
GEWOON BIJZONDER
Ruud Verkuylen uit Klundert

BOLWERK KLUNDERT 
Poll voor nieuwe naam

KLUNDERT TV
Stichting In de Klundert breidt uit

M A A N D B L A D  V O O R  K L U N D E R T  /  N O O R D H O E K  /  N O O R D S C H A N S  /  T O N N E K R E E K  /  Z W I N G E L S P A A N

UITGAVE 14 / November 2020
www.indeklundert.nl

CARILLON
40 JAAR



Klundert Magazine pagina 2



Klundert Magazine pagina 3

Colofon
Maandblad november 2020
Editie 14

Klundert Magazine is een uitgave van 
Stichting in de Klundert

Eindredactie en inhoudelijk 
verantwoordelijk:
Bestuur Stichting In de Klundert
Postbus 74, 4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl

Redactie en Acquisitie:
Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329

Aanleveren advertenties:
advertenties@indeklundert.nl
Tips, foto’s en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl

Opmaak:
Vrolijk Design Fijnaart

Druk:
WS Media Groep Roosendaal

Coverfoto:
Richard Sinte Maartensdijk - 
RSFotografie.com

Vrienden van In de Klundert:
Wordt Vriend van In de Klundert en 
ondersteun het Klundert Magazine.
De bijdrage is minimaal 13,57 euro per 
jaar.
Dit bedrag graag overmaken op 
bankrekening NL06 RABO 0181 2466 
78 t.n.v. Stichting In de Klundert o.v.v. 
Vriend van In de Klundert

Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 26 november 2020
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.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Schrijfsel in 300 woorden
Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Gelukkig hoef ik daar niet meer aan mee te 
doen, want ik rook al elf jaar niet meer.  Ik rookte vroeger aardig wat peuken weg. Tot ik ruim elf 
jaar geleden heel veel last van m’n keel kreeg en ik m’n stem bijna kwijtraakte. Er bleken knob-
beltjes op m’n stembanden te zitten. Gelukkig was ik er op tijd bij en kon het verholpen worden. 
Maar de schrik zat er goed in en dat was voor mij de trigger om te stoppen met roken. 

Wat was dat moeilijk, zeker in de beginperiode. Wat een strijd moet er geleverd worden tegen 
die verslaving!
Ik ben op internet naar lotgenoten gaan zoeken en kwam terecht op het zogenaamde stoproken-
blog. Al bloggend heb ik me door die eerste periode heen gesleept. 
Moeilijk is niet hetzelfde als onmogelijk en succes is één keer meer opstaan dan dat je gevallen 
bent, dat zijn van die gezegdes die zó waar zijn!
En steeds als ik de neiging had om op te geven, bedacht ik me dat als ik weer zou gaan roken, dan 
zou ik ook weer willen stoppen en dat nooit meer!

Van de week nog eens naar m’n status gekeken op het stoprokenblog. Ik ben op 20 oktober 2009 
gestopt, dus nu ruim 4000 dagen niet gerookt, dat betekent dat ik ruim 95.000 sigaretten niet 
gerookt heb en volgens de sigarettenprijzen van toen heb ik bijna 22.000 euro niet uitgegeven 
aan rookwaar. Dat zijn toch wel geweldige cijfers! 
Een aardig kapitaaltje bespaard dus, daar ben ik toch wel trots op. 
En die centjes… waar die gebleven zijn? Tja... die gaan nu op aan heel veel leuke dingen!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Van de redactie
Onze eigen Klundertvlag

De maanden vliegen voorbij. Deze hele 
coronacrisis duurt nu al acht maanden en het is 
nog niet voorbij. 
Wat doet deze hele periode met ons? Het heeft 
best een hele grote impact op het leven van al-
ledag, op ons werk, onze vrije tijd, ons gezins- 
en familieleven, het verenigingsleven, eigenlijk 
staat het leven op velerlei vlakken een beetje 
stil. Natuurlijk is dit niet leuk en mopperen we 
allemaal wel eens. Er wordt commentaar gele-
verd op van alles en nog wat. We willen daar-
over hier verder niet discussiëren, laten we maar 
proberen om elkaar te respecteren.

Maar wat we wel willen noemen, is het 
saamhorigheidsgevoel dat we tijdens deze crisis 
ook overal zien opbloeien. Mensen staan klaar 

voor elkaar, helpen waar nodig en voelen zich 
verbonden met elkaar, zeker in zo’n kleinere 
kern als Klundert met heel veel betrokken en 
sociale mensen. Juist nu voelen we ons als 
Klundertenaren met elkaar verbonden en heel 
veel mensen willen deze eensgezindheid uiten. 

Van verschillende kanten kregen we de vraag of 
wij  het kunnen en willen regelen om de speci-
ale Klundertvlaggen te laten maken. We zijn er 
mee aan de slag gegaan en de Klundertvlaggen 
komen er!
Na een aankondiging op onze facebookpagi-
na, kregen we heel wat bestellingen binnen en 
inmiddels zullen in de loop van deze dagen de 
eerste Klundertvlaggen wapperen op diverse 
adressen.

Mensen die dit facebookbericht gemist hebben, 
kunnen in de tweede bestelronde een vlag be-
stellen.
We kunnen twee maten leveren: de standaard-
vlag van 150 x 100 cm en een grote vlag van 
225 x 150 cm. De prijs zal ongeveer 24 euro 
respectievelijk 48 euro zijn. De eerste keer kon-
den we gebruik maken van een leuke kortings-
actie, als we dat weer voor elkaar krijgen, dan is 
de prijs iets lager. 
Belangstelling? Stuur een mailtje naar 
info@indeklundert.nl.

Flyers bezorgen? Ook dat kunnen wij regelen!
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwo-
ners informeren over een bepaalde happening 
of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd moge-
lijk om een advertentie te plaatsen. Een andere 
mogelijkheid is om een flyer of brochure mee te 
laten bezorgen door onze bezorgers!

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze 
bezorgers op pad en tegen een alleszins rede-

lijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure 
keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons 
verspreidingsgebied.

Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mo-
gelijkheden via advertenties@indeklundert.nl.
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‘Wat hier aan klanken is te horen, werd door de beurs van het volk geboren’ 

Klunderts carillon viert 40e verjaardag

Ruim 40 jaar geleden borrelde bij Nienke Noteboom het idee dat ook 
Klundert een carillon zou moeten hebben. “Ik vond het altijd heel sfeer-
vol als ik in andere plaatsen de klanken hoorde van een carillon en ik 
vond dat zo’n carillon absoluut een mooie toevoeging zou zijn in ons 
mooie Klundertse centrum”, vertelt Nienke Noteboom. En aangezien 
Nienke een type is die graag de handen uit de mouwen steekt om dingen 
voor elkaar te krijgen, is ze toen ook met dit idee aan de slag gegaan. In-
middels genieten we in Klundert al 40 jaar lang elk uur van de prachtige 
klanken van ons carillon.

Het idee werd besproken binnen het toenmalige Oranjecomité, waar ze 
zelf in die tijd voorzitter van was. Zij namen poolshoogte onder de bevol-
king en inderdaad bleek dat heel veel Klundertenaren het leuk zouden 
vinden om een carillon te hebben in het centrum. Daarop is een comité 
opgericht om hiervoor de nodige gelden bij elkaar te krijgen.

Rank en vrijstaand
Nienke zelf had een duidelijk beeld voor ogen hoe dit carillon eruit moest 
komen te zien. “Het moest een mooi en rank carillon worden, eenvoudig 
en open, zodat het bij Klundert zou passen. Geen carillon dat in een kerk 
zou komen te hangen, maar een vrijstaand carillon in het centrum bij de 
Bottekreek.” 
En zo geschiedde. Nienke verzamelde de nodige mensen om zich heen 
waarvan zij dacht dat zij enorm zouden kunnen helpen om zo’n carillon te 
realiseren. “Allereerst heb ik contact gezocht met Jan Schuurmans, toen 
directeur van de Rabobank Klundert en met de toenmalige huisarts Adrie 
den Hollander. Zij reageerden positief en zo zijn we gestart met het ac-
tiecomité.”
Om een breed draagvlak te krijgen werd het comité uitgebreid met W. 
Boekhoven, W. Schadee, C. Knook, J. van Zundert, P. den Hollander, J. 
Slagter, A. Begeer en M. Marcus. Tetrapak wilde ook wel een duit in ’t 
zakje doen en werd afgevaardigd door R. Hartong en van de Shell sloot J. 
Janssen aan. En dit comité kreeg het binnen enkele maanden voor elkaar 
dat er voldoende centjes waren om een carillon voor Klundert te laten 
maken.

45.000 gulden
Op 5 mei is het carilloncomité gestart met een bazar en er volgden daar-
op allerlei andere activiteiten. Het streven was om zo’n 25.000 gulden in 
te zamelen. Daarmee zou een carillon gekocht kunnen worden met 12 
klokken. Er kwam echter in de periode tot 16 augustus maar liefst 45.000 
gulden binnen. En daarmee kon zelfs een carillon met 25 klokken aange-
schaft worden.
Nienke kijkt nog steeds met trots terug op dit resultaat: “Elke cent uit vrije 

wil, zonder huis-aan-huis collecte, met hulp van de ondernemers in de 
regio, maar absoluut het overgrote deel vanuit de Klundertse bevolking. 
Hiermee is het echt een carillon van en voor Klundert! ‘Wat hier aan klan-
ken is te horen, werd door de beurs van het volk geboren’ is met recht een 
heel toepasselijke tekst. Deze opdruk voor het carillon is verzonnen door 
Sally Schalekamp. De Klundertse docent Dingeman Endepoel heeft met 
zijn leerlingen het bovenstuk van het carillon gemaakt.”

Onthulling op 1 oktober 1980
Op 1 oktober 1980 was het zover: het carillon heeft een plaats gekre-
gen in het centrum en werd die dag feestelijk onthuld door onder andere 
de toenmalige Minister-President Dries van Agt. “Als initiatiefnemer van 
de carillonactie en namens het comité mocht ik alle speciale genodigden 
ontvangen. Natuurlijk uitgebreid naar de kapper geweest voor deze gele-
genheid. Met trillende knieën stond ik daar. Wat was ik zenuwachtig, maar 
ook zo ontzettend trots en blij dat het gelukt was. En nog steeds vind ik 
het geweldig dat wij hier in Klundert kunnen genieten van de geweldige 
klanken van dit mooie carillon”, aldus Nienke Noteboom.

Keuze voor de liedjes
Voor degenen die zich afvragen hoe zo’n carillon nu eigenlijk werkt, kan dit 
simpel uitgelegd worden. Er loopt een geul met leidingen onder de straat 
vanuit het Stadhuis naar het carillon. Het carillon wordt aangestuurd door 
speciale banden met allerlei liedjes. Deze band wordt automatisch bediend 
vanuit het Stadhuis. Die banden zijn nogal kostbaar, maar door Nederland 
heen zijn er nogal wat banden in omloop met een diversiteit aan liedjes. 
Regelmatig worden er banden geruild tussen de diverse carillons. De band 
die op dat moment in gebruik is wordt steeds herhaald, dus in die periode 
krijg je herhaaldelijk dezelfde liedjes te horen. Na een tijdje volgt dan een 
nieuwe band met weer andere liedjes.

Carillon in 1980

Carillon nu -  Foto Richard Sinte Maartensdijk RS Fotografie
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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 Ruud Verkuylen (36) uit Klundert
Ruud is de initiatiefnemer van de facebookpagina Klundert voor Klundert. Hij woont pas een jaar of vier in Klundert, maar heeft inmiddels zijn sporen 
hier wel verdiend. Ruud is heel sociaal en staat graag voor anderen klaar.  Wie is Ruud eigenlijk? Leuk om deze bijzondere man beter te leren kennen!

Ik woon in Klundert sinds…
In 2016 ben ik hier komen wonen, ik woon samen 
met mijn partner Hans den Hollander. 
Ik ben geboren in Eindhoven en op mijn vierde 
zijn we met ons gezin verhuisd naar Veldhoven. 
Toen ik 25 jaar was ben ik op mezelf gaan wonen 
in Eindhoven. Ik heb Hans leren kennen toen ik 
dertig was, twee jaar later zijn we gaan samenwo-
nen. Ik voel me hier wel thuis, maar het is toch wel 
heel anders dan in Eindhoven. Het is daar meer 
bourgondisch. Maar ik woon hier graag hoor. Mijn 
familie en vrienden vanuit Eindhoven zeggen al-
tijd dat ze een soort vakantiegevoel krijgen als ze 
in Klundert zijn. Het is een mooi stadje en ik voel 
me toch wel beetje Klundertenaar. Waar je ook 
woont, je moet je zelf openstellen, je moet zelf de 
slingers ophangen.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik heb hier al heel wat mensen leren kennen. Ik ga 
graag naar festiviteiten en sociale activiteiten. Het 
voelt hier in Klundert als een saamhorig stadje, er 
wordt op elkaar gelet, misschien soms wel wat te 
veel ;-) …. Het heet hier in carnavalstijd niet voor 
niets Loerendonck. 
Mijn naam kennen de mensen misschien ook van 
de facebookpagina Klundert voor Klundert. Dat 
was echt een spontane actie aan het begin van de 
coronacrisis, ik had nooit zo’n respons verwacht. 
Blij dat ik daarbij meteen hulp heb ingeroepen, 
want zoiets kost toch wel tijd om het goed te 
organiseren. Het is uitgegroeid tot een mooie 
facebookgroep, puur bedoeld als sociale pagina 
om elkaar te vinden als het nodig is.
Mensen zullen me ongetwijfeld ook regelmatig te-
genkomen in de diverse winkels hier in Klundert, 
want ik probeer zoveel mogelijk lokaal te winke-
len. We mogen heel blij zijn dat we hier zoveel 
retail hebben, dat is echt heel bijzonder voor zo’n 
klein stadje.

In het dagelijks leven ben ik…
Ik werk als accountmanager bij Zijerveldfood en 
begeleid winkels bij de verkoop van kaas. Ik zorg 
bijvoorbeeld voor de samenstelling van het as-
sortiment en voor een goede presentatie in de 
winkels. Ik kom op zoveel verschillende plekken. 
Ik ben tien jaar bedrijfsleider geweest bij super-
markt Plus en wilde wel eens wat nieuws ontdek-
ken. Toevallig was ik in “mijn” winkel bezig met de 
presentatie van onze kaasafdeling toen er iemand 
van Zijerveld binnenkwam. Ik kreeg een uitnodi-
ging voor een gesprek en heb daar een baan aan-
geboden gekregen. Een mooie kans, het is echt 
een leuke job.

In mijn vrije tijd geniet ik van koken, maar vooral 
ook van uit eten gaan. Ik ben iemand die graag de 
gezelligheid opzoekt, maar ook graag gezelligheid 

creëer met vrienden en familie. Ik wandel graag en 
ga graag naar het casino. Daar speel ik voorname-
lijk het bingospel. En natuurlijk breng ik de nodige 
vrije tijd door met onze hond Fons. 

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of mee-
gemaakt heb…
Een reis samen met mijn broer en zus naar Thailand 
om de as van mijn vader daar uit te strooien. Mijn 
oom en tante wonen daar en mijn vader wilde 
daar zo graag nog een keer naar toe. Dat was heel 
bijzonder om dit samen te doen met m’n broer en 
zus.

Ik ben trots op...
Ik heb allebei mijn ouders binnen anderhalf jaar 
verloren. Samen met Hans heb ik me daar door-
heen geslagen en ben best trots hoe we dat samen 
gedaan hebben.

Mijn lijfspreuk is...
Gezelligheid kent geen tijd.

Ik ben goed in...
Mensen bij elkaar brengen op sociaal vlak en juist 
ook heel verschillende groepen mensen bij elkaar 
brengen.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Nee zeggen, dat vind ik wel lastig. En bijvoorbeeld 
het schilderwerk in en om het huis is echt niet 
mijn ding. Ik heb de gang een tijdje terug geschil-
derd, maar dat ziet er niet uit en moet dus weer 
opnieuw.

Ik heb een grote hekel aan…
Racisme en aan mensen die anderen niet in z’n 
waarde kunnen laten. Respect hebben voor elkaar 
is zo belangrijk.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk weinig televisie, maar programma’s met 
Martien Meiland daar kijk ik graag naar. We 
kennen hem persoonlijk en dat maakt het ook 
zo leuk om hem te volgen. Zenders als National 
Geographic vind ik ook wel leuk om naar te kijken.

Deze film moet iedereen zien...
Sobibor. Deze film vertelt het waargebeurde ver-
haal van de opstand in het Sobibór-vernietigings-
kamp in Oost-Polen.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik ben geen lezer. Ik volg het nieuws en het enige 
wat ik verder lees dat zijn vakbladen.

Ik luister graag naar...
Het Nederlandse lied en naar Duitse schlagers.

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

Waarmee iemand mij zou kunnen verrassen dat 
is...
Door mij een hele dag mee op pad te nemen naar 
een pretpark of naar de kermis en dan het liefste 
naar een kermis in Duitsland. Daar weten ze het 
publiek nog geweldig te entertainen in de diverse 
attracties. Vooral de breakdance vind ik echt een 
geweldig. 

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Met de koning zou ik wel eens een één-op-één 
gesprek willen hebben.

Het liefst drink ik...
Cola zero, maar een goed glas rode wijn in de win-
ter en een glas witte wijn in de zomer vind ik ook 
wel heel lekker. Of een verfrissend witbiertje, dat 
gaat er ook altijd wel in.

En het lekkerste eten vind ik…
Biefstuk met gebakken aardappeltjes met erwtjes 
en worteltjes en dan chocoladevla met slagroom 
voor toe.

Mijn favoriete vakantieland is...
Thailand. 

Als ik alle tijd van de wereld had, dan zou ik…
Een Bed & Breakfast beginnen in een warme 
streek niet al te ver weg, waar vrienden en familie 
altijd welkom zijn.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Bemoei je met jezelf en minder met een ander.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een lange reis maken zoals bijvoorbeeld een rond-
reis Amerika ofzo.

Mijn lievelingsdier is…
Onze hond Fons.

Ik heb bewondering voor…
Tineke, de moeder van Hans. Oprecht bewonde-
ring hoe zij haar gezin bij elkaar gehouden heeft 
nadat haar man is overleden, zij is altijd de stabiele 
factor binnen de familie geweest en nog steeds. 
Zij betekent echt heel veel voor mij.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen en eerlijkheid.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met een piloot. Overal naar toe vliegen en zomaar 
kijken wat ik tegenkom.

Klundert vind ik…
Een hechte gemeenschap met een groot saamho-
righeidsgevoel.

Wat ik mis in Klundert is…
Heel veel jeugd is hier op straat te vinden, er is 
voor hen verder niets. Er zou een jeugdhonk moe-
ten zijn of een jeugdsoos.

Mooiste plekje in Klundert…
Het Stadhuis. Het ligt mooi centraal, maar jammer 
dat er eigenlijk nooit iets gedaan wordt. Je kunt 
rond het Stadhuis en op het Stadhuisplein van al-
les organiseren.

Minst mooie plekje in Klundert…
De vlonders zoals ze er nu bij liggen. Maak er iets 
moois van, het kan een blikvanger voor het cen-
trum zijn met verlichting en entourages aangepast 
aan het seizoen.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De vestingwallen van 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

... 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

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD
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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 Corné Verhoeven

Corné Verhoeven is geboren en getogen in Klundert en woont hier al 50 
jaar. Deze foto is met zijn drone gemaakt van de noordelijke stadswallen 
in Klundert.
Meer foto’s van Corné zijn te zien op Instagram: @hetoogvandelens 

Kalender
Heel veel activiteiten zijn gecanceld, dus er is weinig te melden voor 
de kalender. 
Zijn er bepaalde activiteiten die u graag wilt vermelden in de kalen-
der, stuur dan een mailtje naar redactie@indeklundert.nl.

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk Klundert
Nu de regels weer aangescherpt zijn in verband met corona, zijn in 
het Huis van de Wijk de meeste activiteiten weer stopgezet. Alleen 
op doordeweekse dagen is men van 10.00 tot 12.00 uur welkom om 
elkaar conform de maatregelen te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Let op, want er geldt wel een maximum aan-
tal mensen wat tegelijk in het Huis van de Wijk aanwezig mag zijn.

Cursus Digitale Wereld
Via de vrijwilligerscentrale van Surplus werden voorheen lessen ge-
organiseerd over allerlei onderwerpen betreffende de digitale we-
reld, lessen om te leren omgaan met computer of laptop, iPad, ande-
re tablet of gsm-telefoon. Door de coronacrisis zijn deze lessen een 
tijdje geleden stopgezet.
Het was in eerste instantie de bedoeling dat deze lessen langzaam-
aan weer zouden opstarten, maar vooralsnog wachten we nog even 
af hoe de hele coronasituatie zich verder ontwikkeld. Zodra het weer 
op verantwoorde manier georganiseerd kan worden, zullen deze les-
sen over de digitale wereld weer hervat worden.

SPROK-activiteiten voor 55-plussers in Klundert
De Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK) orga-
niseert of coördineert normaal gesproken diverse wekelijkse activi-
teiten voor 55-plussers in Klundert.
In verband met de aangescherpte maatregelen in verband met coro-
na zijn ook hier alle activiteiten voor de komende weken gecanceld.

Uitbreiding voor Stichting In de Klundert
Nieuw: Klundert TV via Ons West Brabant!
De Stichting In de Klundert gaat uitbreiden: vanaf eind november krijgen 
we ons eigen Klundert TV, speciale televisie-uitzendingen met Klundert 
in de hoofdrol. Voor de uitzendingen van Klundert TV is de samenwer-
king aangegaan met de streekomroep Ons West Brabant. 

In de Klundert staat voor het stimuleren van allerlei initiatieven ten gunste 
van de leefbaarheid en voor de promotie van Klundert. Het doel is om te 
laten zien dat Klundert een leuke en mooie woonkern is, een plaats die 
heel veel te bieden heeft. In de Klundert communiceert via persoonlijke 
gesprekken, via het Klundert Magazine, via de website en via de social 
mediakanalen. En straks ook via Klundert TV! 

Klundert TV
Afgesproken is een try-out van zes maanden. Gedurende deze proefpe-
riode zal er maandelijks op afgesproken tijden een uitzending zijn van 
Klundert TV via het kanaal van Ons West Brabant. Allerlei onderwerpen 
kunnen hier aan bod komen om Klundert te laten zien aan de kijkers. Dit 
kunnen specifieke Klundertse dingen zijn die uitgelicht worden, maar ook 
actuele onderwerpen zullen aan bod komen.
De producer voor deze uitzendingen van Klundert TV is Bert Moll, de 
nieuwe programma’s zullen straks gepresenteerd worden door Dorien van 
Dijk.

Als voorproefje is vanaf aanstaande zaterdag al de uitzending te zien van 
Kuieren door Klundert. Gids Niek Tolenaars laat in deze film de mooiste 
plekjes van Klundert zien. Deze uitzending is gemaakt als onderdeel van 
een serie historische wandelingen in diverse kernen door Omroep Ons 

West Brabant. Straks dus eigen uitzendingen over Klundert bij Klundert 
TV!

Kans voor ondernemers
Ook de adverteerders van het Klundert Magazine wil het stichtingsbestuur 
hierbij betrekken: “Hoe mooi is het als bij de aftiteling onze ondernemers 
hun boodschap kunnen laten zien op televisie met daarbij de melding dat 
dit mede mogelijk gemaakt is door die ondernemers. Daarvoor gaan we in 
eerste instantie een pilot draaien van twee maanden. Voor de volgende 
twee uitzendingen krijgen de adverteerders van het Klundert Magazine 
een speciale aanbieding om tegen gereduceerd tarief hun boodschap te 
laten zien via Klundert TV. Een extra kans om deze ondernemingen nog 
beter onder de aandacht te brengen. Wij hopen dat het een mooie samen-
werking zal worden met bijzondere programma’s voor en van Klundert.”

Driedubbele PR voor adverteerders
Driedubbele PR dus voor onze adverteerders: advertentieruimte in het 
veelgelezen Klundert Magazine, extra ruimte om de hele maand berichten 
te plaatsen op de facebookpagina Ondernemend Klundert en voor een 
kleine meerprijs de advertentie ook nog eens vertoond op Klundert TV. 
Alle adverteerders en potentiële adverteerders in en om Klundert worden 
de komende weken benaderd met de vraag wie er mee wil doen. Namens 
de stichting komt er graag iemand langs om een voorvertoning te laten 
zien met een prototype van Klundert TV. 
Geïnteresseerd naar de mogelijkheden en kosten? Dan kunnen 
ondernemers en andere belangstellenden zich ook nu al melden via e-mail 
advertenties@indeklundert.nl.
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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.

 

SSffeeeerrvvoollllee  ddeeccoorraattiiee 

KKOOMM  GGEENNIIEETTEENN  EENN  BBEELLEEVVEENN 

IINN  GGEEUURREENN  EENN  KKLLEEUURREENN  

  
 Tuincentrum VINGELING 

   Noordschans 9 Klundert   

         open : MA t/m VR 13.00-17.30  ZA 9.00-17.00 
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Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Moe en moedeloos
De eerste keer was hij het gevecht aangegaan. Deze ziekte zou hem niet 
klein krijgen. En inderdaad, hij kwam er goed doorheen. Hoe zwaar de 
behandeling ook was, het was de moeite waard. Hij was er nog en genoot 
van zijn leven. Maar de ziekte kwam terug. De tweede keer bleek het veel 
zwaarder. Weer een chemobehandeling. De eerste keer had hij die moedig 
verdragen, nu putte eenzelfde behandeling hem helemaal uit. Hij was moe 
en moedeloos.

Mijn indruk is dat Nederland zoiets meemaakt. De ziekte is terug en we 
kunnen er minder goed tegen. Er wordt volop gemopperd en geklaagd en 
grimmig gedemonstreerd. Laat ik voor mezelf spreken: ik maak me verge-
leken met dit voorjaar meer zorgen, het benauwt me meer en ja, soms voel 
ik me ook moe en moedeloos. 

Nu ben ik de afgelopen tijd toch ook weer bemoedigd. Dat gebeurde door 
drie verschillende mensen. Hun opmerkingen vertaal ik voor u in drie tips 
tegen coronamoeheid en –moedeloosheid.

1 Houd contact met elkaar. 
Inmiddels snappen we denk ik allemaal dat het niet zo verstandig is om 
ouderen in zorgcentra te isoleren van de mensen van wie ze houden. Niet 
alleen ouderen, allemaal hebben we mensen nodig. Je kunt anderhalve 
meter van elkaar heel goed echt contact hebben. En anders bel en app en 

mail je maar. Keep in touch! 

2 Ga naar buiten. 
In de bekendste toespraak van Jezus, de Bergrede, zegt Hij dat we niet 
bezorgd hoeven te zijn. Concreet zegt Hij: Kijk maar naar de bloemen in 
het veld. Neem dat letterlijk, ga de natuur in. Het is gezond om naar buiten 
te gaan. Kijk naar de kleine en grote wonderen van de natuur. Laat het 
binnenkomen. Beleef het en besef hoe God zorgt. Niet alleen voor een 
vogel of een vlieg, ook voor jou.

3 Ga bidden. 
Is bidden niet een mogelijkheid als je merkt dat je geen grip hebt op je 
situatie? Velen van ons geloven dat er ‘iets’ is en bidden daarnaar. In de 
kerk geloven we dat dit God is. Met bidden kun je gewoon thuis, in je 
eigen omgeving, beginnen. Door te bidden zie je dat je eigen kleine leven 
onderdeel is van een groter geheel. Het besef dat God ‘in control’ is geeft 
rust en geeft moed. 

Vanuit mijn werk in de kerk geef ik u deze drie tips graag door. Geheel 
vrijblijvend. Ik ben er van overtuigd dat ze helpen om moed te houden. 

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te ver-
tellen of hebt u een nieuwtje? 
Schrijf het op en mail het  naar redactie@in-
deklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in deze ru-
briek geplaatst.

Beste Loerendonckers,
In gezamenlijk overleg met de Gemeente 
Moerdijk en carnavalsverenigingen en stich-
tingen in de Westhoek, hebben we als LAK, 
met tranen in onze ogen, het besluit genomen 
om de traditionele carnavalsviering tijdens Elf-
de van de Elfde, het Westhoekfeest met ons 
50-jarig jubileum viering en de Carnavalsop-
tocht niet door te laten gaan. De huidige situ-
atie rondom het Coronavirus maakt het voor 
ons onmogelijk om deze grote activiteiten te 
organiseren.
Samen met de Gemeente Moerdijk zal de 
situatie op 9 januari 2021 verder bekeken en 
besloten worden hoe we Carnaval in 2021 
een verdere invulling kunnen geven met de 
dan geldende richtlijnen en voorschriften 
van de Veiligheidsregio Midden en West-
Brabant. Tot deze datum zullen er geen 
activiteiten in Loerendonck georganiseerd 
worden. Uiteraard zitten we niet stil en 
worden mogelijkheden onderzocht om kleine 
activiteiten te organiseren tijdens Carnaval in 
2021.
Een Carnaval zoals we gewend zijn, zit er he-
laas niet in. Maar dat wil niet zeggen dat het 
Carnaval niet doorgaat, alleen de vorm waarin 
is nog onzeker, want Carnaval gaat nooit ver-
loren!
We zullen jullie na 9 januari 2021 verder infor-
meren over de mogelijkheden.

Ondanks alles een carnavaleske groet van het 
bestuur LAK
www.loerendonck.net

Eenzaamheid
Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het le-
ven. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over. Anders 
is het als eenzaamheid aanhoudt.  
Veel mensen ervaren door de huidige maatre-
gelen rondom corona gevoelens van eenzaam-
heid, somberheid, irritatie, machteloosheid of 
verveling. Het is fijn als je over deze gevoelens 
kan praten, deze kan delen en er beter mee 
om te kunnen gaan. Doordat de huidige situa-
tie nieuw is voor iedereen weten veel mensen 
niet goed hoe zij het best op deze situatie kun-
nen reageren. Op veel van de dingen die er nu 
om je heen gebeuren heb je namelijk weinig 
invloed. Wat je wél zelf in de hand hebt is hoe 
je ermee omgaat.
Wil je dat iemand met je meedenkt over hoe 
je goed om kunt gaan met de corona maatre-
gelen? 
Heb je net een dierbare verloren? 
Maak je je zorgen over een zieke in jouw om-
geving? 
Heb je behoefte aan contactmomenten?
Bel of mail gerust! Wij zijn er voor je, voor wat 
dan ook.

Tips om eenzaamheid te verminderen: 
Maak een lijstje van oude contacten die ver-
waterd zijn. Misschien kun je iemand bellen of 
mailen. 
Durf hulp te vragen. Mensen doen vaak graag 
iets voor een ander, zeker als het niet te groot 
is.
Zijn er mensen met wie je een oppervlakkig 
contact hebt dat je zou willen verdiepen? Praat 
dan eens over wat je de laatste tijd bezighoudt 
en vraag eveneens de ander daarnaar.

Renske Donkers, sociaal werker Klundert
e-mail: renske.donkers@surplus.nl; telefoon: 
06-23640824

Nieuwe vlag voor Rodenborg
Al vijf jaar hangt er in de Klundertse nieuwe 
wijk Rodenborg een speciale vlag te wappe-
ren. Bewoner Frans woont in het eerste huis 
als je de wijk in komt rijden en heeft een gro-
te vlaggenmast in zijn tuin staan, de perfecte 
plek voor de Rodenborgvlag.
Inmiddels was de vlag helemaal versleten. Dus 
kwam de suggestie om een nieuwe vlag te la-
ten maken. Zo gezegd zo gedaan. 
Inmiddels bestaat de wijk dit jaar tien jaar en 
welke wijk in Klundert kan nou zeggen dat ze 
een eigen logo hebben en dat houden natuur-
lijk graag in ere.
Op de nationale burendag is de nieuwe vlag 
gehesen door de zeven sponsors uit de wijk 
die een eigen bedrijfje hebben. Hopelijk gaat 
deze vlag ook weer een tijdje mee.
Bedankt Frans voor het initiatief nemen hier-
voor en uiteraard sponsors bedankt!

Namens de bewoners van de wijk Rodenborg
Loes Vreugdenhil-Meijer
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Zonnedaken en collectief woningen verduurzamen als 
alternatief voor zonnepark

Op industrieterrein Moerdijk bouwt Vattenfall zeven windmolens. Om 
ervoor te zorgen dat ook inwoners van Klundert voordeel hebben van 
de windmolens, komt er een windfonds. Dat fonds investeert in projec-
ten die de lokale energietransitie versnellen en inwoners helpen ver-
duurzamen. Aanvankelijk zou de opbrengst van het windpark besteed 
worden aan de ontwikkeling van een zonnepark. Dat plan blijkt niet 
haalbaar. Daarom gaan Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM), ge-
meente en Vattenfall nu verder met het uitwerken van alternatieven. 

“Heel erg jammer”, vat wethouder Désirée Brummans het samen. “De 
afgelopen jaren hebben STEM, gemeente en Vattenfall zich enorm in-
gespannen om het zonnepark van de grond te krijgen. Helaas is het niet 
gelukt om op het haven- en industrieterrein een geschikte locatie te vin-
den voor een collectief zonnepark voor Klundert. Ook bleek de integra-
tie van een collectief zonnepark in het zonnepark dat reeds door Port of 

Moerdijk wordt ontwikkeld, niet haalbaar. Ten slotte is ook elders nabij 
Klundert geen geschikte locatie gevonden. Daarom richten we ons nu 
samen op alternatieven.”

Zonnepanelen op bedrijfsdaken
“In het kort gaat het om twee varianten”, vervolgt Joep Peeraer, namens 
Stichting Energietransitie Moerdijk. “Ten eerste de ontwikkeling van een 
collectief project (de zogenaamde postcoderoosregeling) op grote (be-
drijfs)daken. Een mooie oplossing voor inwoners die op hun eigen dak 
geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen. Een bedrijf of bijvoor-
beeld de gemeente stelt haar dak beschikbaar. Inwoners die deelnemen 
hebben ongeveer dezelfde voordelen als bij zonnepanelen op hun eigen 
dak en door mee te doen tonen bedrijven hun lokale betrokkenheid.” 

Collectief woningen verduurzamen
De tweede variant is een project om collectief woningen te verduurza-
men. “Bij dat laatste moet je denken aan het gezamenlijk inkopen van 
zonnepanelen of isolatie voor woonhuizen”, legt Joep Peeraer uit.  

Inwoners delen mee in opbrengst windpark
Dankzij het geld in het fonds moet iedereen aan één of beide projecten 
mee kunnen doen. Ook inwoners die geen of weinig spaargeld hebben. 
Ontwikkelaar Vattenfall vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen 
delen in de opbrengst van het windpark. Daarom stelt Vattenfall een 
deel van de opbrengst beschikbaar aan het fonds waarmee beide initia-
tieven mede worden gefinancierd. “Met het eerste plan – de ontwikke-
ling van een zonnepark nabij de turbines op het industrieterrein – wil-
den we inwoners van Klundert laten besparen op hun energierekening. 
Dat kan ook met een collectief zonnedak. En dankzij het initiatief om 
collectief woningen te verduurzamen, kunnen omwonenden voordelig 
in hun woning investeren. Dat levert uiteindelijk ook een besparing op 
hun energierekening op”, beaamt Erik van Norren, omgevingsmanager 
van Vattenfall. 

Stichting Energietransitie Moerdijk
STEM verwacht in de loop van 2021 te kunnen starten. “Op korte ter-
mijn gaan we via de stadstafel Klundert weer in gesprek met inwoners. 
Wij willen hen namelijk actief betrekken en op die manier zoveel mo-
gelijk mensen helpen met het verduurzamen van hun huis. In het eerste 
kwartaal van 2021 komen we met meer nieuws over de uitwerking.”, 
besluit Joep Peeraer.

Windmolen in aanbouw op industrieterrein – foto Gerbert Kannekens

Klundertse Kerstballenwedstrijd
De Kersttijd zal heel anders zijn dan andere jaren en dus heeft een 
groepje enthousiaste mensen iets leuks verzonnen, namelijk kerstbal-
len maken. En daar zal een heuse kerstballenwedstrijd aan gekoppeld 
worden.
Alle ballen worden in het centrum tentoongesteld en een onafhanke-
lijke jury bepaalt welke bal de titel ‘Mooiste Klundertse Kerstbal 2020’ 
krijgt. Voor de winnaar is er een leuke attentie, maar de roem is natuur-
lijk veel waardevoller.

De organisatie is een vriendengroep van acht mensen, die graag leuke 
dingen doen. Deze groep noemt zich D’Acht en bestaat uit Marian Van 
Westenbrugge en René Van Vlimmeren, Cootje Knook en Sjoerd van der 
Zee, Christel en Sjef Van Alphen en Niek en Wilma Tolenaars.

Kerstballenwedstrijd
Voor de wedstrijd zijn wat regeltjes op een rijtje gezet. Iedereen mag 
meedoen, de leeftijd wordt in de beoordeling meegenomen. De ballen 
moeten rond zijn, driedimensionaal en maximaal 12 cm doorsnee. Ver-
sieringen, uitsteeksels en dergelijke mogen de bal niet groter maken dan 
12 cm. De bal moet zelfgemaakt zijn, maar er mag wel een basisbal ge-
bruikt worden en de bal moet opgehangen kunnen worden. 
De zelfgemaakte kerstbal wordt ingeleverd in een zakje of doosje, sa-
men met een formuliertje met de gegevens van de maker en graag ook 

wat informatie over materiaal en/of methode en misschien heeft de bal 
ook wel een verhaal. Deze inleverformulieren zijn te downloaden op de 
website van ‘In de Klundert’, maar een eigen briefje schrijven mag ook. 
Noteer je naam, adres, eventueel mailadres en telefoonnummer, schrijf 
er eventueel een toelichting bij, zoals gebruikt materiaal of de methode 
die gebruikt is.
Over bepaalde zaken die discussie kunnen geven, wordt besloten door 
de organisatie.

Inleveren en tentoonstelling
De uiterste inleverdatum is 22 december. Dan gaat de jury aan de slag 
en op 24 december wordt de winnaar bekendgemaakt.
De kerstballen kunnen ingeleverd worden bij Maribelle Mode, Voorstraat 
46; bij De Roos Schoenen, Molenstraat 25; bij fam. van Vlimmeren-van 
Westenburgge, Zweedsestraat 6 of bij fam. Tolenaars, Molenberglaan 
37a. 
De ballen blijven tot 6 januari tentoongesteld. Hoe en waar, dat is nog 
even een verrassing, maar zeker is dat er iets leuks aan zit te komen.
U krijgt naderhand bericht waar en wanneer de ballen kunnen worden 
opgehaald. 
Mensen die niet in de gelegenheid zijn om hun creaties te brengen of 
weer op te halen, kunnen contact opnemen met telefoonnummer 
06 48513544 dan wordt dat geregeld. 
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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 5 ochtenden in de week open voor een bakje 
koffie of thee.
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.00uur.
Dus mocht u wat behoefte aan gezelschap of een 
praatje willen, wees welkom!

Voor meer informatie: renkse.donkers@surplus.nl 
Huis van de Wijk Klundert, Prins Willemstraat 2

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  

Bij aankoop van 
heerlijke loungewear 

of comfortabele 
nachtmode ontvang 

je een leuke tas.
OP = OP

BIJ DA KRIJG JE 4 DAGEN LANG 21% KORTING OP BIJNA ALLES!
Dus kom snel naar de winkel en sla lekker voordelig

je make-up, verzorging, parfum en vitaminen in.

OP BIJNA ALLES!OP BIJNA ALLES!

21%21%

Vraag ons naar de voorwaarden.

KORTINGKORTING

WOENSDAG 28 T/M ZATERDAG 31 OKTOBER 2020

Bij besteding vanaf 15.-

176249 DA ActieX_wk44 ADV 130x194.indd   1176249 DA ActieX_wk44 ADV 130x194.indd   1 02/10/2020   16:5802/10/2020   16:58

DA DROGISTERIJ-PARFUMERIE - PASFOTO - EYELOVE BRILLEN

VAN BERGHEM - KLUNDERT
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KLUNDERT PUZZELS
spaar mee voor hoge korting op unieke

1
Bij iedere 10 euro krijg je 1 spaarzegel bij alle deelnemende 
winkels. Met 25 spaarzegels en een bijbetaling van €9,95 heb jij 
zo’n leuke unieke puzzel in huis! De actie loopt van 2-11 t/m 31-12.

2
Een volle kaart? Ga naar www.indeklundert.nl om de puzzel  te 
bestellen. Na het bestellen ontvang je een mail met een coupon en 
kun jij jouw puzzel ophalen bij Esthers Mode Wensen - Stadhuisring 
14 te Klundert. Vergeet bij het ophalen de coupon en de volle 
spaarkaart niet mee te nemen! Niet in de gelegenheid om het via 
internet te doen? De betaling kan ook bij Esthers Mode Wensen.

3
Leuke bijkomstigheid: Van de €9,95 die je voor de puzzel betaalt 
gaat er €2,50 naar jouw favoriete vereniging uit Klundert! Dat geef 
je heel gemakkelijk aan bij het bestellen op www.indeklundert.nl.

Hoe werkt het?
deelnemende winkels

AH in de Klundert
Bakkerij Smit
By Tiki
DA van Berghem
De Poort Trends
De Roos Modeschoenen
De Stad Klundert
Dekkers Haarmode
Dierenspeciaalzaak Wendy
Eeterij Kelian
Esthers Mode Wensen
Feel Beauty by Cindy
Gasterij ‘het Tolhuys
Geerts Garagedeuren
Groenendijk tweewielers
Hermans Optiek
HFC haircreations
Jacco’s Menswear

Jora servicestation
Keurslager Jongmans
Kluswijs Klundert
Maribelle Lingerie
Maribelle Mode
Marions Bloemdecoraties
Marskramer Klundert
Moon3
Optisport Moerdijk
Primera Klundert
Broodje Moerdijk
Ropanita Mr&Mrs
Schoonheidssalon Cathy
Sport & Slankstudio
Uw Topslijter Sleijtenrij
Van de Werken
Van Wensen Makelaars

€24,95

€9,95
+ volle spaarkaart
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 33 - november 2020

I have a dream...
De kogel is door de kerk. Het stond vorige week in de krant: Openbare 
Basisschool “De Cocon” gaat definitief dicht. Iedereen zal daar zo zijn ge-
dachten over hebben. Ik heb er een dubbel gevoel bij. Enerzijds snap ik 
ook wel dat een hele school in stand houden voor niet meer dan 22 kin-
deren financieel niet verantwoord is. Maar anderzijds, om deze kinderen 
en hun ouders, die niet zonder reden voor openbaar onderwijs hadden 
gekozen, zomaar hun vertrouwde school, waar ze langere of kortere rijd 
met veel plezier elke dag naar toe gingen, af te pakken is ook wat.  De 
school waar ze de groot deel van hen, juist vanwege de kleinschaligheid, 
wel de extra aandacht kregen die ze nodig hebben. 
 
Die school gaat dicht. Net op het moment dat ik de hoop had dat de leer-
lingen geruisloos op zouden kunnen gaan in één grote nieuwe school waar 
alle kinderen van Klundert terecht zouden kunnen. Waar, met respect 
voor eenieders achtergrond en de garantie dat met religieuze verschillen 
rekening wordt gehouden, eigentijds onderwijs zou worden gegeven door 
betrokken leerkrachten die elk van hen het onderwijs zullen geven wat ze 
op de “Cocon” verwacht hadden te krijgen: onderwijs op maat, in kleine 
groepen, soms individueel. 

Hoe dat kan? Door het te willen. Niet fuseren, maar wel met alle scholen 
zo dicht mogelijk bij elkaar, bij voorkeur in hetzelfde gebouw. En daar met 
elkaar een  intensieve  samenwerking aangaan met inzet van de totale 
formatie, die groter zal zijn dan die van één fusieschool. En in een gebouw 
dat ontworpen is voor deze manier van werken. Als iedereen dat wil, de 
wetgever het goed vindt, en zich daarvoor inzet… That’s my dream.

Bij het lezen van het bericht in de krant moest ik denken aan het voorjaar 
van 1978: Mariska van de Luytgaarden was op 28 maart door de gemeen-
teraad benoemd tot hoofdleidster van de nieuwe openbare kleuterschool 
aan ’t Hooft. En ik was benoemd tot hoofd van de openbare lagere school. 
In de nieuwe wijk Blauwe Hoef werden de eerste huizen gebouwd en aan 
’t Hooft was de bouw van de school in volle gang. Drie lokalen zou de 
nieuwe school krijgen. Één voor de kleuters en twee voor de lagere school. 
Omdat we in één gebouw trokken en omdat alle kleuter- en lagere scholen 
van Nederland binnen afzienbare tijd (dat bleek 1 augustus 1985 te zijn) 
samen basisscholen zouden gaan vormen, besloten Mariska en ik om al 
vanaf dat moment net te doen alsof we basisschool waren: Één school met 
voor alle kinderen dezelfde uitgangspunten die zou openstaan voor kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar van alle gezindten, van elk ras, enz. onder het mot-
to “Niet apart, maar samen”. Dat waren de belangrijkste uitgangspunten 
van de openbare school. We spraken af onze programma’s op elkaar af te 
stemmen en ervoor te zorgen dat elke leerling die aandacht zou krijgen die 
hij/zij nodig had. We namen ons voor om ons leerstofaanbod voor iedere 
leerling af te stemmen op zijn/haar capaciteiten en op wat hij/zij al be-
heerst. Bijvoorbeeld: Een leerling die de tafels van vermenigvuldiging nog 
niet beheerst, zal niet met breuken beginnen. Daarbij beloofden we elke 
leerling en zijn ouders te accepteren zoals hij/zij is. Dat deze uitgangspun-
ten inhielden dat er individueel en in kleine groepjes gewerkt zou worden 
en dat er een flink beroep zou worden gedaan op de zelfstandigheid van 
de kinderen, was voor ons vanzelfsprekend.

Direct na onze benoeming begon voor Mariska en mij een voorbereidings-
tijd van ruim een half jaar. Hoewel we allebei nog onze eigen klas hadden 
op een andere school, Mariska als kleuterjuf op de Maria kleuterschool 
in Klundert en ik in één van de drie zesde klassen van de openbare John 
F. Kennedyschool in Rotterdam, werd van ons verwacht dat we voor de 
nieuwe school een leer- en ontwikkelingsplan schreven en lesroosters 
maakten, dat we de meubels zouden uitzoeken, dat we de ontwikkelings-
materialen voor de kleuters zouden uitkiezen, de leerboeken en andere 
leermiddelen voor de lagere school zouden kopen, enz. We moesten ons 
presenteren aan de ouders van de kinderen die al waren aangemeld, op 
huisbezoek bij andere ouders om hen “over de streep te trekken”, een 
ouderraad en een medezeggenschapsraad optuigen, overleggen met bur-
gemeester Van Wouwe over onze plannen, over een infoboekje voor de 
school en een schoolvlag, de officiële opening van de school, de naam van 
de school, de eerste schooldag, enz. Een leerkracht voordragen voor de 
baan groep 3, kennismaken met de leerlingen. En ga zo maar door.

Op 21 augustus was het dan zover. Toch wel een beetje nerveus waren 
we extra vroeg naar school gegaan. Mariska, juf Anneke van Leeuwe die, 
koud van de opleiding,  de eerste klas zou gaan doen en ik. Vandaag was 
het de eerste schooldag.
Al om tien over acht waren de eerste kinderen en hun ouders op het, 
toen nog kale, schoolplein. Gespeeld werd er niet. Gepraat wel en naar 
de deur gekeken. Vol verwachting klopten onze harten. Klokslag half ne-
gen mocht ik de deur opendoen en kwamen de kinderen en hun ouders 
binnen. Mariska ontving haar 12 kleuters, voor de groep 1 en 2. Anneke 
haar 19 eersteklassertjes en ik de kinderen van mijn groep: 7 tweedeklas-
sers, 5 jongens en meisjes voor de derde klas en 7 vierdeklassers. Voor de 
vijfde en de zesde klas waren nog geen leerlingen aangemeld. Allemaal 
kinderen die vóór de vakantie  een andere school in Klundert, Noordhoek 
of  Zwingelspaan hadden bezocht. Op een enkele uitzondering na zonder 
een rapportage van die school over hun vorderingen en op welk niveau 
ze werkten. Kinderen van ouders die uit principe gekozen hadden voor 
openbaar onderwijs, kinderen die op de vorige school waren vastgelopen 
of om andere redenen in de problemen waren geraakt, kinderen waarvan 
de ouders hoopten dat ze door plaatsing op onze school de stap naar het 
speciaal onderwijs zouden kunnen voorkomen enz. Schuchter zochten ze 
een plekje. Broertjes en zusjes veilig bij elkaar, vriendjes en vriendinnetjes, 
voor zover die er waren, idem dito. Ouders die ons succes wensten en nog 
even snel iets over hun kind vertelden, zich niet realiserend dat ik op dat 
moment met geen mogelijkheid wist over welk kind ze het hadden. 
Midden onder dat hectische half uur ging de telefoon. De burgemeester, 
die ons succes wenste op deze eerste schooldag en en passant meedeelde 
dat hij een handwerkjuffrouw voor onze school had “geregeld”. 

Om kwart over negen vroeg ik de ouders of ze zo vriendelijke wilden zijn 
om te vertrekken. De eerste schooldag kon beginnen. In de andere groe-
pen was het ook zover. Al gauw hoorde ik Anneke in het lokaal naast het 
mijne het verhaal van “Letterstad” vertellen. Net alsof er niks aan de hand 
was. Mariska was met haar vier kleuters al buiten aan het spelen, alsof het 
niet de eerste schooldag was op een spiksplinternieuwe school, die bij 
de officiële opening op 1 december 1978 de  naam o.b.s. “De Clundert” 
kreeg. 
Aan het einde van dit schooljaar gaat de deur definitief op slot. Helaas…

De kleuters op hun eerste schooldag
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Leuke eindejaarsactie van Klundertse ondernemersvereniging
Unieke Klundertse puzzels sparen bij KOK-winkeliers
Het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) heeft weer een leuke einde-
jaarsactie in petto. Al winkelend bij de Klundertse ondernemers kun je van-
af november sparen voor drie verschillende Klundertse puzzels en tegelijk 
zorg je ook nog voor een extraatje voor jouw favoriete vereniging.

Er zijn drie speciale legpuzzels gemaakt: een kidspuzzel van 80 stukjes, een 
puzzel met dronefoto van Klundert met 1000 stukjes en een puzzel met foto 
van het Stadhuis eveneens met 1000 stukjes.

Sparen
De actie start op maandag 2 november en loopt dan door tot en met 23 
december. Bij besteding van elke tien euro krijg je een zegeltje. Heb je de 
spaarkaart vol met 25 zegeltjes, dan kun je een puzzel aanschaffen voor 9,95 
euro. De waarde van deze puzzel is maar liefst 24,95 euro, dus dat betekent 
een hele leuke korting voor deze exclusieve Klundertse puzzels.

Hart onder de riem
De KOK wilde deze keer een actie juist ter ondersteuning van de plaatselijke 
winkeliers, een actie waarbij de klanten geënthousiasmeerd worden om te 
shoppen in Klundert. Het promotieteam van de KOK bestaande uit Patrick 
Nouwen en Esther Vermeulen zijn ermee aan de slag gegaan en inmiddels 
is actie helemaal klaar voor de start. Alle KOK-winkeliers in Klundert doen 
mee.
“We wilden iets aanbieden als leuke bezigheid in het najaar, maar juist ook 
tijdens deze coronatijd, het moest een mooi cadeau zijn voor de feestmaand 
en een blijvend aandenken van ons mooie Klundert. Daarbij was het bedoeld 
als ondersteuning van de lokale winkeliers maar ook om het verenigingsle-
ven juist nu een extra hart onder de riem te steken”, vertellen Patrick en 

Esther. En dat gaat zeker goedkomen, want de puzzels zien er echt geweldig 
uit en deze kun je dus voor een leuk bedrag in je bezit krijgen. Bovendien 
gaat van elke puzzel 2,50 euro naar een vereniging naar keuze.

Spaarboekjes
Bij dit magazine is er een spaarboekje bezorgd waarin precies wordt uitge-
legd hoe het allemaal werkt. Spaarboekjes zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij 
de deelnemende winkeliers.

Orgelconcert door Evert van de 
Kamp in Hervormde kerk Klundert
Op zaterdag 14 november aanstaande geeft organist Evert van de 
Kamp een concert in de Hervormde Kerk aan de Kerkring in Klundert. 
Dit concert begint om 19.30 uur. De toegang is vrij, maar omdat er 
slechts plaats is voor maximaal 30 personen graag van te voren reser-
veren via e-mail: evertvandekamp@online.nl.

Evert van de Kamp is naast dirigent van diverse koren ook vaste orga-
nist in diverse kerken. Zo speelt hij regelmatig in de Hervormde Kerk 
te Krabbendijke, de Protestante Johannes Kerk te Kruiningen en in de 
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk te Zevenbergen. Ook in de Hervorm-
de Kerk te Klundert bespeelt Van de Kamp drie maal per maand het 
Flentrop orgel.
Meer informatie over deze dirigent en organist is te vinden op zijn 
website www.evertvandekamp.nl. 
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Nieuw bestemmingsplan maakt woningbouw in Klundert mogelijk

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Bolwerk 
Klundert’ ter inzage

Het project Bult van Pars gaat een volgende fase in. Tot en met woensdag 
2 december ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ 
ter inzage. De voormalige Bult van Pars lag aan de inmiddels verdwe-
nen straat ‘Bolwerk’. Door het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage 
te leggen kan de eerste stap worden gezet richting een nieuw bestem-
mingsplan dat woningbouw mogelijk maakt. 

Flexibel bestemmingsplan
In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om allereerst de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te 
leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan 
verkopen. In samenspraak met omwonenden en de heemkundekring 
zijn randvoorwaarden opgesteld en deze vormen gezamenlijk met de 
uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van het 
bestemmingsplan Klundert. Het streven is een zo flexibel mogelijk 
bestemmingsplan te creëren zonder hiermee afbreuk te doen aan het 
woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige 

activiteiten van de omliggende bedrijven én de stedenbouwkundige 
context van de bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel 
bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan een 
creatieve en passende toekomstige ontwikkeling. “We willen op deze 
locatie echt iets moois laten ontstaan voor onze toekomstige generaties. 
Woningbouw als nieuw erfgoed dat verwijst naar de geschiedenis van 
deze locatie”, licht wethouder Danny Dingemans toe.

Publicaties
Belangstellenden kunnen het stuk inzien tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis in Zevenbergen. Het plan is ook digitaal te raadplegen op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tot en met woens-
dag 2 december inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een 
schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethou-
ders van Moerdijk onder vermelding van “inspraakreactie bestemmings-
plan Bolwerk Klundert” of via info@moerdijk.nl. Na deze inspraakperiode 
wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp 
bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens een zo-
genoemde zienswijze indienen.

Nieuwe naam
Een nog openstaand punt is het kiezen van een nieuwe naam voor de 
voormalige Bult van Pars. De locatie is geen bult meer en inmiddels heel 
wat jaren niet meer in eigendom van familie Pars. Het bestemmingsplan 
heeft de tijdelijke naam Bolwerk gekregen; deze naam wordt aangepast 
zodra de nieuwe naam gekozen is. Op de gemeentelijke projectenpagina 
Bult van Pars is een poll geplaatst waar men tot 2 december de voorkeur 
voor een naam kan aangeven (www.moerdijk.nl/poll-bult-van-pars). Op 
de locatie wordt, na de informatiebijeenkomst, een bord geplaatst met de 
nieuwe naam van de locatie.

Ontwerpprijsvraag
De uiteindelijke invulling wordt gekozen op basis van een zogenaamde 
ontwerpprijsvraag. Ontwikkelaars dienen op basis van het bestemmings-
plan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste 
prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van 
het projectgebied.

Recept van de maand

Crumble met peer en bramen
Dit recept voor een crumble met peer en bramen is een dessert in 
Amerikaanse stijl.  Het is niet alleen een smakelijk dessert na het diner, maar 
ook lekker als tussendoortje bijvoorbeeld na een heerlijke herfstwandeling 
bij de koffie, thee of warme chocolademelk. Deze crumble bevat het beste 
wat het najaar je te bieden heeft. Niets is heerlijker dan de geur van dit 
kruimelgebak uit de oven op een lazy sunday. En heb je crumble over? De 
dag erna smaakt het opgewarmd in de oven misschien nog wel lekkerder! 
Maak dus gerust een dubbele portie. 

Wat heb je nodig?
500 gram peren, geschild, klokhuis verwijderd en in partjes gesneden, 400 
gram bramen, 200 gram lichtbruine basterdsuiker, halve theelepel kaneel, 
eetlepel maizena, 175 gram zelfrijzend bakmeel, 75 gram ongezouten bo-
ter in blokjes, 125 ml karnemelk of volle melk of natuurlijke yoghurt.

Hoe maak je het klaar?
Verwarm de oven voor op 200 graden. Stapel de peren en bramen in een 
ovenschaal van ongeveer 26 cm x 18 cm. Bestrooi met 50 gram suiker, de 
kaneel en de maizena. Roer voorzichtig door elkaar om te mengen.
Doe de bloem in een keukenmachine, voeg de boter en 100 gram suiker 
toe en roer even door tot er kruimels ontstaan. Voeg de karnemelk (of 
melk of yoghurt) toe, dan roeren tot er een zacht deeg ontstaat.
Verspreid klontjes van het deeg over het fruit, maar dek het niet helemaal 
af. Bestrooi met de rest van de suiker en bak ongeveer 40 minuten tot het 
fruit gaar is en de bovenkant bleek goudbruin.
Het lekkerste is om deze crumble warm te serveren en voor een echte ver-
wennerij doe je er nog verse slagroom bij. Nestel je zelf met een dekentje 
op de bank… Puur genieten!
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