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Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Ergenis...

Lief en leed, dat maken we juist in deze tijd allemaal mee. In dit magazine staan weer interessante 
en leuke artikelen, tenminste… Ik hoop dat onze lezers dit blad weten te waarderen. Natuurlijk 
zullen er altijd zaken zijn die de één interessant vindt en een ander nietszeggend. Ik hoop dat 
iedereen ondanks dat er weinig of niets te doen is, toch ook plezier weet te beleven.

Dan blijft over het woordje ergernis… en daar wil ik het juist nu eens over hebben.

Deze crisisperiode is echt niet leuk, daar zal iedereen het wel mee eens zijn. We zoeken allemaal 
onze bezigheden en allemaal op onze eigen manier. Dat mag natuurlijk. Vooral de social media zijn 
een veelgebruikt middel, er wordt van alles gepost, soms interessant, vaak nietszeggend, soms 
brengt het een glimlach, maar vaak is het ook een grote bron van ergernis.

Ik vraag me wel eens waarom er met name op Facebook zo ongenuanceerd gereageerd moet wor-
den. Waarom van die beledigende en vingerwijzende reacties? Waarom iets of iemand zomaar 
de grond in boren? Waarom die kwaadsprekerij? Waarom vaak die betweterigheid? Waarom die 
beschuldigende opmerkingen? Waarom dat afkatten, waarom zulke lelijke taal? Hoeven we dan 
echt geen respect meer voor elkaar te tonen?

Natuurlijk mag iedereen een eigen mening hebben, maar kunnen we dan echt niet proberen om 
die mening gewoon simpelweg te respecteren. Je kunt natuurlijk in discussie gaan, je mag er op 
reageren, maar het is toch niet zo moeilijk om dat op een nette en respectvolle manier te doen? 
Wat vinden jullie?

Voor iedereen in ieder geval heel veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijd. Laten we een beetje 
lief zijn voor elkaar! Alles gaat voorbij, altijd!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Wees loyaal, koop lokaal!
Juist nu, maar dan vanuit thuis!
Klundert staat bekend om haar loyaliteit en mee-
levendheid, een saamhorige gemeenschap waar 
het goed toeven is. Zo zal het in z’n algemeenheid 
ook wel zijn. Als er een Klundertenaar ergens in 
een ziekenhuis ligt, dan weten de verpleegkundi-
gen al dat dit iemand uit Klundert is aan de grote 
stapels kaarten die dan bezorgd worden. Wordt 
er ergens een baby geboren, dan zijn er heel wat 
Klundertenaren die even een kaartje in de bus 
stoppen. We groeten elkaar, maken een praatje 
als we elkaar tegenkomen, er zijn wandelgroepjes, 
vrijwilligers die zomaar eens bij eenzame mensen 
een kopje koffie gaan drinken, we hebben een rijk 
en actief verenigingsleven. Allemaal voorbeelden 
die laten zien dat Klundert een levendig en brui-
send stadje is. 
Ondanks dat het nu een moeilijke tijd is, dat we 
grotendeels thuis moeten wonen, werken en stu-
deren, laten we toch merken dat we op de een of 
andere manier bij elkaar horen, dat we met elkaar 
meeleven. Zo kunnen we toch een leefbare sa-
menleving houden. En dat is fijn. Toch?

Kaarten- en tekeningenactie
Ook nu in deze moeilijke periode staan er heel 
veel mensen voor elkaar klaar. We zullen de ac-
tie weer opstarten om kaartjes en tekeningen te 
bezorgen bij oudere, eenzame en zieke mensen, 
zomaar een kaartje als hart onder de riem, om te 
laten voelen dat ze er niet alleen voor staan, dat 
we aan hen denken. 
Doen jullie allemaal weer mee? We vragen of de 
bekende mintgroene bus weer prominent op de 
balie bij Albert Heijn in de Klundert mag staan. 
Hopelijk dat er dan snel weer heel veel kaartjes 
en tekeningen in gedaan worden.

Wees loyaal, shop lokaal
Als we het over loyaliteit hebben, dan geldt dat 
zeker ook voor onze winkeliers. Het is een be-
kende slogan geworden: WEES LOYAAL – SHOP 
LOKAAL!
Heel veel winkels, maar ook de horeca, kappers, 
schoonheidsspecialistes, pedicures enz., die moe-
ten noodgedwongen gesloten blijven, maar een 
heleboel ondernemers weten gelukkig toch een 
manier te vinden om hun klanten van dienst te 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld door middel van het 
bezorgen van pastassen met kleding, er zijn web-
shops ontstaan, we kunnen etalageshoppen, bel 
en bestel, er wordt afgehaald, bezorgd en ieder-
een kent inmiddels wel de Tikkie-app.

Gevarieerd aanbod… ook straks?
Onze eigen ondernemersvereniging Winkelen in 
de Klundert is er ook voor hun ondernemers. In 
dit magazine bijvoorbeeld is er ruimte beschik-
baar gesteld voor de KOK-leden die nu niet open 
mogen zijn. Gewoon uit loyaliteit, ter ondersteu-
ning en om elkaar iets te gunnen. In deze gratis 
advertenties hebben deze ondernemers kenbaar 
gemaakt op wat voor manier zij nog steeds pro-
beren te ondernemen. Bent u ook loyaal en shopt 
u lokaal? Ondersteunt u onze ondernemers? Dan 
hebben we straks ook nog steeds een gevarieerd 
aanbod winkels, horeca, pedicures, schoonheids-
specialistes, kappers enzovoort, En dat willen we 
toch allemaal? Want juist ook door de diversiteit 
aan ondernemers maakt het een leuk centrum, 
maakt het leuk om in Klundert te wonen!
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Wensen, ideeën en suggesties om Klundert nog leuker te maken

Wat vindt Klundert van Klundert?

Klundert is een leuke plaats om te wonen, een 
mooi vestingstadje waar het goed toeven is. 
Maar natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. 
Er staan diverse zaken op stapel, er wordt na-
gedacht en onderzocht wat de mogelijkheden 
zijn. Onder andere bij de Stadstafel Klundert 
zijn er een aantal betrokken Klundertenaren 
die samen met de gemeente en haar maat-
schappelijke partners meedenken over allerlei 
kerngerichte zaken. Er worden ideeën uitge-
werkt en suggesties gedaan over bepaalde 
voorstellen en plannen. 

door Anjo van Tilborgh

Wat vindt de Klundertenaar? Is het inderdaad 
leuk wonen in Klundert? Wat zou er anders of 
beter kunnen? We vroegen het aan een aantal 
willekeurige mensen uit Klundert. De conclu-
sie die we mogen trekken is dat het inderdaad 
goed toeven is in Klundert. Het is fijn wonen, 
de betrokkenheid is groot en over het alge-
meen is men hier best tevreden. En de zaken 
waarvan men vindt dat anders zouden kunnen 
of die toe zijn aan renovatie of vernieuwing zijn 
veelal de dingen die ook actueel zijn binnen de 
Stadstafel.

Als u mocht beslissen wat een opknapbeurt, 
een renovatie of vernieuwing zou mogen krij-
gen, wat zou volgens u dan zeker als eerste 
aan de beurt zijn?
Beppij Smitshoek vindt dat de Westerstraat 
wel een opknapbeurt kan gebruiken. “Het oude 

huis van Schoone weg naast de Bult van Pars 
en deze plek meenemen in de nieuwbouw op 
de Bult. Hopelijk gaat men ook snel aan het 
werk met het voormalige pand van Satter in 
deze straat.” Ook Wilma Tolenaars is van me-
ning dat de Westerstraat aangepakt zou moe-
ten worden. “Die is gewoon zo lelijk en ver-
keersonveilig.”

Aan de andere kant van Klundert is het 
bedrijventerrein aan de Nijverheidstraat en 
de Molenvliet een doorn in het oog bij velen. 
Ook Beppij zou dit bedrijvenvrij willen maken. 
“Opknappen en leuke woningen bouwen 
aan de Molenvliet en eventueel het IKC 
in de Nijverheidstraat aan de ene zijde en 
woningbouw aan de andere zijde van de straat.” 
Daar is Winold Noordink het helemaal mee 
eens: “Dat zou een mooie wijk kunnen worden, 
waar ook plaats zou moeten komen voor een 
schoolcampus.”

Ook noemt Wilma het fietspad van Klundert 
naar De Druif. “Er zijn destijds al toezeggingen 
gedaan door de gemeente, maar er gebeurt 
niets en het is valgevaarlijk.” 
Maar zeker ook diverse andere zaken moeten 
echt opgeknapt worden, vindt Wilma. “De 
Verlaatsheul en het Wachtertje, dat is echt 
nodig. Het wachtertje is momenteel zelfs 
niet toegankelijk meer voor rollators of 
scootmobielen, zo erg is het verzakt. De kanten 
en muurtjes van de grachten en de vissteigertjes 
moeten aangepakt worden. Voor de Stenen 

poppen is een opknapbeurt al gepland gelukkig 
en ook de vlonders zouden dit voorjaar worden 
aangepakt!”
Walter Oudhof noemt daarbij nog de 
Verlaatsheul. “Die zou echt gerenoveerd 
moeten worden. Maar ook de Doorsteek zou 
iets gezelliger kunnen. Wanneer het regent zijn 
er diverse lekkages in de passage, wat op mij 
altijd een beetje troosteloze indruk maakt.”
Behalve het opknappen van de historische ves-
ting, verlangt Jasper Kaijen naar een nog mooi-
er centrum. “De vlonders bijvoorbeeld mogen 
wat mij betreft best veel leuker en aantrekkelij-
ker gemaakt worden.”

Jack Schoep is het helemaal eens dat er heel 
wat renovaties nodig zijn aan de historische 
vesting. Daarbij vindt Jack dat De Groenstrook 
wel een opknapbeurt kan gebruiken. “Dat is 
echt een zootje geworden. En als ik dan toch 
wat dingen mag noemen: het zonnepark wat 
ons beloofd is bij de asociaal grote windmolens 
als compromis en compensatie voor Klundert, 
dat mis ik ook nog steeds.”

Elly Tolenaars zou graag willen dat het pad bij 
de begraafplaats een opknapbeurt zou krij-
gen. “Het grindpad is eigenlijk meer een mod-
derpad. Zeker voor mensen met een rollator 
bijvoorbeeld zou het fijn zijn als er degelijke 
bestrating zou komen.” Zelf heeft ze daar ook 
nog een leuk idee voor: “Veel inwoners hebben 
waarschijnlijk restpartijtjes over van nieuwe 
bestrating rondom eigen huis. Als we die via 

FOTO: Gerbert Kannekens (Skyvisie)
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oproep in Klundert Magazine kunnen krijgen 
en een stratenmaker die het wil leggen, dan 
hoeft de gemeente alleen voor zand te zorgen. 
Zou een hele leuke, eigen lappendekenpad 
kunnen worden. Door en voor elkaar!”

Hoe vindt u de winkelstand in Klundert, vol-
doende winkels, genoeg aanbod? Koopt u zelf 
grotendeels lokaal?
Elly Tolenaars is tevreden over de winkelstand. 
“Eigenlijk kun je heel veel in Klundert kopen, 
daar mogen we best trots op zijn!” Dat vindt 
Winold Noordink ook: “Wij kopen zelf groten-
deels lokaal, zeker in deze tijd. Er zijn volgens 
mij voldoende winkels, teveel winkels maakt de 
spoeling dun.”
Jasper Kaijen: “Ook wij kopen veel lokaal, maar 
er mag wat meer mannenkleding verkocht wor-
den.”

“Voor een plaats met de omvang van 
Klundert hebben we best veel diverse 
winkels”, vindt Wilma Tolenaars, “wel zou ik 
er graag een supermarkt bij hebben of de 
huidige supermarkt vergroten. In deze AH 
doe ik zelden een boodschap omdat het zo 
benauwd, rommelig en onlogisch is. Ook vind 
ik de parkeerplaats benauwd. In het verleden 
werkte ik buiten Klundert en deed vaak elders 
boodschappen. Nu met deze crisis is mijn blik 
veranderd en koop ik meer lokaal en ik ben van 
plan dit te blijven doen. Ik realiseer me nu pas 
echt het belang van de lokale voorzieningen. 
Wat ik leuk zou vinden is een ‘shop-in-
shop’ winkel, waarin kleine ondernemers 
en creatievelingen hun producten kunnen 
verkopen in kleine compartimenten. Er is 
zoveel creativiteit in Klundert en zo kan men de 
locatie- en overheadkosten delen én ontstaat 
er kruisbestuiving, zowel creatief als zakelijk, 
en ontmoeting!”

Ook Beppij Smitshoek vindt het winkelaanbod 
prima. “Alleen een grotere AH-supermarkt zou 

meer dan welkom zijn. Ik shop zoveel mogelijk 
lokaal.”
Walter Oudhof kiest ook bijna altijd voor lokaal 
kopen in de hoop dat de middenstand het dan 
blijft redden. “Ik klaag niet over het winkelaan-
bod, gelukkig blijft dat goed op peil.”
Jack Schoep vindt het wel jammer dat er win-
kelpanden verkocht worden voor huur- of 
koopwoningen. “Zo wordt het wel steeds min-
der.”

Als er woningen gebouwd gaan worden, wat 
zouden uw wensen zijn? Starterswoningen of 
juist luxere woningbouw, woningen voor seni-
oren? Andere ideeën?
Jasper Kaijen juicht een nieuwe wijk bij de 
Blauwe Hoef ten zeerste toe. “Wij zouden daar 
heel graag bijvoorbeeld een nieuwe 2-onder-1-
kap woning willen kopen in zo’n mooie gloed-
nieuwe wijk”.

Walter Oudhof denkt dat er vooral wel eens 
gedacht mag worden aan betaalbare woningen 
voor starters. “Voor jongeren is het tegenwoor-
dig bijna onmogelijk om een huisje te kopen, 
terwijl ook de huurprijzen steeds hoger wor-
den.” Daar sluit Winold Noordink zich bij aan: 
“Als we de jonge gezinnen willen behouden, 
zullen er starterswoningen moeten komen. 
Maar ook woningen voor senioren zijn belang-
rijk en dan richting centrum.” Daar sluiten de 
anderen zich ook bij aan: “Met name starters-
woningen zijn in de minderheid en we moeten 
voorkomen dat Klundert op langere termijn 
gaat vergrijzen.”

“Het belangrijkste is om te bouwen naar be-
hoefte”, vindt Wilma Tolenaars, “er loopt een 
woningbehoefteonderzoek binnen de gemeen-
te en ik hoop dat er duidelijk aansluiting komt 
op de behoefte van de inwoners en dat een ko-
per een minimale periode zelf in het gekochte 
huis moet wonen. Ik begrijp dat er behoefte is 
aan private huur, maar de prijzen worden wel 
erg hoog. Bij de woningtoewijzing van sociale 
woningen zou men moeten kijken naar de so-
ciale binding met de woonplaats. Door (vooral 
oudere) mensen niet de mogelijkheid te geven 
in de eigen woonplaats te huren wordt de so-
ciale samenhang doorbroken en vermindert de 
mogelijkheid tot mantelzorg.  Uiteraard is in 
principe iedereen welkom, maar het mag niet 
ontwrichtend werken. Het feit dat er een mid-
denklasse is die te veel verdient voor sociale 
huur en te weinig voor een hypotheek is schrij-
nend. Dat is een landelijk probleem, maar het 
zou mooi zijn  als de gemeente de randen op-
zoekt om deze groep te helpen. Als mensen al 
jaren 1000 per maand huur betalen, maar geen 
hypotheek krijgen waarbij ze 700 euro aan 
maandlasten hebben, dat is belachelijk.”

Wat vindt u van de plannen dat er mogelijk 
één schoolcampus gaat komen, een Integraal 
Kind Centrum (IKC) waar kinderen van 0 tot 
13 jaar terecht kunnen, waar onderwijs, kin-
derdagverblijf, buitenschoolse opvang, peu-
terspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kin-
deren zijn samengevoegd?
Jack Schoep: “Dit juich ik ten zeerste toe. Cen-
tralisatie betekend voor mij minder onderling 
verschil, beter onderwijs en zorg.” Ook Jasper 
Kaijen is een groot voorstander: “Ik werk zelf FOTO: René van Tilborgh

FOTO: René van Tilborgh
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op een IKC en dat heeft vele voordelen. Goede 
doorstroom, goede overdracht, veel cultuur-
verschil. Een groot voordeel!”
Ook Elly Tolenaars vindt het een prachtig plan. 
“Maar wel zorgen dat het goed bereikbaar is 
voor fiets en auto en dat de omgeving zo min 
mogelijk last ondervindt van het ‘Kiss-and-
Ride’ gebeuren”.
Wilma Tolenaars is ook enthousiast over zo’n 
IKC en heeft daarbij meteen wat tips om zoiets 
zo goed mogelijk in te richten, zoals bijvoor-
beeld meteen het thuis lunchen afschaffen en 
een soort schoolbussysteem opzetten. “Dat is 
veel milieuvriendelijker en dan is het bovendien 
niet bezwaarlijk om zo’n campus te positione-
ren bijvoorbeeld bij de sporthal, sportvelden 
en het zwembad. Samenwerking met diverse 
sport- en cultuurclubs kan dan ook makkelijker 
gerealiseerd worden.”
Walter Oudhof ziet ook voordelen: “Alles op 
dat gebied onder één dak kan voordelen bie-
den denk ik, qua kosten, efficiëntie en wellicht 
saamhorigheidsgevoel.”
Ook Winold Noordink is van mening dat zo’n 
schoolcampus er moet komen. “Zoals de scho-
len nu verdeeld zijn over Klundert, is echt niet 
meer van deze tijd.”

En tenslotte, wat zou u anders willen in 
Klundert? Wat mist u in Klundert?
“Wat ik graag anders zou willen, en 
niet alleen voor Klundert, dat is een 
mentaliteitsverandering bij mensen die 
achteloos rommel op straat gooien. Ik blijf 
het onbegrijpelijk vinden dat sommigen niet 
de moeite nemen om hun lege blikjes, plastic 
zakjes, peuken en nog veel meer rommel op te 
ruimen, maar ook vaak hondenpoep gewoon 
laten liggen. Al dat zwerfvuil in bermen en 
sloten kan mij echt storen,” zegt Walter Oudhof, 
“en verder hoor ik nogal eens geluiden van 
jongeren in leeftijd van circa 16 tot 20 jaar dat 
er voor hen in Klundert echt niets te beleven 
valt. Maar ja, toen ik zelf die leeftijd had was 
hier ook niks te doen, dus zochten we ook ons 
vertier in Breda, Zevenbergen of Willemstad. 
Sommige zaken veranderen nu eenmaal niet.”

Wilma Tolenaars wil graag zekerheid over het 
behoud van het zwembad. “En dan bij voor-
keur met een buitenbad erbij. Verder zou ik een 
bruine kroeg leuk vinden met als doelgroep wat 
ouderen. Karaokeavondjes, kleine optredens, 
wat zou dat gezellig zijn.”

Jack Schoep heeft nu ten tijde van corona de 
diverse Klundertse festiviteiten heel erg ge-
mist. “Dat komt straks allemaal weer wel, maar 
een aantal jaar terug is er een paar keer het fes-
tival Ontpop gehouden en zo’n festival mag ze-
ker terugkomen.” Tenslotte van Jack de sugges-
tie om een centraal clubhuis in de groenstrook 
te realiseren voor gebruikers en verenigingen 
zonder clubhuis.”
Bij deze laatste suggestie sluit Winold Noordink 
zich aan. “Een mooie ruimte voor de jeugd 
creëren”. 

“Met de komst van het beachveld bij de 
Niervaert zou het gaaf zijn om jaarlijks 
een beachweekend te organiseren met 
verschillende toernooien en een beachparty 
bijvoorbeeld”, suggereert Jasper Kaijen, “verder 
hoop ik dat gemeente meer gaat activeren om 
de groenvoorziening beter bij te houden. Geen 
armzalige uitstraling maar een mooi, groen, 
onderhouden oase!”

Beppij Smitshoek mist eigenlijk niet echt iets in 
Klundert. “Wat we hebben, wik ik graag hou-
den. Maar kleinschalig blijven me de uitstraling 
van ‘een dorp’ vind ik ook heel belangrijk.”

Elly Tolenaars tenslotte noemt een aantal 
ideeën en suggesties, zoals bijvoorbeeld een 
kringloopwinkel al dan niet gerund door vrijwil-
ligers met opbrengst voor goede doelen. “Wat 
zal het bestemmingsplan gaan worden van De 
Cocon als het straks geen school meer is? Zo’n 
kringloopwinkel met inloophuis voor de buurt 
met bijvoorbeeld ook tweedehands kleding? 
Een soort laagdrempelig en gezellig ontmoe-
tingscentrum? Een hospice, want ook zo’n 
voorziening is er niet in Klundert of een grote 
buurttuin? Zoals al ter sprake is gekomen, zou 

de voormalige Bult van Pars inderdaad een per-
fecte plaats zijn voor een meergeneratiehofje 
waar jong en oud elkaar kunnen helpen, waar 
men gezellig op een bankje voor eigen raam 
een praatje kan maken op het binnenhofje dat 
met elkaar wordt onderhouden. Ik zie graag dat 
we veel met elkaar en voor elkaar gaan beteke-
nen. Laat dat de kracht zijn van Klundert!”

Ideeën of suggesties? Geef het door!
Hebt u zelf andere ideeën of suggesties, laat 
het weten via e-mail redactie@indeklundert.nl 
dan zorgen we er voor dat het bij de Stadstafel 
terecht komt en op die manier eventueel ook 
ter sprake komt bij de gemeente. Wel met dien 
verstande dat de Stadstafel geen klachtenfo-
rum is. Klachten en opmerkingen kunnen in-
gediend worden rechtstreeks bij de gemeente.

FOTO: René van Tilborgh

Flyers bezorgen? 
Ook dat kunnen 
wij regelen!
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle 
inwoners informeren over een bepaalde 
happening of wat dan ook? Natuurlijk is 
het altijd mogelijk 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 redelijke prijs zorgen zij 
dat uw flyer of brochure keurig huis-
aan-huis wordt bezorgd binnen ons 
verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen 
en mogelijkheden via advertenties@
indeklundert.nl.
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 47 - januari/februari 2021 

De Bezetting en de Bevrijding van de Oude Stoof
In 1989, bij de herdenking van 45 jaar Bevrijding, vroeg “Die Overdraghe” 
aan de Klundertse bevolking om hun herinneringen aan de Tweede Wereld-
oorlog en de Bevrijding op papier te zetten. Een aantal Klundertsen heeft 
dat toen gedaan. Deze verhalen zijn destijds tentoongesteld in een expo-
sitie en later verzameld in een boek. Twee ervan hebben we vorig voorjaar 
tentoongesteld in “De Stad Klundert”. U heeft ze daar kunnen lezen. We 
waren van plan om de herdenking van 75 jaar bevrijding in het najaar af te 
sluiten met een bijeenkomst, waarin we een aantal van de “bevrijdingsver-
halen” zouden voorlezen, voordragen en of uitbeelden, maar corona stak 
daar een stokje voor. In plaats daarvan hieronder de herinneringen van Me-
vrouw J.C. van Schendel-Meeuwisse. Ook omdat zij op 30 december 2020 
op 104-jarige leeftijd is overleden. Beschouw het als een in memoriam voor 
deze oudste inwoonster van de gemeente Moerdijk.
 
Wij, de familie H. Meeuwisse-Frijters, woonden aan de “Oude Stoof” in een 
dijkhuis. Huis en schuur waren aan elkaar gebouwd. Op 28 oktober 1944, 
maandagmorgen vroeg, werd ons huis door Engelse jagers beschoten. Grote 
gaten in de muren van de kamer, bloemtafeltjes omver en ook ander meubi-
lair. Kortom een ware ravage. Wij, vader en moeder en 11 kinderen, nou ja 
kinderen, we waren tussen de 15 en 30 jaar, vluchtten naar beneden in de 
keuken. We meenden daar veilig te zijn. Een paar zussen waren toen al in 
betrekking, maar ik denk, met het oog op de bevrijding, dat ze thuis waren. 

Terwijl we beneden waren, kwamen de Engelse jagers terug en begonnen 
opnieuw te schieten. Wij kropen bij elkaar in kasten tegen de zijkant, maar 
die jagers kwamen zo laag overvliegen dat ze de kapstok waar vader onder 
lag, van de muur schoten. We konden niet in huis blijven en zijn toen naar 
een duiker onder de weg gegaan. Met de buurt was afgesproken dat we die 
duiker, als het nodig was, als schuilplaats zouden gebruiken. 
Het was een vrij lange duiker, zo’n 90-100 cm breed, en als je niet te lang 
was, kon je er in staan. Aan de einde was een sluisdeur. Er stonden aardap-
pelkisten in waar we op konden zitten. Heel de buurt was intussen in die dui-
ker bij elkaar, 46 mensen. Inderhaast nog wat eten meegenomen, want we 
zouden er ook ’s nachts blijven. Maar er werden allerlei veronderstellingen 
gemaakt, bijv. als de Duitsers ons hier vinden, gooien ze een handgranaat en 
zijn we er allemaal geweest. Conclusie: we gaan vannacht beter naar huis en 
wachten maar af wat het morgen zal zijn. 

Toen we thuis kwamen waren er Duitsers in ons huis. In de kamer stond 
een soort fiets, waarmee ze zich van stroom voor de radio voorzagen. We 
hebben toen de bedden van boven gehaald en in de keuken op de vloer 
gelegd en zo geprobeerd te slapen. Die nacht was het vrij rustig. Maar zodra 
het licht werd begon het schieten opnieuw. Wij weer naar onze schuilkelder, 
oude kleren aan en klompen, want er stond voortdurend water in die dui-
ker. De mannen moesten steeds hozen, zodat het water niet te hoog kwam. 
Maat voordat we naar de zgn. schuilkelder gingen, moest eerst de keuken 
in orde, want er was een broer in Engeland en nu de bevrijding in zicht was, 
zou hij zeker vlug thuis komen. We namen brood mee dat moeder vrijdag 
gebakken had en dat nog over was, en ook andere etenswaren voor zover 
we die hadden. Iedereen bracht mee wat er was. Wij namen ook een po mee 
in geval we niet naar een WC konden.
Het schieten werd steeds heviger. Het Duitse afweergeschut stond boven 
ons hoofd. We konden dus helemaal niet meer uit onze schuilplaats. Daar 
zaten we, nat en koud, biddend, soms mopperend, want die kisten waren 
zo hard en we hadden zo weinig plaats. ’s Nachts lagen we tegen elkaar 
om soms, als het een beetje rustig was, nog wat te slapen. Het eten raakte 
op. De mannen probeerden wel eens om van een nabijgelegen tuintje wat 
wortelen te halen.

Vrijdagmiddag 1 november zijn ons huis en schuur en nog twee boerenschu-
ren van Den Engelse en Santbergen in brand geschoten. Langzaam trokken 
de Duitsers weg, richting Klundert, Moerdijk. Waarschijnlijk zijn we (Oude 
Stoof) zaterdag 2 of zondag 3 november bevrijd. Tot maandag 4 november 
zijn we in onze schuilplaats gebleven. Toen we eruit kwamen, hadden we 
niets meer, geen huis, geen kleren, niets. We waren alleen vreselijk moe, 
hongerig en koud…
Op klompen zijn we naar Oudenbosch gegaan. ’s Avonds kwamen we daar 
aan, onderweg overal grote kraters en veel dood vee. Wij, en nog veel meer 
mensen, zijn in de pastorie in Oudenbosch ondergebracht. Er werd stro in 

de gangen en kamers gelegd en wij konden daarop liggen. Daar waren we 
vreselijk blij om. Al lagen we met ons hoofd op de klompen aan de voeten 
van een ander, slapen deden we, want acht dagen op een kist zitten is iets 
heel ergs. Na twee dagen zijn we naar de Paters, ook in Oudenbosch, over-
gebracht. Daar zijn we nog twee tot drie weken gebleven.
Vader en de jongens gingen intussen wel naar huis, al was het huis er niet 
meer. Toch kijken of er nog iets te vinden zou zijn. Vader had bijvoorbeeld 
een kist, zeker een meter in het vierkant, ingegraven in de schuur. Daar zaten 
kleren in en veel dingen van waarde, bijv. gouden oorbelletjes, broches en 
ringen, ook tafelbestek. Helaas was een ontgoocheling, want door de fosfor-
granaten was alles in de kist in de grond verbrand. Toen hadden we helemaal 
niets meer. Doordat we wat ondergoed en kleren kregen, konden we eens 
andere kleren aan.
Vader en de jongens gingen ook eens zoeken naar twee paarden die door 
de Duitsers meegenomen waren. De paarden zijn gevonden, ik weel niet 
meer waar.

Intussen was er plaats voor ons op de boerderij van de familie Vrolijk. We 
hadden daar een keuken ter beschikking om in te wonen en een zolder om 
op te slapen. Vader en moeder kregen een kleine slaapkamer. Een paar zus-
sen zijn na enkele weken, toen ze wat op verhaal waren gekomen, terug naar 
hun betrekking gegaan. Een andere zus lag in Oudenbosch in het ziekenhuis 
met difterie. We hebben negen of tien maanden bij de familie Vrolijk ge-
woond. In die tijd is er een noodwoning gebouwd met een stal eraan voor 
het vee dat was overgebleven. En zo konden we na bijna één jaar terug naar 
de “Oude Stoof”.

Mevr. J.C. van Schendel-Meeuwisse (1916-2020)
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grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

@vrolijkdesign
info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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. 

06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

VACATURE
Wij zoeken een enthousiaste, sociale, 
vriendelijke, geïnteresseerde stations-
medewerker met teamspirit, flexibel, 

servicegericht en leergierig.

Sollicitaties graag per e-mail aan: 
joraklundert@gmail.com

JORA SERVICE STATION
Oliemolenstraat 25 - 4791 JT KLUNDERT

telefoon 0168-404540 

WIST U AL DAT WIJ EEN POSTNL 
AFHAAL- EN RETOURPUNT ZIJN 

GEWORDEN?

OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT

EEvveenn  ddee  bbeenneenn  ssttrreekkkkeenn??
Wandel of fiets een rondje Vingeling

En koop een bloembolletje 
van de buitenkar.

Hier worden we samen vrolijk van!
Tuincentrum Vingeling

Noordschans 9 Klundert

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

OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL
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Recept van de maand

Ovenschotel met 
spruitjes
Deze keer zetten we spruitjes op het menu, maar dan anders dan an-
ders. Spruitjes zijn het hele jaar door verkrijgbaar, maar het lekkerst 
zijn ze tijdens de wintermaanden. Deze vitaminebommetjes zitten ook 
nog eens vol mineralen, antioxidanten en vezels, hierdoor zijn spruit-
tjes erg voedzaam en gezond. Zeker de moeite waard om vaker op 
het menu te zetten. Spruitjes smaken wat bitter en zijn hierdoor bij 
sommige mensen niet zo geliefd. Door de spruitjes te combineren met 
andere ingrediënten, zoals in dit recept met hamblokjes en champig-
nons, valt de bittere smaak niet zo op.
Bij deze ovenschotel zijn zelfs aardappelen overbodig en passen ze 
prima in een koolhydraatarm dieetprogramma. Liever wel met aardap-
pelen, maak dan aardappelpuree als bijgerecht; zoete aardappelpuree 
is nog lekkerder in combinatie met deze spruitjesschotel.

Nodig voor 2 personen:
200 gram hamblokjes, 4 eieren, 500 gram spruitjes (gehalveerd), 2 
fijngesneden sjalotten, 125 gram champignons, eventueel wat zon-
gedroogde tomaatjes, 200 ml kookroom (light), anderhalve eetlepel 
roomboter + beetje extra om ovenschaal in te vetten, geraspte kaas 
(30+) om te gratineren, halve theelepel cayennepeper, zout en peper 
naar smaak. 

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 190 °C. 
Bak de hamblokjes (zonder olie of vet) uit in een koekenpan. 
Verhit de boter in een wokpan en fruit de sjalotten circa 2-3 minuten. 
Voeg de spruitjes toe en bak deze al roerend 6-8 minuten mee. Doe er 
op ’t laatst de champignons bij en bak een paar minuten mee. Breng op 
smaak met de cayennepeper en wat peper en zout. Zet het vuur laag 
en voeg de kookroom toe. Laat 3-4 minuten sudderen. 
Klop ondertussen de eieren los in een kom. 
Zet het vuur uit en roer de eieren en de hamblokjes door de spruitjes. 
Eventueel kun je er dan nog wat zongedroogde tomaatjes bij en giet 
het geheel vervolgens in een ingevette ovenschaal. 
Zet het daarna ongeveer 25-30 minuten in de voorverwarmde oven.

Eet smakelijk!

De grote Klundertse StadsQuiz 
Thuis voor de Buis

Editie #2 is in 
voorbereiding!

“Wat een succes was die eerste editie van de grote Klundertse Stads-
Quiz! Het is natuurlijk een schatting, want we weten niet hoeveel men-
sen er per team hebben meegedaan en hoeveel mensen er alleen maar 
meegekeken hebben, maar één ding is zeker: we zaten met meer dan 
duizend Klundertenaren voor de buis op zaterdagavond 19 december. 
Dit vraagt natuurlijk om een volgende editie!” blikt het quizteam van 
Klundert voor Klundert terug op deze avond.

Op de eerste editie zijn heel veel leuke positieve reacties binnengeko-
men. Daarbij hebben diverse mensen gevraagd wanneer er een volgende 
editie zal komen. Het organiserende quizteam van Klundert voor Klun-
dert is graag bereid om een volgende editie te organiseren, mits er vol-
doende teams meedoen. Want alleen dan is het laagdrempelig én kos-
tendekkend te organiseren.
“En natuurlijk willen we dit dan op redelijk korte termijn organiseren, 
want nu we met z’n allen zoveel tijd thuis moeten doorbrengen zal een 
verzetje voor veel mensen absoluut heel welkom zijn. Even het gevoel 
dat we met z’n allen weer gezellig samen bezig zijn met een Klundertse 
activiteit.”

Via de Facebookpagina van Klundert bij Klundert wordt er nu gepeild 
hoeveel belangstelling er is voor een 2e editie van de StadsQuiz. Heb je 
ook een FB-account, ga dan even naar Klundert voor Klundert en geef 
aan of je het leuk zou vinden als er nog een editie komt.
“Wie weet, als we mogen concluderen dat er echt belangstelling 
voor is, dan gaan we aan de slag om snel weer een gezellig Klunderts 
livestream-avondje te organiseren”, aldus het Klundertse quizteam.

Kalender 2021
Nog steeds weinig of geen activiteiten, dus wederom op dit mo-
ment niets te melden voor de kalender. 
Uiteraard zullen we de stadskalender bij blijven houden. 

Als alle verenigingen, stichtingen en andere organisatie hun 
(openbare) activiteiten willen doorgeven, dan zorgen wij voor pu-
blicatie. Deze lockdown zijn we nog niet vanaf, maar mogelijk zijn 
er wel bijvoorbeeld online activiteiten of bepaalde organisaties 
die wel kunnen en mogen. Geef het door en wij zorgen voor extra 
PR.
Activiteiten worden als event gepubliceerd op de facebookpagi-
na en de website van In de Klundert en als maandkalender in het 
Klundert Magazine.
Handig voor alle partijen om te checken wat er op bepaalde da-
tums te doen is, zodat er geen onnodige doublures zijn en handig 
voor het publiek om te kijken waar ze graag bij willen zijn.
Zijn er bepaalde activiteiten die u graag wilt vermelden in de ka-
lender, stuur dan een mailtje naar redactie@indeklundert.nl.
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Column namens de kerken: Kerk in beweging

Aan de wandel
Blijf niet binnen, ga er op uit, aan de wandel! Nu we met lockdown 
en avondklok veel meer aan huis gebonden zijn wil ik juist wande-
len noemen als mogelijkheid om erop uit te gaan. Om niet alleen 
maar binnen te zitten.

Alleen al omdat het gezond is. De Rotterdamse huisarts Matthijs 
van der Poel wandelt regelmatig met een groep patiënten. Van-
uit zijn huisartsenpraktijk wordt dat twee keer per week georga-
niseerd. Alleen al in Rotterdam zijn er zeker tien huisartsen die 
dit ook doen. Wandelen omdat het ziekten voorkomt en geneest. 
Daarbij komt dat mensen elkaar stimuleren. Al moeten deelnemers 
nu onder de coronamaatregelen meer afstand houden, toch gaan 
de wandelingen door. Het doet mensen goed.

Wandelen is niet alleen goed voor je lijf, ook voor je innerlijk. Het 
help je je gedachten tot rust te brengen. Gewoon even stoppen 
met piekeren over al die dingen waar je je zo druk over maakt. 
Of daar wel over denken, maar al wandelend kom je letterlijk en 
figuurlijk verder. Je gaat de dingen op een rijtje zetten. Intussen zie 
je van alles wat je afleidt of soms ook echt op andere gedachten 
brengt.

Bijzonder heilzaam is wandelen met God. Dat is in de Bijbel een 
vaste uitdrukking voor leven in relatie met God. Leven in vertrou-
wen. Een leven waarin je rekent met God, waarin je je bewust bent 
van zijn aanwezigheid. Wandelen met God kun je ook letterlijk ne-
men. Buiten gaan lopen en intussen aan God denken, wandelen 
terwijl Hij bij je is, stil zijn voor God, bidden. 

Meermalen heb ik in Klundert een stiltewandeling georganiseerd. 
Wandelen in een groep, maar dan het grootste deel van de tijd 
niets zeggen. Samen aan de wandel en intussen heeft ieder zijn 
eigen gedachten. In stilte wandelen kan natuurlijk ook in je eentje, 
maar als je dat samen met anderen doet wordt het heel speciaal. 
Dat merk je als je elkaar na afloop nog even spreekt.

Zelf kan ik me er de laatste tijd maar moeilijk toe zetten om te gaan 
wandelen. Is het door het natte weer? Is het coronamoeheid? In 
het voorjaar ging het haast vanzelf. Ik pak de draad graag weer op. 
Doe je mee? Wie zin heeft in een stiltewandeling kan het bij mij 
melden. Uiteraard kan dat op dit moment alleen met inachtneming 
van de coronaregels. 

Wandelen is tenslotte een mooi beeld van het leven. Geen hol-
len – dat houd je uiteindelijk niet vol. Geen stilstaan – stilstand is 
achteruitgang. Maar rustig aan verder lopen. Er ligt nog een hele 
weg voor ons. We zijn er nog niet. Maar op een dag komen we  - 
eindelijk – thuis.

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te vertellen of hebt u een nieuwtje? 
Mail het  naar redactie@indeklundert.nl. Uw ingezonden post wordt dan 
in deze rubriek geplaatst.

Ontmoetingsgroep voor ouders van jongvolwassenen met ASS
Als ouder van twee jongvolwassenen met ASS lijkt het mij prettig en voor-
al leerzaam om in contact te komen met andere ouders van jongvolwas-
senen met ASS. Vaak zijn er dezelfde vragen, onzekerheden en herken-
ningen van elkaars situatie. Wat voor de een probleem is, daar kan de 
ander misschien een oplossing bieden. Leren van elkaars ervaringen en 
met elkaar in contact komen via deze groep.

Als er meer ouders van jongvolwassenen met ASS zijn belangstelling heb-
ben voor zo’n gezamenlijke ontmoetingsgroep dan hoor ik dat graag. Zo’n 
groep kan dan worden opgezet in samenwerking met Renske Donkers, 
social worker via Surplus. We kunnen voor zo’n bijeenkomst te zijner tijd 
terecht in het Huis van de Wijk De Mauritshof.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan gerust contact 
met mij op via e-mail: ellenvanhattum69@gmail.com of telefonisch 
06-40203122.

Hartelijke groet,
Ellen van Hattum

Gezocht: SchuldHulpMaatjes

Als gevolg van Corona raken steeds meer mensen in de schulden. 
Stichting Grip op je Knip biedt met behulp van SchuldHulpMaatjes hulp 
aan deze mensen. Helaas zijn er op dit moment meer hulpvragenden 
dan de SchuldHulpMaatjes aan kunnen. Daarom zijn we naarstig op 
zoek naar mensen die op vrijwillige basis de medemens met schulden 
willen helpen om weer grip op de knip te krijgen. 

Als SchuldHulpMaatje bent u de steun en toeverlaat voor mensen die fi-
nancieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. U kunt helpen het tij nog 
op tijd te keren door bijvoorbeeld de administratie op orde te brengen of 
hulp te bieden bij het aanvragen van voorzieningen. Om ervoor te zorgen 
dat u goed voorbereid aan de slag kunt gaan als SchuldHulpMaatje krijgt u, 
net als de 20 SchuldHulpMaatjes die al actief zijn, een 3-daagse training.

Preventieve zorg én nazorg
De hulp die Stichting Grip op je Knip en wellicht u als toekomstig Schuld-
HulpMaatje biedt, is gericht op de preventieve zorg en nazorg. Dit doen 
we in samenwerking met de gemeente Moerdijk en andere organisaties 
die actief zijn op het gebied van schuldhulpverlening. We richten ons niet 
op professionele schuldsanering, dat laten we over aan professionals.

Interesse?
Bent u bereid om de medemens met schulden, op vrijwillige basis, de hel-
pende hand te bieden? Maak dan uw interesse kenbaar door een e-mail 
te sturen naar info.SHMMoerdijk@gmail.com. Op de website van Schuld-
hulpmaatje Nederland (https://schuldhulpmaatje.nl) kunt u meer informa-
tie vinden over het werk van SchuldHulpMaatjes.
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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

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

woon- en slaapcomfort



MARIBELLE LINGERIE KOMT NAAR JE TOE!!
Geef je bestelling door via 0168-404566 of 
app naar 06-22992356, bereik ons via FB of 
INSTA  en wij bezorgen aan je voordeur.
Hopelijk ontmoeten we elkaar weer snel in 
de winkel.

Blijf gezond en zorg goed elkaar.                                   
Liefs team Maribelle Lingerie

Wij bieden onze High Tea ‘De zoete zonde’ 
aan, onze borrelbox en met Valentijnsdag 
zondag 14 februari hebben we een speciaal 
Valentijnsontbijt om jouw geliefde te 
verrassen!

Bestellen via de website 
www.etenindepastorie.nl 

Wij bezorgen een heerlijke thuisbehandeling, 
speciaal voor u samengesteld, omdat u alle 
aandacht verdient!
Geniet 2x van een relaxmoment voor uzelf 
voor maar € 42,95!

Poststraat 2 - 4791 AC  Klundert
Telefoon: 0168-403005

E-mail: info@schoonheidsinstituutcathy.nl

Cindy bezorgt producten thuis en geeft 
online huidadvies en 1 op 1 videotraining om 
je huid thuis intensief te leren masseren!

Voorstraat 52 B - 4791 HP  Klundert
Telefoon: 0168-405280  - www.feelbeauty.nl

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

De winkel is gesloten, maar we bezorgen 
graag bij u thuis!
Wij leveren o.a. woningstoffering voor vloeren, 
ramen (binnen en buiten) en wanden.
Voor nieuwe stoffering komen we graag bij u 
langs met diverse stalen om iets uit te zoeken.
Telefoonnummers om te bestellen:
Winkel: 0168-402387 of mobiel: 06-20104835 of 
06-10102632       E-mail: m.werken@planet.nl

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

woon- en slaapcomfort

Onze winkel is gesloten, maar u kunt wel 
terecht voor kamerplanten, bloemstukjes 
en boeketten.

Wij bezorgen ook aan huis!

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

De afhaalmogelijkheden bij Eeterij Kelian:
Elk weekend een ander menu (zie onze 
Facebookpagina)
• High tea
• Vleesschotels
• Visschotels
Voor info 06-41711555
 
Liefs Kees en Lilian
Koop lokaal,juist nu.

Brugstraat 7, Klundert - 0168-851874
www.eeterij-kelian.nl

Iets nodig of gezien in onze etalage?
Bel/app 06-29103994 of stuur een mailtje 
naar info@jaccosmenswear.nl
We komen graag bij u langs met een speciale 
pas-tas!
 
Wel geopend voor het afgeven/ophalen 
artikelen voor de stomerij.

De eerste items van de nieuwe collectie hangen in onze winkel en 
staan in de webshop www.ropanita.nl

Hop naar onze webshop en laat ons weten als we voor je aan de slag kunnen.
Wil je meerdere items proberen? Dan regelen we een tasje vol voor je.

Stuur een WhatsAppje naar 06-20927190 of mail ons op anita@ropanita.nl 
en we komen graag bij je langs!

De Maribelle Pas-Tas!
We maken graag een tas voor je klaar met 
leuke kleding.
Geef je wensen telefonisch aan ons door en 
wij stellen een pas-tas voor je samen!
Liefs de Maribelle-meiden

Voorstraat 46 - 4791 HP Klundert
Tel: 0168-40 25 65

www.maribelle-mode.nl

Kijk iedere dinsdag- en donderdagavond 
om 19.30 uur naar onze Live Modeshows 
op onze Facebookpagina.
Geef uw wensen door en dan komen we 
natuurlijk graag met een pas-tas bij u 
langs.

Stadhuisring 14 - 4791 HS Klundert - 0168-851844
www.esthersmodewensen.nl

Verras de liefde van je leven op 14 februari met een 
geheel verzorgd Valentijnsdiner voor twee!
 
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag “Eet je mee?” 
afhaal of bezorgen.
Bestel jouw eten makkelijk en veilig via de Tolhuys 
bezorgsite: www.tolhuysbezorgd.nl

www.tolhuys.com - Telefoon: 0168 402 746
Zevenbergsepoort 43 - 4791 AD Klundert

E-mail: info@tolhuys.com

Lisette van By Tiki komt graag bij u langs met 
een tas vol spullen.
Lekker thuis op het gemak passen!
Geef uw wensen door en By Tiki zorg voor een 
speciale pas-tas!

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

www.facebook.com/ByTikiKlundert

WINKELEN IN DE KLUNDERT  #KOOPLOKAAL WINKELEN IN DE KLUNDERT  #KOOPLOKAAL

Wees loyaal
koop lokaal
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Gewoon bijzonder
Deze maand aan het woord Ellen Leijten (35) uit Klundert

We krijgen vaak tips binnen voor deze rubriek. 
Lezers die graag bepaalde mensen beter willen 
leren kennen, mensen die het waard zijn om 
eens extra in het zonnetje te zetten.
Zo kregen we onder andere ook de tip om Ellen 
Leijten eens te interviewen. Ellen heeft nogal 
wat meegemaakt, maar is nooit bij de pakken 
gaan neerzitten, is juist altijd positief de dingen 
onder ogen blijven zien en ondanks alles heeft 
ze steeds weer dingen aangepakt. Vol enthou-
siasme weet ze haar medemensen te motive-
ren om samen juist in moeilijke tijden dingen 
te organiseren die het leven een beetje leuker 
maken. 

Ellen is getrouwd met Jan en samen hebben 
ze twee zoons: Cas (7) en Mels (5). Toen Cas 
net twee jaar was en Mels een baby van drie 
maanden, kreeg Ellen de diagnose borstkanker. 
Ellen heeft met haar gezin toen een zwaar en 
lang traject gevolgd, heeft zelfs nog een tweede 
keer kanker gekregen, maar het gaat nu geluk-
kig goed. En het typische is dat juist zij in die 
moeilijke periode heel wat acties heeft georga-
niseerd voor Pink Ribbon. Ze wist haar familie 
en vrienden te mobiliseren om mee te doen en 
samen hebben ze duizenden euro’s weten in te 
zamelen.  En ook nu weer in deze coronacrisis 
weet Ellen zich te manifesteren met allerlei leu-
ke ideeën.  Klundert bij Kaarslicht kon niet door-
gaan, maar op initiatief van Ellen werd er ‘Moye 
Keene bij Kaarslicht’ georganiseerd met allerlei 
leuke activiteiten voor de kinderen. En juist in 
deze crisistijd is zij een eigen onderneming ge-
start: Hieperdepiep38. Hier kunnen ouders van 
jonge kinderen diverse boxen huren voor een 
leuke themafeestje. 
Zelf vroeg ze zich waarom juist zij benaderd 
werd voor dit interview…. Nou, daarom dus!

Ik woon in Klundert sinds…
Een jaar of twaalf geleden ben ik in Klundert ko-
men wonen. Ik kom van de overkant, uit Strijen. 
Op de Pabo leerde ik Mariëlle van Bezooijen uit 
Klundert kennen. Via haar leerde ik Jan Leijten 

kennen en vanaf 2009 ben ik met hem samen. 
We woonden eerst aan ’t Walletje en nu bijna 
zeven jaar in de Moye Keene. Mariëlle is nog 
steeds één van mijn beste vriendinnen.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik woon en werk in Klundert. Bij DSO heb ik een 
aantal jaar in het bestuur gezeten, jaren in de 
Jeugdactiviteitencommissie en coach ik nu een 
F-team. Sommigen zullen me kennen als mama 
van Cas en Mels. Je ontmoet altijd mensen bij 
school of bij de verenigingen, maar ook bij ons 
in de wijk. We wonen in een kinderrijke buurt en 
alle kinderen spelen hier met elkaar.

In het dagelijks leven ben ik…
Naast mijn gezin ben ik juf en gedragsspecialist. 
Werken in het onderwijs is echt mijn passie. Ik 
heb bewust gekozen om leerkracht te worden 
in het speciaal basisonderwijs. Na mijn stages 
heb ik eerst 5 jaar gewerkt op een school voor 
Speciaal Basisonderwijs in Dordrecht, daarna 
5 jaar op een SO-school cluster 4. Dat is een 
school voor kinderen met ernstige gedragspro-
blematiek. De school waar ik werkte was een 
behandellocatie en daarmee een combinatie 
van onderwijs en behandeling. Dat is best zwaar 
en intensief. De kinderen die naar deze school 
gaan, hebben vaak al veel meegemaakt en veel 
scholen van binnen gezien. Ze komen bescha-
digd binnen en je probeert hen met een team 
van specialisten zo goed mogelijk te helpen. Je 
werkt in kleine groepen, maar ook veel een-op-
een. Na vijf jaar kreeg ik toch de behoefte om 
weer echt les te gaan geven aan een volledige 
klas en terug te gaan naar het Speciaal Basison-
derwijs. Toen kreeg ik de kans om op Het Palet 
te gaan werken en hier heb ik het geweldig naar 
m’n zin.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Natuurlijk de geboorte van onze kinderen, maar 
ook heel bijzonder was een ballonvaart samen 
met Jan boven een woestijn in Namibië. En we 
hebben in Afrika met leeuwen gelopen, dat was 
ook wel een hele speciale belevenis.

Ik ben trots op...
Op m’n gezin, op Jan en de jongens. Met name 
ook de periode toen ik zo ziek was, wat hebben 
ze het supergoed gedaan toen, als gezin zijn we 
er echt samen doorheen gekomen. Ik heb ook 
altijd geprobeerd om positief te blijven met één 
doel voor ogen: dat ik er moet zijn voor m’n kin-
deren. In die periode heb ik een lijst gemaakt 
met 52 dingen die leuk zijn om met de kinderen 
te doen. Er stond van alles op dat lijstje: pannen-
koeken eten, een boswandeling, een uitstapje 
naar een pretpark, maar ook gezellig thuis met 
z’n allen een spelletje doen. Hoe moe ik soms 
ook was van die vervelende behandelingen, 
altijd toch er voor gaan om met de kinderen 
steeds weer iets leuks te ondernemen.

Mijn lijfspreuk is...
Geniet vandaag en herhaal het morgen.

Ik ben goed in...
Organiseren, ik ben creatief en weet anderen te 

enthousiasmeren.

Wat ik echt niet kan…
Echte technische dingen daar weet ik niks van, 
maar gelukkig heb ik Jan, we vullen elkaar ge-
weldig goed aan.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Als ik iets in m’n hoofd heb, dan moet het ge-
beuren en liefst snel.

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die overal over zeuren, klagen en vaak 
negatief doen. Ook al die zinloze discussies op 
Facebook bijvoorbeeld vind ik irritant, zonde 
van de tijd!

Op televisie kijk ik graag naar…
Gewoon lekker ontspannend amusement, zoals 
Wie is de Mol. En ik kijk graag naar series op 
Netflix. 

Deze film moet iedereen zien...
Dat zijn films als ’Nothing Hill’ , ‘Alles is liefde’ en 
‘Bridget Jones’.

Het boek waarvan ik genoot...
De boeken van Dan Brown en Lars Kepler bij-
voorbeeld. Maar ik geniet ook van de kinder-
boeken die ik voorlees aan onze jongens.

Ik luister graag naar...
Q-music op de radio en vaak een Spotify playlist 
met muziek waar ik op dat moment zin in heb.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
De Japanse meester Kanamori. Vorig jaar is hij 
helaas overleden, maar hem had ik heel graag 
willen ontmoeten.
Hij heeft een boek geschreven: Levenslessen 
van meester Kanamori. Echt een geweldig boek 
wat met name iedereen die werkt binnen de on-
derwijswereld zou moeten lezen. Zijn uitgangs-
punt is: Als één kind niet gelukkig is, is niemand 
gelukkig. Hij leerde de kinderen maar één ding: 
Be happy!

Het liefst drink ik...
Rosé of thee en ’s morgens koffie om op te star-
ten.

En het lekkerste eten vind ik…
Ik kook en bak graag en lust eigenlijk alles. 
Italiaans vind ik lekker, maar Oosterse rijsttafels 
en Thais vind ik ook lekker. De zogenaamde 
‘blauwe hap’ van Jan is een van mijn favorieten. 
Jan heeft bij de marine gezeten en daar wordt 
iedere woensdag ‘blauwe hap’ gegeten, een 
uitgebreide Indische rijsttafel.

Mijn favoriete vakantieland is...
Italië. 

Mijn grootste blunder ooit was…
Tijdens een Pabokamp, waar ik bij was als lei-
ding, deden we het kampspel kwalleballen. 
Uiteindelijk speelde het winnende team tegen 
de leiding. Ten overstaan van zo’n honderd stu-
denten scheurde ik compleet uit m’n broek, heel 
gênant.
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Verkoop geneesmiddelen

Verkoop gezondheidsproducten

Verkoop Eyelove brillen

Geopend als DHL Service Point

Maken van pasfoto’s voor al uw officiële documenten

Direct Print Foto, nu ook vanaf elke smartphone

Vervangen van horlogebatterijen en -banden

DA Drogisterij Klundert 

is geopend tijdens de lockdown voor:

Verkoop geneesmiddelen

Verkoop gezondheidsproducten

Verkoop Eyelove brillen

Geopend als DHL Service Point

Maken van pasfoto’s voor al uw officiële documenten

Direct Print Foto, nu ook vanaf elke smartphone

Vervangen van horlogebatterijen en -banden

DA Drogisterij Van Berghem - Voorstraat 40a, 4791 HP Klundert - Telefoon: 0168 404 948

VERVOLG ‘GEWOON BIJZONDER’

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Als de kinderen iets ouder zijn, dan met ons ge-
zin een reis maken naar Afrika.

In mijn vrije tijd…
Kokkerellen, uitstapjes maken met ons gezin, 
zoals lekker naar het bos, het strand of naar 
de dierentuin en als het kan straks weer op 
vakantie. We hebben een camper. Vorig 
jaar hebben we een reis gemaakt door de 
12 provincies van Nederland en dit jaar een 
wereldreis door Nederland.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Elkaar vertrouwen, respect hebben voor elkaar, 
eerlijk zijn en vooral veel lol maken.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met een campingbeheerder. Het is een droom 
van mij om ooit nog eens een eigen camping te 
hebben.

Klundert vind ik…
Een leuke plaats. Heel bijzonder is de hulpvaar-
digheid bij diverse activiteiten en het actieve 
verenigingsleven.

Wat ik mis in Klundert is…
Er zouden wel wat meer speeltuintjes mogen 
zijn. Hier in de Moye Keene bijvoorbeeld heb-
ben we alleen een wipkip en een evenwichts-
balk, daar moeten de kinderen het mee doen.

Mooiste plekje in Klundert…
Dat is het uitzicht vanuit onze eigen voortuin.

Minst mooie plekje in Klundert…
Het bedrijventerrein bij de Nijverheidsstraat, 
Molenvliet en Vlietweg.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Dat is toch wel Willemstad. Het ligt zo mooi aan 
het water, het heeft een echt vakantiesfeertje. 
Maar voor alle duidelijkheid: ik zou er niet willen 
wonen.

Vriend worden is nog nooit zó makkelijk geweest

Juist nu is Vriendschap heel 
waardevol!

Het Klundert Magazine is inmiddels in 
Klundert en omgeving een niet meer weg te 
denken maandblad. Het wordt veel gelezen 
en heeft een grote respons. Daar zijn we 
natuurlijk hartstikke trots op! Het Klundert 
Magazine wordt grotendeels gefinancierd 
door onze adverteerders. Dat is natuurlijk 
geweldig en dat waarderen we enorm! 
Maar juist voor heel veel ondernemers is 
het nu een hele lastige tijd. Tijdens deze 
lockdown moeten veel ondernemingen 
noodgedwongen gesloten blijven of kunnen 
maar beperkt ondernemen. 

Deze lockdownperiode maakt het best lastig 
om dit blad kostendekkend te kunnen maken. 
Dus juist nu zijn Vrienden keihard nodig.
Heel veel lezers zijn inmiddels al Vriend van 
In de Klundert, dat is fijn! Maar dat is nog 
maar een heel beperkt deel van de adressen 
binnen ons verspreidingsgebied.
We zijn een stichting zonder winstoogmerk, 
het is prima als we het Klundert Magazine op 
basis van break-even kunnen uitgeven, maar 
als we het Klundert Magazine willen houden, 
dan hebben we juist nu veel meer Vrienden 
nodig!

Nog geen 1,20 euro per maand!
Voor slechts 13,57 euro per jaar bent u al 
Vriend! Een luttel bedrag eigenlijk. Als ieder-
een meedoet, dan kunnen we groeien, kun-
nen we meer informatie kwijt en kan het ma-
gazine alleen maar mooier en dikker worden. 
Een blad voor en door Klundert!
Vindt u het Klundert Magazine ongeveer een 
euro waard? Doet u mee? 

Vriendschap sluiten via iDealknop
Vriend worden van In de Klundert is nog 
nooit zo makkelijk geweest. We hebben nu 
een iDeal-knop op de website 
www.indeklundert.nl. Even klikken en de 
vriendschap is gesloten!
Waardeert u het Klundert Magazine? Wilt 
u juist nu ons magazine graag ontvangen? 
Word dan Vriend van In de Klundert en be-
taal uw jaarbijdrage van minimaal 13,57 euro.
Als we inderdaad voldoende bijdragen mo-
gen ontvangen, dan mag u er op rekenen dat 
u elke maand het Klundert Magazine in de 
bus krijgt! Mogen we ook op uw Vriendschap 
rekenen?
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Eerste geïnteresseerden staan genoteerd

Meergeneratiehofje in Klundert?
In het vorige Klundert Magazine hebben we je meegenomen in het 
idee voor een meergeneratiehofje in Klundert. Naar aanleiding van dit 
artikel hebben de eerste geïnteresseerden zich gemeld.

Inmiddels is er een overleg geweest met wethouder Desiree Brummans 
en de werkgroep in Willemstad die ook met zo’n initiatief bezig is. Het 
resultaat van deze bijeenkomst en aanvullende informatie is intussen 
gedeeld met de geïnteresseerde enthousiastelingen.

En nu? 
“Het idee is om één of twee  brainstormsessies te organiseren waar de 
geïnteresseerde mensen elkaar kunnen ontmoeten en we met elkaar 
kunnen verkennen wat de ideeën en de wensen zijn”, vertelt Renske 
Donkers, als betrokken inwoner van Klundert en als sociaal werker 
werkzaam in Klundert, “als er genoeg animo is, zal er uit deze brain-
stormsessies een werkgroep samengesteld worden. Deze werkgroep 
gaat zich dan verder verdiepen in dit plan en op onderzoek uitgaan wat 
de mogelijkheden zijn.”

Ondersteuning van dit plan
Zowel Stadstafel Klundert als Gemeente Moerdijk zijn op de hoogte 
van deze eerste aanzet voor dit meergeneratiehofje en wethouder 
Brummans juicht dit plan toe. Zowel Werkgroep Fysiek als Werkgroep 
Sociaal van de Stadstafel Klundert kunnen meedenken en ondersteunen 
waar nodig is in dit plan.

Wordt vervolgd
“Mocht je informatie willen over de ontwikkelingen, geïnteresseerd zijn, 
mee willen denken, of past dit plan in jouw toekomstvisie? Laat dit dan 
even weten via: redactie@indeklundert.nl dan word je meegenomen 
in de informatie uitwisseling. De brainstormsessie zal ingepland 
worden zodra hier weer meer mogelijkheden voor zijn. Wil je hiervoor 
uitgenodigd worden, laat het me weten. Wordt vervolgd”, aldus Renske 
Donkers.

Project Sociale Benadering Dementie 

Het avontuur is begonnen en het start in... Klundert!

Op een eerder moment in 2020 is er in het Klundert Magazine een 
artikel geweest die ons vertelde over de inspiratiesessie die plaats zou 
vinden in de Stad Klundert. Door de Covid-19 beperkingen kon deze 
inspiratiesessie niet doorgaan. Maar het project Sociale Benadering 

Dementie gaat gelukkig wel door! Komende maand wordt er gestart 
met een Sociaal Benaderingsteam in de wijk en in de Mauritshof.

We gaan het avontuur beginnen, hier in Klundert!
De Sociale Benadering Dementie is ontwikkeld door Anne-Mei The, 
hoogleraar langdurige zorg en dementie. Zij benoemt dat dementie 
een verschrikkelijke ziekte is met nare gevolgen voor alle betrokkenen.  
Maar wat vaak wordt vergeten is dat mensen met dementie niets lie-
ver willen dan hun leven voortzetten met hun dierbaren, ondanks de 
ontwrichtingen die de ziekte met zich meebrengt. Ze hebben net als 
iedereen behoefte aan een bevredigende invulling van hun leven en be-
tekenisvolle relaties. Door de mensen en hun naasten te ondersteunen, 
met ze op te trekken, mee te denken en te kijken wat deze mensen 
nodig hebben, is uit onderzoek gebleken dat deze mensen veel langer 
thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen omringt door 
hun naasten. Een prachtig verhaal natuurlijk.

Team in Klundert
Vanaf eind januari start het Sociale Benaderingsteam in Klundert. Dit 
team bestaat uit professionals vanuit welzijn, zorg en de wijkverpleging. 
Ook is men volop bezig om inwoners, verenigingen en de zorgverlening 
in Klundert te informeren en te betrekken bij deze benadering. Want als 
gemeenschap kunnen we van betekenis zijn voor mensen met dementie 
en hun naaste, dit kan op allerlei plekken in de Klundertse samenleving, 
zoals in de supermarkt, bij het voetbalveld en als buren onder elkaar.

Wil je meedoen?
Spreekt dit onderwerp je aan, herken je zaken, wil je meedoen? Men is 
op zoek naar mensen die mee willen denken over hoe de Klundertse 
gemeenschap een prettige gemeenschap kan zijn en blijven voor men-
sen met dementie en hun naasten. Lijkt het je leuk om als ondernemer, 
vanuit het verenigingsleven, of als vrijwilliger (1-op-1 of activiteiten) be-
trokken te raken? Laat het weten! 
Voor meer informatie kun je een korte kijk nemen op de Facebookpa-
gina van In de Klundert voor het introductiefilmpje en je kan contact 
opnemen met het SBDteam: sbd-klundert@surplus.nl of met Renske 
Donkers van Surplus Welzijn, telefoon 06-23640824.

Voorbeeld plan meergeneratiehofje in Wierden
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Wethouder 
Brummans 
roept inwoners 
met koophuis 
op hun waarde-
bon in te zetten
Désirée Brummans, wethouder Duur-
zaamheid herinnert inwoners met een 
koophuis aan het inzetten van de gratis 
waardebon die ze afgelopen najaar ont-
vingen. Daarmee kunnen huiseigenaren 
voor €70 aan energiebesparende pro-
ducten aanschaffen, zoals ledlampen of 
een besparende douchekop. 

Dat kan nu ook zonder dat inwoners 
het bedrag zelf hoeven voor te schieten. 
Sinds de start van de actie in oktober 
hebben ruim 800 inwoners de waarde-
bon al verzilverd, Désirée Brummans: “Er 
is nog ruim €200.000 die we kunnen uit-
geven aan energiebesparende producten, 
dus ik zou zeggen: maak er gebruik van!”

Energiebespaarbox
Op www.winstuitjewoning.nl/moerdijk 
kunnen huiseigenaren de waardebon, die 
ze per post hebben ontvangen, inwisse-
len voor een energiebespaarbox of losse 
energiebesparende producten. Désirée 
Brummans wijst op het gemak van de 
actie: “Het handige is dat inwoners de 
waardebon direct met de persoonlijke 
code kunnen verzilveren. Vooraf betalen 
hoeft niet, dus het is heel gemakkelijk. En 
de producten worden vervolgens gratis 
thuisgestuurd.”

Zelf kopen kan ook
“Natuurlijk kunnen inwoners ook produc-
ten kopen in een (lokale) winkel, zodra 
dat weer kan, of webshop naar keuze. 
De aankoopbewijzen kunnen dan via de 
website worden gedeclareerd.”, voegt 
Brummans toe. De actie geldt nog voor 
aankopen tot en met 31 maart 2021. 

Investeringen tot nu toe
De gemeente Moerdijk helpt haar in-
woners graag aan een lagere energiere-
kening en meer wooncomfort. Daarom 
werd in april vorig jaar al een grootschali-
ge inkoopactie georganiseerd voor onder 
meer zonnepanelen en woningisolatie, 
waarvan bijna 1000 inwoners gebruik 
maakten. Inwoners hebben met deze 
beide acties reeds voor 800.000 euro 
geïnvesteerd aan energiebesparende 
middelen, waarvan 734.000 voor de in-
koopactie.

Start zoektocht naar nieuwe 
burgemeester

Moerdijk zoekt een betrokken en daadkrach-
tige burgemeester. Dat blijkt uit de profiel-
schets die de gemeenteraad op 12 januari 
aanbood aan de commissaris van de Koning. 
Omdat de gemeenteraad de mening van in-
woners heel waardevol vindt, is onderzoek 
gedaan. 

Ruim 1.000 reacties zijn er ontvangen 
van inwoners, bedrijven, verenigingen en 
stichtingen op de vraag: waar moet de nieuwe 
burgemeester aan voldoen? Mede op basis 
van het onderzoek heeft de gemeenteraad de 
profielschets gemaakt. In de profielschets staat 
welke kwaliteiten de nieuwe burgemeester bij 
voorkeur moet hebben. Met het overhandigen 
van de profielschets aan de commissaris van 
de Koning, is het echte zoeken gestart.

Eind april
Eind april stelt de gemeenteraad in een be-

sloten raadsvergadering de eerste en tweede 
voorkeurskandidaat vast. Direct aansluitend 
volgt een openbare vergadering, waarin de 
raad bekendmaakt wie wordt voorgedragen. 
Die aanbeveling gaat naar de minister. Na een 
gesprek met de minister en de nodige onder-
zoeken volgt de benoeming. De koning moet 
die bekrachtigen. Als het Koninklijk Besluit 
binnen is, is de benoeming formeel een feit.
Vervolgens wordt de nieuwe burgemeester 
tijdens een bijzondere en feestelijke raadsver-
gadering geïnstalleerd en door de commissaris 
van de Koning beëindigd. De gemeenteraad 
hoopt dat dit medio juni het geval is. 

Honneurs
Wethouder Eef Schoneveld zal vanaf 1 juni tot 
aan de installatie van de nieuwe burgemeester 
de honneurs waarnemen.
Meer weten? 
www.moerdijk.nl/mijnburgemeester 
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Heb je die Facebookgroep al ontdekt toevallig? 
Met heel veel foto’s gemaakt door groepsleden in en rond Klundert...
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winstuitjewoning.nl/moerdĳ k 

Zet je waardebon in!Zet je waardebon in!

HEB JE EEN KOOPHUIS?
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Ondertussen in Klundert…     

heeft de trouwzaal in het stadhuis een opknapbeurt gehad!

Op de Stadshuisring staat de trots van vestingstad Klundert: het oude 
stadhuis. Een prachtig gebouw dat in 1621, naar een ontwerp van 
Melchior van Herbach en dankzij een flinke bijdrage van Prins Maurits, 
in de stijl van de renaissance werd gebouwd. Het rechthoekige gebouw 
is opgetrokken uit rode en gele bakstenen. Het gebouw heeft twee 
trapgevels waartussen een zadeldak is aangebracht. Boven de ingang, 
die voorzien is van een bordes met toegangstrappen, bevindt zich een 
topgevel die versierd is met klauwstukken, obelisken en een gebroken 
fronton. Daarop bevindt zich een beeld van Vrouwe Justitia. Direct 
boven de ingang bevindt zich in een cartouche het wapen van Prins 
Maurits. De beide leeuwen op de balustrade van het bordes houden 
respek. Bij rondleidingen van de Heemkundekring Die Overdraghe en 
bruiloften gaan de deuren open!

De kleine knusse trouwzaal op de eerste verdieping is als het ware 
gemaakt voor de romantische bruiloft. Met een openhaard, welke om-
streeks 1950/1951 is verplaatst, en de tafel uit 1641 is het zeker één 
van de mooiste locaties om te trouwen, aldus Niek Tolenaars van de 
Heemkundekring. Om alle authentieke elementen te behouden is vorig 
jaar de trouwzaal gerenoveerd. 

Nieuwe lijsten en een schoon tapijt
Samen met de Heemkundekring zijn de schilderijen uitgezocht welke nu 
ophangen in de ruimte. Enkele schilderijen zijn gerestaureerd en heb-
ben een nieuwe lijst en museumglas gekregen. De houten stoelen zijn 
gerenoveerd en de groen gestoffeerde stoelen en het tapijt is grondig 
schoongemaakt.  

Trouwen
Wie wordt het volgend bruidspaar die plaats neemt in de twee groene 
stoelen, vraagt Niek. De trouwzaal heeft een mooie frisse uitstraling 
gekregen. Voorzien van kunstbloemen en met een moderne geluidsin-
stallatie, waarop iedereens liefdesliedje makkelijk wordt afgespeeld. Als 
je wilt trouwen kan je contact opnemen met de gemeente Moerdijk. 

Rondleiding
Geen trouwplannen? Niet getreurd. Dit monumentale pand bestaat dit 
jaar 400 jaar. De Heemkundekring is bezig met het plannen van activi-
teiten. Dit hangt wel af hoe het coronavirus zich gaat verspreiden. Je 
kan een kijkje nemen in de zaal. Niek organiseert rondleidingen met 
kleine groepen (max. 4 personen). “Het Stadhuis heeft een schitterende 
geschiedenis”, sluit Niek af.

Klundert kleurt 
geel-blauw
Juist nu voelen we ons als Klundertenaren met elkaar verbonden en 
heel veel mensen willen deze eensgezindheid uiten. Daarom hebben 
we speciale Klundertvlaggen laten maken. Inmiddels hangen er al 
heel wat vlaggen te wapperen en langzaamaan kleuren de Klundertse 
straten geel-blauw.

Wil je ook zo’n mooie Klundertvlag?
We kunnen twee maten leveren: de standaardvlag van 150 x 100 
cm voor 24 euro en een grote vlag van 225 x 150 cm voor 48 euro. 
Belangstelling? Stuur een mailtje naar info@indeklundert.nl om zo’n 
speciale Klundertvlag te bestellen.
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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

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

www.dhafbouw.nl

Heb je
verhuisplannen?

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

Zevenbergsepoort 3 | 4791 AD Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

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

 

VERLOREN 

 

Deze afstandsbediening van een grasmaaier,  

is maandag 10 jan. na het grasmaaien aan de 

Molenberglaan op weg naar de Oranjestraat in 

Klundert, verloren door onze medewerkers.  

Heeft u deze  gevonden wilt dan bellen naar 

tel. 0620314199 
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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. 

De afgelopen periode weer een aantal prachtige foto’s mogen ontvangen.  
Mooie winterse plaatjes in en rond Klundert.
Hans van Kaam maakte de sinistere foto van De Stenen Poppen net voor 
een fikse bui.
Elly Tolenaars-de Laat trof het beter met het weer. Zij maakte op een zon-
nige zondag deze prachtige foto vanaf de stadswallen bij de Suijkerberch.
Sietske Donkers wandelde de andere kant op en maakte deze foto met 
een indrukwekkende wolkenpartij boven Klundert.
De foto gemaakt bij de Buitendijk aan de Noordschans is gemaakt door 
Jolanda Schreuders. Wat mooi zo’n prachtige ochtendmist als het gevro-
ren heeft.
Voor de cover hebben we deze keer gekozen voor een foto van Desirée 
Brummans. Een mooi plaatje van de paardjes bij de Stenen Poppen in de 
vrieskou.

Foto: Sietske Donkers

Foto: Hans van Kaam

Foto: Jolanda Schreuders
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Leutfeest anders dan anders…

50 jaar carnaval in 
Loerendonck

Over een paar weken is het dan zover: 50 jaar carnaval in Loerendonck. 
Er stond eigenlijk een heel groot feest gepland, dat kan dus niet. Het 
moet nu allemaal op een andere manier gevierd worden. Maar de 
Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting (LAK) zit natuurlijk niet stil 
en hebben van alles verzonnen om er toch een feestje van te maken.

“Het zal een digitaal feest worden dit jaar”, meldt LAK-voorzitter Walter 
van Hattum, “we zijn bezig om op zaterdag 13 februari een digitaole 
Loerendonck Kwis te organiseren voor jong en oud. Verdere details volgen 
snel! Er wordt een film gemaakt met een terugblik op 50 jaar carnaval in 
Loerendonck. Verder zijn we tijdens het carnavalsweekend op zondag te 
zien op Baronie TV en ook de regionale omroep Ons West Brabant heeft 
ons benaderd of we mee willen werken aan een carnavalsuitzending. 
Geen feest zoals anders maar we beleven het natuurlijk wel met elkaar. 
Via onze website en de social media is te volgen wat er allemaal online te 
doen zal zijn.”

Jeugdprinses Rinke naast Prins Corné Dun Eerste
Ondanks dat er geen optocht, geen carnavalsballen, geen live festivitei-
ten zullen zijn, heeft Loerendonck natuurlijk wel een Raad van Elf onder 
aanvoering van Prins Corné Dun Eerste alias Corné van de Reijt. En ook 
is er in dit speciale jubileumjaar een minijeugdraad gevormd. Rinke Spit 
heeft dit jaar de eretitel jeugdprinses gekregen en zij zwaait dus de scep-
ter over de carnavalsjeugd. Trots poseert ze op de foto naast Prins Corné 
Dun Eerste.
 
Er is ook een speciale carnavalsvlag. Deze Loerendonckse vlag is te bestel-
len via de website www.loerendonck.net. Via deze website en via social 
media is ook te volgen wat LAK allemaal in petto heeft voor Loerendonck.

Jeugdprinses Rinke naast Prins Corné Dun Eerste 
Foto: Sheila Spit-IJsselstein

Foto: Elly Tolenaars

Ondernemer en geen perspectief 
meer door de crisis? Vraag gratis 
advies!

Het is niet zo gek als je het als ondernemer door de gevolgen van de 
coronacrisis even niet meer ziet zitten. Wellicht ben je ook een van die 
ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen in een moeilij-
ke financiële situatie bent beland. De adviseurs van Stichting Onder-
nemersklankbord willen je helpen om hier goed doorheen te komen. 

Voor advies en ondersteuning kun je altijd een beroep doen op deze 
adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Zij helpen al 40 jaar 
MKB-ondernemers. In een klankbordtraject van 6 maanden word je 
persoonlijk begeleid door een adviseur. Wat je vraag of probleem ook 
is, jouw adviseur heeft kennis van zaken en ondernemerservaring.

Vanuit het samenwerkingsverband met de gemeente Moerdijk helpen 
de adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord je graag door deze 
lastige periode en zorgen voor optimale begeleiding.
Bel 088 1717920 of mail naar 
team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl voor een telefonische 
afspraak. Dit is gratis, dankzij ondersteuning van het ministerie van 
Economische Zaken.
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