dementie? Werk je met mensen 
met dementie of ben je de lokale winkelier of wijkagent? Loop je tegen 
zaken aan of wil je meer informatie over verder leven met dementie? Ie-
dereen is van harte welkom om zich aan te melden!

Programma
13:30 uur: Inloop. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee.
14:00 uur: Hoogleraar Anne-Mei The geeft inzicht in de Sociale Benade-
ring door een zogenoemde leefwereldsessie. In deze leefwereldsessie laat 
zij samen met ervaringsdeskundigen horen, voelen en zien wat dementie 
voor hen betekent en wat voor invloed een andere benadering op iemand 
kan hebben.
15:30 uur: Themabesprekingen over het dagelijks leven van mensen met 
dementie, hun naasten en ondersteuners. In kleinere groepjes gaan we 
daarna met elkaar in gesprek om ideeën uit te wisselen over ondersteu-
ning voor mensen met dementie en hun naasten in Klundert. Er is dan ook 
ruimte om verhalen en zorgen te delen en te bespreken waarbij Surplus 
kan ondersteunen.
17:00 uur: Afsluiting onder het genot van een drankje. 

Aanmelden/informatie
Iedereen is van harte welkom om zich aan te melden. Aanmelden kan via 
www.survio.com/survey/d/sbdklundert 
Meer informatie is te vinden op de website www.surplus.nl.
Belangstellenden kunnen ook binnenlopen in het Huis van de Wijk Klun-
dert of een email sturen aan: 
sbd-klundert@surplus.nl. Renske, Pamela en 
Petra komen graag met je in contact.

Maandag 28 september vanaf 13.30 uur
Bijeenkomst Sociale Benadering Dementie Surplus
De Stad Klundert, Molenstraat 33, Klundert

Lustrumfeest bij Albert Heijn in de Klundert
Vijf jaar Albert Heijn in de Klundert en dat moet gevierd worden. Ma-
nager Patrick Nouwen heeft met zijn mensen vanaf komende week 
een paar leuke acties in petto. Als traktatie krijgen de klanten bij be-
steding van minimaal 20 euro een feestelijk chocoladetablet cadeau. 
En verder is er een speciale actie opgezet met en voor Klundertse 
verenigingen waarbij klanten kunnen sparen voor speciale clubartike-
len, zoals bijvoorbeeld een sporttas, trainingsshirt, hoodie, waterfles, 
badslippers, toilettas of een badhanddoek.

Albert Heijn in de Klundert heeft ter gelegenheid van het lustrumfeest 
de samenwerking gezocht met de Klundertse verenigingen en heel wat 
verenigingen doen hieraan mee. Deze actie houdt in dat er vanaf maan-
dag 31 augustus gespaard kan gaan worden voor deze leuke clubartike-
len die je ook nog eens mag personaliseren met je eigen naam.

Hoe spaar je mee? 
Acht weken lang ontvang je bij elke tien euro aan boodschappen 
een actiezegel. Elk artikel kan op basis van een aantal actiezegels 
bij elkaar gespaard worden. De spaarkaarten zijn verkrijgbaar bij de 
deelnemende verenigingen. Heb je het aantal actiezegels bij elkaar 
gespaard, dan kan je de volle spaarkaart bij de servicebalie van Albert 
Heijn in de Klundert inleveren. Je krijgt dan een unieke code. Via 
 wordt je doorverwezen naar een speciale webshop. Na het eenmalig 
aanmaken van een account kun je hier vervolgens jouw club selecteren, 
jouw artikel selecteren, kan je dit artikel zelf personaliseren en bestellen 
met je unieke code. Je zult dit artikel ongeveer vier weken na het sluiten 
van de webshop op kunnen halen.

Sponsoring clubkas
Het leuke aan deze actie is, dat je niet alleen geweldige gepersona-
liseerde artikelen kunt sparen, maar dat je ook een mooi bedrag kan 
ophalen voor jouw vereniging. Bij elke bestelling sponsort Albert Heijn 
in de Klundert namelijk de clubkas van de betreffende vereniging. Ga 
daarom vanaf 31 augustus naar Albert Heijn Klundert en trommel al je 
vrienden op om mee te sparen. 
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Deel op facebook jouw leukste back to 
school foto en maak kans op leuke prijzen!

@winkelsindeklundert

acties

Al
winkelend 

sparen.Bij iedere 
deelnemer
kunt u uw 

spaarpunten 
inleveren.

Simpel en snel 
sparen voor 

shoptegoed.

Snelspaarders 
voordeel: 

De eerste 100 
spaarders 

ontvangen bij 
1000 punten een 

gratis taart.

Haal direct 
uw pas op 
en maak 

kans op een 
mooie prijs!

Kijk op de 
achterzijde

voor de 
deelnemers.

Houd de 
website in de gaten 

voor speciale 
aanbiedingen en 

voordeel! 

www.winkelenindeklundert.nl

Groenendijk Tweewielers
Vrolijk het schooljaar in! 

Laat je fiets onderhouden en voorkom verrassingen!

Kluswijs
Fietssleutel 

bijmaken? 2e 

sleutel 50% 
korting!

ROPANITA3 mondkapjes voor €15,-

By Tiki
Leuk gekleed 

het nieuwe 

schooljaar in!

DA van Berghem
20% korting op weerstand producten o.a.:
Mulitvitamine, Echinacea, Vitamine C en D

Jacco’s Menswear
Door de snelle haast geen tijd om te strijken? 

Strijkvrije shirts van Pure koop je bij Jacco!

AH in de Klundert

“Jack in the bag” 
regenjack 

voor slechts €
17,95.

Past in iedere schooltas!

Moon 3Voor de leukste
bureau accessoires

Maribelle Lingerie
Gave sokken voor in je 

hippe sneakers!

Primera van den Berge
Alle rekbare boekenkaften van 

€2,49 voor €1!

Dekkers Haarmode
Geknipt het nieuwe schooljaar in!

Hairfun Creations
Een knipbeurt voor kids voor €17,50

Esther’s modewensen
Voor hippe mondkapjes!

Marskramer
Drinkbekers, broodtrommels, 
fruitbakjes, etc.
Alles voor de lekkerste pauze!

De Roos Schoenen
50% korting op een rugtas bij aankoop 
van een paar kinderschoenen

Back to school
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Recept van de maand 
Ovenschotel met rode zalm en tomaat
Ergens in een kookboek kwam ik een los blaadje tegen met een recept 
wat ik ooit eens gekregen heb. Kan me niet herinneren dat ik het ooit 
gemaakt heb, maar het lijkt me wel erg lekker. Én makkelijk om klaar te 
maken. 
Bovendien kun je een ovenschotel van te voren al maken, dus handig als 
je eters krijgt, dan hoef je het net van te voren alleen maar in de oven te 
zetten en kun je met je gasten genieten van een aperitiefje.
Binnenkort dus bij ons op het menu: ovenschotel met rode zalm en to-
maat.

Nodig voor 4 personen:
Voor de zalmschotel: 
450 gram rode zalm uit blik, paar tomaten in plakjes gesneden, 4 eieren.
Voor de bechamelsaus:
Deze kun je eventueel kant en klaar kopen, maar ook lekker om zelf te 
maken. Dan heb je nodig: 50 gram roomboter, 100 gram bloem, zes teen-
tjes geperste knoflook, 20 gram verse gehakte peterselie, 5 dl melk, 200 
gram geraspte kaas, 3 eetlepels olijfolie.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een grote ovenschaal in 
met boter.
Haal de zalm uit het blik en maak deze schoon, breng de zalm op smaak 
met peper en zout en roer de 4 eieren er doorheen. Doe dit in de bebo-
terde ovenschaal.
Als je zelf een bechamelsaus wilt maken, dan smelt de boter in de pan en 
bak op een laag vuurtje vijf geperste teentjes knoflook. Roer vervolgens 

langzaam de bloem er door, zodat het een roux wordt. Voeg nu langzaam 
ongeveer 5 dl melk er door. Mix het vervolgens met een staafmixer nog 
goed zodat er geen klontjes meer inzitten. Mix er vervolgens ook 15 gram 
van de peterselie door. 
Verspreid de bechamelsaus over de zalm in de ovenschaal. Strooi er de 
geraspte kaas overheen en verdeel de plakjes tomaat over de kaas.
Roer vervolgens de olijfolie, de rest van de peterselie en van de knoflook 
door elkaar en besprenkel de tomaten en kaas hiermee.
Bak de zalmschotel 20 minuten in de oven.
 
Eet smakelijk!
Serveer deze ovenschotel bijvoorbeeld met zelfgemaakte aardappelpuree 
en haricots verts gewikkeld in plakjes ontbijtspek. Eventueel een salade 
erbij met rucola en zongedroogde tomaatjes. 
Maak daarbij dan nog een lekker drankje van koolzuurhoudend water, 
daarin een paar bevroren aardbeien en een schijfje citroen. Heerlijk!

Uitstapjes in de directe omgeving

Ontdek de forten in Moerdijk
De Moerdijkse forten liggen weliswaar niet binnen ons verspreidingsge-
bied, maar zijn zeker de moeite waard om er hier een keer aandacht aan 
te schenken. Tijdens de vakantieperiode zijn er heel wat gezinnen gewoon 
thuis gebleven en hebben allerlei leuke plekjes ontdekt in onze regio. De 
forten bij ons in de buurt krijgen een steeds grotere bekendheid en terecht, 
ze liggen stuk voor stuk in een prachtige omgeving, er is van alles te doen, 
dus zeker de moeite waard om er eens een keertje naar toe te gaan.

Heeft u al eens één van de prachtige forten in onze gemeente bezocht? Zo 
zijn Fort Sabina, Fort de Hel en Fort Bovensluis echte aanraders voor een 
uitstapje. En vanuit Klundert eigenlijk zo dichtbij.

Fort Sabina
Fort Sabina wordt wel eens het best bewaarde geheim van West-Brabant 
genoemd. Of je nu een liefhebber bent van historie of van natuur, bij Fort Sa-
bina vind je het allemaal. Het fort en de natuur eromheen beslaan maar liefst 
12 hectare, genoeg om te ontdekken dus! Daarbij komt nog de ruim 200 
jaar historie die het fort met zich meedraagt - er zijn zo veel verhalen, je zou 
er een boek over kunnen schrijven. Genoeg stof voor een gedenkwaardig 
bezoek dus. Je kunt het fort zelf ontdekken, maar je kunt ook iedere laatste 
zondagmiddag van de maand aansluiten bij een rondleiding.
Op Fort Sabina bij Heijningen staan leuke activiteiten op het programma 
voor jong en oud. Op de website van Fort Sabina (www.fortsabina.nl) kun 
je inschrijven voor bijvoorbeeld een heerlijke picknick met het gezin, een 
rondleiding met een gids, er zijn diverse workshops, lezingen en exposities 
en regelmatig zijn er culturele activiteiten. Op het Fort is ook een brasserie 
te vinden. Op het terras van de Brasserie De Kletsmajoor is het altijd gezel-
lig. Wilt u in de brasserie onder de gewelven van de grote kazerne genieten, 
dat kan, maar dan wel even reserveren via e-mail aan info@dekletsmajoor.
com. De Kletsmajoor is geopend van woensdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Fort De Hel
Dit fort is gelegen bij Willemstad. Het is een plek waarbij de cultuur en de 
historie van de omgeving met elkaar samenkomen. Hier kun je van alles ont-
dekken en heel veel leren over één van de belangrijkste momenten uit de 
geschiedenis. Op Fort De Hel heeft u een prachtig uitzicht met een heerlijke 
menukaart met onder andere de echte Ruigenhilse frieten. Rond de Hel kunt 
u heerlijk wandelen. Daarnaast vormt het fort vaak het decor voor allerlei 
culturele evenementen. Er worden verder ook kookworkshops gegeven, 
workshops met passie en pure ambacht.

Benieuwd wat het fort nog meer te bieden heeft? Check dan de website 
www.fortdehelwillemstad.nl.

Fort Bovensluis
Fort Bovensluis (www.fortbovensluis.nl) tussen Willemstad en Noordschans 
is onderdeel van de Stelling van Willemstad en moest vroeger dekking ge-
ven aan Fort De Ruijter, nu Fort Sabina. Nadat het fort zijn militaire functie 
verloor, werd het gebouw in 1952 opgekocht door de heer Boertjes. Tot 
vandaag de dag is het fort in handen van de familie Boertjes en vormt het 
één van de leuke bezienswaardigheden bij Willemstad. Het ligt middenin 
het gelijknamige recreatiepark en herbergt het gezellig familierestaurant 
Fort Bovensluis.



Klundert Magazine pagina 18

RESERVEER OP ETENINDEPASTORIE.NL
OF BEL  0168-729202

Restaurant 
de Pastorie

Lunchen Dineren

Borrelen High Tea

04 september
Kijk voor meer informatie en tickets op tickets.indeklundert.nl

BIERPROEVERIJ

Kijk voor meer informatie en tickets op tickets.indeklundert.nl
11 september

COCKTAILPROEVERIJ
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Klundert voor Klundert
In actie voor de Voedselbank Moerdijk

Aan het begin van de Coronacrisis is de 
Facebookgroep Klundert voor Klundert 
gestart op initiatief van Ruud Verkuylen. De 
Facebookgroep telt nu bijna 1400 leden en dit 
aantal groeit nog steeds. Daarnaast is er een 
grote groep vrijwilligers ontstaan die allerhande 
zaken opgepakt hebben om andere mensen 
te helpen waar nodig. Een en ander wordt 
gecoördineerd door de Werkgroep Sociaal van 
de Stadstafel Klundert.

Onder de vlag van Klundert voor Klundert is in-
middels een grote groep vrijwilligers actief met 
allerlei acties en activiteiten. Vanaf maart bij-
voorbeeld wordt er wekelijks bij Albert Heijn in 
de Klundert een inzameling gehouden voor de 
Voedselbank. Op toerbeurt staan de vrijwilligers 
bij de winkeluitgang om mensen te vragen een 
extra boodschapje te doen voor de Voedselbank. 
Heel wat winkelkarren vol met boodschappen zijn 
er de afgelopen maanden ingezameld. Nog steeds 
staan er bij Albert Heijn inzamelingskratten bij de 
uitgang waar mensen een boodschapje kunnen 
doneren en nog steeds gaan er wekelijks heel wat 
volle boodschappenkratten richting het distribu-
tiecentrum in Zevenbergen.

Klundert voor elkaar door elkaar
Ook andere winkeliers hebben heel wat gedo-
neerd tijdens deze Klundertse actie. Chocolade, 
fruit, brood, allerlei restanten werden aangebo-
den. Een dergelijke actie laat duidelijk zien waar 
een kleinere plaats groot in kan zijn. Klundert 
voor Klundert, voor elkaar door elkaar, wat een 
prachtig initiatief.
Bij de Voedselbank zijn ze uiteraard heel blij met 

dit initiatief, want mede dankzij deze speciale 
Klundertse acties kwamen er elke week weer 
heel wat extra boodschappen binnen, zodat 
er ook tijdens de hele crisisperiode voldoende 
producten waren om gratis voedselpakketten te 
maken voor de gezinnen die dat nodig hebben.

Actie Bakkerscadeukaarten
Een paar maanden geleden vielen een heleboel 
Klundertse gezinnen in de prijzen bij de Postco-
deloterij en wonnen zogenaamde bakkerscadeau-
kaarten à 7,50 euro. Deze kaarten kunnen echter 
niet ingeleverd worden bij de Klundertse winke-
liers. Johan Tolenaars kwam toen op het idee om 
een oproep te plaatsen of mensen hun gewonnen 
kaarten wilden schenken voor de Voedselbank. 
Tijdens de koffie werd dit idee besproken met zijn 
schoonzus Wilma en meteen werd er actie on-
dernomen: contact leggen met de organisatie van 
Klundert voor Klundert, facebookberichtjes pos-
ten en binnen een mum van tijd werden er stapels 
cadeaukaarten gedoneerd. Niet alleen de bakker-
scadeaukaarten van de Postcodeloterij, maar ook 
andere cadeaukaarten en waardebonnen werden 
ingezameld.

Bijzonder initiatief
Eind juli heeft initiatiefneemster Wilma Tolenaars 
alle cadeaukaarten en waardebonnen persoonlijk 
naar het distributiecentrum van de Voedselbank 
Moerdijk in Zevenbergen gebracht. 
Bij de Voedselbank werd ze hartelijk ontvangen 
door Klundertenaar Jan Dick Goud, secretaris van 
het bestuur van Voedselbank Moerdijk en actief 
als vrijwilliger bij het samenstellen en verdelen 
van de pakketten.

Jan Dick vertelde hoe er gewerkt wordt bij dit dis-
tributiecentrum. Hoge stellages vol kratten met 
houdbare boodschappen, alles netjes gesorteerd. 
De versproducten gaan in de grote koelcellen en 
ook staan er grote diepvrieskisten om producten 
ingevroren te bewaren.
Elke week wordt er door een team vrijwilligers 
bepaald wat de inhoud gaat worden van de weke-
lijkse voedselpakketten en op donderdag worden 
de kratten gevuld, elk gezin een eigen krat. Alles 
keurig op rij op volgorde van gezinssamenstelling. 
Vrijdagochtend worden daar dan nog allerlei ver-
sproducten aan toegevoegd en op vrijdagmiddag 
gaan de pakketten de deur uit.
Jan Dick Goud: “Elke week weer een hele orga-
nisatie, maar we hebben hier gelukkig een leuk 
team actieve vrijwilligers. We krijgen van alle 
kanten altijd nogal wat producten aangeboden 
en dat is ook wel nodig om de meer dan honderd 
gezinnen steeds weer een goed en gezond bood-
schappenpakket aan te kunnen bieden. Natuurlijk 
hebben we onderling contact met Voedselbanken 
in de regio. Soms worden bepaalde producten ge-
ruild en als de een teveel heeft van een bepaald 
artikel, dan gaat het door naar een andere Voed-
selbank. Zo voorkomen we voedselverspilling en 
kunnen er meer mensen geholpen worden.”

Ruim 750 euro aan cadeaukaarten
Aan het eind van de rondleiding werd Jan Dick 
verrast door Wilma en overhandigde zij namens 
Klundert voor Klundert de ingezamelde cadeau-
kaarten en waardebonnen met een totaalwaarde 
van maar liefst ruim 750 euro. 
“We mogen trots zijn op Klundert, want samen 
hebben we dit voor elkaar gekregen. Elk week 
vanuit Klundert weer karren vol extra boodschap-
pen voor de Voedselbank en daarnaast ook nog 
eens zo’n mooi bedrag aan waardebonnen, dat is 
toch geweldig!” aldus Wilma Tolenaars.
De organisatie van de Voedselbank nam dankbaar 
deze geste in ontvangst. “Dat is heel veel brood 
of andere bakkersproducten voor onze gezinnen. 
We gaan goed nadenken hoe we dit gaan beste-
den, want misschien dat we er straks een keer 
iets speciaals van kunnen kopen, iets feestelijks 
om de mensen die gebruik moeten maken van de 
Voedselbank een keertje extra te verwennen”.

Landelijke extra actie bij Albert Heijn
Deze week wordt er landelijk een extra 
inzamelingsactie gehouden bij alle Albert 
Heijnfilialen in Nederland. Ook Klundert draagt 
natuurlijk een steentje bij. Een aantal Klundertse 
vrijwilligers zullen weer paraat staan met een 
winkelkar bij de uitgang van Albert Heijn in de 
Klundert. Deze actie wordt juist in de laatste 
week van augustus gehouden als alle kinderen 
weer naar school gaan. Want geen enkel kind 
zou immers met een lege maag of broodtrommel 
naar school moeten gaan. Daarvoor zijn een 
aantal producten gekozen binnen dit concept. 
Denk daarbij aan cornflakes, muesli, pindakaas, 
beschuit, rozijnen, crackers, pannenkoekenmix, 
maaltijdrepen enz. 
Bent u in de supermarkt op een moment dat er 
geen vrijwilligers aanwezig zijn: er staan altijd ex-
tra inzamelingskratten bij de uitgang. Van harte 
aanbevolen!

Overhandiging bakkerscadeaukaarten door Wilma Tolenaars aan Jan Dick Goud van de Voedselbank
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