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SAMENWERKEN
& VERBINDEN

STADSTAFEL NIEUWE STIJL
Samen aan de slag
GEWOON BIJZONDER
Nico Groenendijk uit Klundert
KLUNDERTSE STADSQUIZ VOOR DE BUIS
Zaterdagavond 27 maart
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www.indeklundert.nl

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

VACATURE

Wij zoeken een enthousiaste, sociale,
vriendelijke, geïnteresseerde stationsmedewerker met teamspirit, flexibel,
servicegericht en leergierig.
ONDERHOUD EN
REPARATIE

Sollicitaties graag per e-mail aan:
MET BEHOUD VAN
joraklundert@gmail.com
Steenpad 9
4797 SG Willemstad
Tel.: 0168 47 34 35
www.dueren.nl

FABRIEKSGARANTIE

JORA SERVICE
STATION
Uw Bosch car service garage!

Oliemolenstraat 25 - 4791 JT KLUNDERT
telefoon 0168-404540

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

WIST U AL DAT WIJ EEN POSTNL
AFHAAL- EN RETOURPUNT ZIJN
GEWORDEN?
OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT

Klundert

tel: 0168-402334
U bent van harte welkom op;
maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur
zaterdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Uw persoonlijke bouwmarkt!
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Ter Intro!

Langzaamaan krijgen we weer wat meer
bedrijvigheid in ons winkelcentrum. De winkels
zijn allemaal weer open en met inachtneming van
de regels kan er weer geshopt worden. Fijn voor
de consument, maar zeker ook fijn voor de
ondernemers. Nu hopen dat de horeca ook
binnenkort weer open mag en we straks als het
lekker weer gaat worden mogen genieten op één
van de gezellige terrassen in ons centrum.
Tot dan kunt u natuurlijk wel genieten van een
overheerlijke afhaalmaaltijd. Kijk eens op de
websites van onze Klundertse restaurants, daar
presenteren ze steeds wat er op het menu staat.

Vriendschap
We zouden heel graag een veel uitgebreider
maandblad maken, maar dan hebben we naast
advertenties ook veel meer vriendenbijdragen
nodig. Bent u al vriend van in de Klundert?
Hartstikke fijn!! Nog niet? Dan zouden wij het wel
heel leuk vinden om ook met u vriendschap te
sluiten. Dat kan heel simpel: ga naar de website
www.indeklundert.nl, daar kunt u aangeven dat u
voor een door u gekozen bedrag vriend wil
worden en daar kan dan meteen via iDeal uw
vriendenbijdrage betaald worden. Simpel toch?
Een kleine moeite, een groot gebaar!

Wees loyaal, shop lokaal!
Graag willen we onze adverteerders extra onder
uw aandacht brengen. Mede dankzij deze
ondernemers is het voor ons mogelijk om dit magazine te kunnen maken. Shopt u ook bij onze
adverteerders?

We hopen dat u weer met genoegen dit blad zal
lezen. Reacties, suggesties of ideeën zijn natuurlijk altijd welkom via e-mail info@indeklundert.nl.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden

Wijs niet met je vinger naar elkaar, maar reik elkaar de hand, daarmee help je elkaar en kom je samen
tot een oplossing!
In ons vrije land zijn de verkiezingen een democratisch recht. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Er
zijn landen genoeg in deze wereld waar je niet mag stemmen. Of landen waar de vrouwen niks te
vertellen hebben. Tot het begin van de 20e eeuw mochten in Nederland ook alleen de mannen
stemmen. Wat is het fijn dat we nu allemaal het recht hebben om naar de stembus te gaan!
De dagen na de verkiezingen…
Je bent nieuwsgierig naar de uitslag. Je kijkt televisie, je leest de krant, je zoekt op internet... Wat
zouden je medelanders gestemd hebben? Is de meerderheid het eens met de richting die jij hebt
aangegeven op het stemformulier?
Maar wat schrik je dan van alle negativiteit! Triest wat je allemaal leest op facebook…. Grof
taalgebruik met beledigingen en verwensingen, misselijkmakende icoontjes… Verschrikkelijk!
Vind je dat je mensen zomaar aan de digitale schandpaal mag nagelen? Waarom zo opdringerig jouw
mening uiten? Is jouw mening de enige waarheid? Of mag iemand anders ook een mening hebben? Je
mag je stem laten horen, maar dat mag ook best op een respectvolle manier. En hoezo zou de uitslag
corrupt zijn of doorgestoken kaart?
Er zijn heel veel mensen die weloverwogen stemmen, zich verdiepen in de materie, luisteren naar
elkaar, die niet iedereen zomaar nakakelen en van alles van de daken schreeuwen. Die hun mening,
hun keuze niet openbaar maken bijvoorbeeld via facebook. Die mensen vormen waarschijnlijk zelfs
een meerderheid. Gelukkig maar!
Daarom: Wijs niet met je vinger naar elkaar, maar reik elkaar de hand! Dat is mijn bescheiden mening.
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

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

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

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

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

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

Glazenwasserij DOLLEE

Telefoon 0840030131 - glazenwasserijdollee@gmail.com

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

Heb je
verhuisplannen?

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

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

Vanaf 11 april zijn we ook op
zondag open van 14 tot 16 uur.

Maandag t/m vrijdag geopend van 10 tot
12 uur voor een bakje koffie en een
praatje.
Zevenbergsepoort 3 | 4791 AD Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl
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Interessepeiling meergeneratiehofje

Nieuwbouwplannen voor het
Bolwerk Klundert
In de wandelgangen was het jarenlang De Bult van Pars. De locatie is echter
geen bult meer en inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van familie
Pars. In november heeft er dan ook een poll uitgestaan waarbij er een nieuwe
naam gekozen kon worden. De naam ‘Het Bolwerk’ is als meeste gekozen.
Op de locatie is inmiddels een bord geplaatst met de nieuwe naam voor het
projectgebied. Vanaf nu spreken we dus niet meer over de Bult van Pars maar
over Het Bolwerk!
Op dit moment ligt er bij de receptie van het gemeentehuis in
Zevenbergen een ontwerp bestemmingsplan ter inzage tot en met 31
maart 2021. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tot en met woensdag 31 maart
een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Alle informatie
hierover is te lezen op de website van de gemeente. Na deze periode
wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties,
het bestemmingsplan vastgesteld.
Meergeneratiehofje
In vorige edities van dit magazine heeft al een aantal keer een artikel
gestaan over de mogelijke invulling van deze locatie. Renske Donkers
heeft daarin gesuggereerd om op deze locatie een meergeneratiehofje
te realiseren. Inmiddels hebben al heel wat geïnteresseerden laten weten
dat ze graag mee willen denken en mee willen praten hierover om te
kijken of dit inderdaad realiseerbaar is in Klundert.
“De wens is uitgesproken om bij voorkeur een ‘live’ brainstormsessie
met elkaar te hebben”, meldt Renske Donkers, “maar aangezien dit toch
echt nog wel even gaat duren voordat we weer met een club mensen bij
elkaar mogen komen, is de vraag of we daarop willen wachten, of dat we
in de tussentijd wel op een digitale manier met elkaar in gesprek kunnen
komen.”

of mail
mail
Wij zijn geopend, bel of
voor afspraak

woon- en slaapcomfort

Interessepeiling
Binnen de gemeente Moerdijk zijn twee partijen bekend die binnen de
kernen actief zijn met onderzoeken naar de mogelijkheden van
generatie-woonmogelijkheden zoals Knarrenhof en Droomwonen. “Met
deze partijen heb ik de eerste contacten gelegd om eens te kijken wat
er allemaal is, wat zij zoal doen en wat dat voor potentiële bewoners zal
betekenen. Wellicht kunnen we aan de organisatie van het Knarrenhof
en van Droomwonen vragen of zij een digitale presentatie kunnen geven.
De mensen die graag een actievere rol in dit geheel willen hebben
kunnen wellicht met elkaar een werkgroepje vormen”, aldus Renske.
Heb je interesse om mee te praten of denk je dat zo’n
meergeneratiehofje echt iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan contact
op met Renske Donkers, telefoon 06-23640824 of via e-mail
renske.donkers@surplus.nl.

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl
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Huis van de Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert;
telefoon 0168-407747
Sociaal werker: Renske Donkers; email renske.
donkers@surplus.nl; telefoon 06 236 408 24
Wijkzuster bereikbaar in Huis van de Wijk op
dinsdag, donderdag en vrijdag.
Wat is er te doen?
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur:
gezamenlijk koffiemoment
Woensdag 10.00-12.00 uur: GGZ De Aanloop
Zaterdag 27 maart vanaf 8 uur
Drive thru viooltjesmarkt
De Stichting Oranjecomité Klundert (SOK)
organiseert ook dit jaar een viooltjesmarkt.
Maar deze keer wel op een andere manier dan
vorige jaren. Het wordt een zogenaamde drive
thru markt in de Kerkring op zaterdag 27 maart
a.s.

De markt start ’s morgens om acht uur.
Vanaf de kant van de Schanspoort rijdt u de
Kerkring in. Aan het begin van de markt kan de
bestelling doorgegeven worden en kan er via
pinbetaling afgerekend worden.
Daarna rijdt u door via de aangegeven route.
Iemand van het Oranjecomité zal dan de
gekochte viooltjes achter in de auto zetten; u
kunt gewoon in de auto blijven zitten. Daarna
kan de route vervolgd worden richting de
Molenstraat.
Van te voren kunnen eventueel bestellingen al
doorgegeven worden via whatsapp naar
06-26166092.
Zaterdag 27 maart
De Klundertse StadsQuiz
Thuis voor de Buis 2.0
Na het succes van de eerste Klundertse
StadsQuiz Thuis voor de Buis is er een tweede

editie op komst. Met alle tips en tricks is de
organisatie aan de slag gegaan en op zaterdag
27 maart vermaken we ons weer met z’n allen
thuis voor de buis met een nog leukere, nog
hilarischer, nog spannendere online quizavond.
De link om aan te melden is te vinden op de
website www.thuisvdbuis.nl. Deelnamekosten
per team 7,50 euro.
Heel Klundert schoon!
Er is een actieve groep stadsgenoten in
Klundert en omstreken die dagelijks het
zwerfafval opruimt. Er zijn steeds meer mensen
die actief plandelen, zoals dat genoemd wordt.
Meer informatie is te vinden op de facebookpagina Moerdijk Schoon. Vind je het heerlijk
in de buitenlucht en loop je graag een rondje?
Neem een plastic zak mee en verzamel ook het
restafval wat je tegenkomt. Samen creëren we
zo een schone opgeruimde leefomgeving.

Recept van de maand

Rustieke perentaart
Nu iedereen zich zoveel mogelijk thuis moet zien te vermaken, is taarten
bakken ook altijd een leuke bezigheid. Bovendien zorgt de bakgeur voor
een heerlijke sfeer in huis en is het altijd gezellig om taart bij de koffie te
serveren. Deze perentaart is eenvoudig te maken.
Wat heb je nodig?
Voor het gebak: 225 gram gewone bloem, 3 eetlepels basterdsuiker, halve
theelepel zout, 140 gram ongezouten boter (gekoeld en in stukken
gesneden), een groot scharrelei.
Voor de vulling: 4 of 5 peren (schillen, klokhuis verwijderen en in plakjes
snijden), 1 eetlepel zachte lichtbruine suiker, halve eetlepel gemalen
kaneel, 1 eetlepel gewone bloem, 1 scharrelei (losgeklopt om te glazuren),.
En om af te werken: poedersuiker en geklopte slagroom.

Vouw de zijkanten van het deeg met behulp van de zijkanten van het
bakpapier omhoog en bestrijk het deeg met het losgeklopte ei. Je kunt
natuurlijk ook een taartvorm gebruiken als je dat makkelijker vindt.
Bak de perentaart dan in ongeveer 40 minuten tot de taart goudbruin
is.
Serveer de warme taart, bestrooid met poedersuiker, met een klodder
slagroom. Heerlijk!

Hoe maak je het?
Doe de bloem, basterdsuiker, zout en boter in een mengkom. Gebruik je
vingertoppen om de ingrediënten kneden. Voeg een ei toe en kneed het
deeg verder met je handen. Als het te droog is, voeg je een beetje koud
water toe; als het te nat is, dan een beetje meer bloem. Wikkel het deeg in
kleeffolie en koel vervolgens 30-40 minuten in de koelkast.
Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden. Bekleed een grote
bakplaat met bakpapier.
Doe de peren in de gereinigde mengkom samen met de bruine suiker,
kaneel en een eetlepel bloem.
Haal het deeg uit de koelkast en gooi de folie weg en rol vervolgens uit
op een licht bebloemd oppervlak en maak een ruwe cirkel van ongeveer 5
mm dik met een diameter van circa 35 cm. Til het deeg voorzichtig op de
bereide bakplaat en schik de peren in het midden en laat een rand deeg
vrij van 8-9 cm.
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06 24 92 58 77
blokweg 9B
4761 RA zevenbergen
info@luxebuitenverblijven.nl
www.luxebuitenverblijven.nl

STORING-ONDERHOUD-SERVICE
Bel ons voor een afspraak
076 - 5931253!
CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl
Installatietechniek

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T 076 593 12 53

Klundert Magazine pagina 7

voorheen
den hollander tuinhuizen

Gewoon bijzonder
Deze week aan het woord Nico Groenendijk (27) uit Klundert
twaalfde jaar. Ik had ook een posttraumatisch
stresssyndroom (PTTS) en ook daar voor in
behandeling geweest. Dat heeft allemaal wel
een grote impact op m’n leven gehad. Ik heb
veel aan mijn ouders en aan mijn vrienden te
danken. Nu ook weer bij de nieuwe zaak.
Zoveel mensen die voor me klaarstaan om te
helpen om zo snel mogelijk te kunnen
verhuizen. Dat is echt geweldig. En mede
daardoor ben ik gekomen tot waar ik nu ben.
Een gelukkig mens met een mooi gezin en een
mooie zaak.
Men zou mij kunnen kennen van...
Mijn familie zal bekend zijn in Klundert van
het transportbedrijf. Daar is mijn opa mee
begonnen, mijn vader en zijn broers zitten nu in
dit familiebedrijf. Inmiddels werkt mijn broertje
ook in de zaak. Zelf heb ik van mijn hobby (het
sleutelen aan fietsen) mijn beroep kunnen
maken. Een heleboel mensen in Klundert en
omgeving weten Groenendijk Tweewielers
inmiddels wel te vinden.
Nico Groenendijk is een jonge Klundertse
ondernemer die opvallend snel een leuke
onderneming wist op te bouwen. In
september 2017 schreef hij zich in bij de Kamer
van Koophandel en begon een fietsenzaak in
de garage bij zijn woning. In eerste
instantie naast zijn baan als motorfietsmonteur
bij Motorhuis Seppe. Al gauw kreeg hij het te
druk met zijn fietsen en heeft daar zijn ontslag
genomen. Hij ging drie dagen en een avond per
week aan de slag met zijn fietsen. Daarnaast
werkte hij drie dagen in de bouw. In de zomer
van 2018 kreeg hij bezoek van de gemeente
dat hij moest stoppen met zijn
werkzaamheden in de garage, dat voldeed
niet aan het bestemmingsplan. Nico kreeg
toen de kans om een bedrijfspand te huren en
eind 2018 is de fietsenzaak verhuisd naar de
Oosterstraat 1 in Klundert. Ruim twee jaar later
heeft hij er een bloeiende onderneming van
gemaakt en heeft hij zelfs een vaste
medewerker in dienst.
Groenendijk Tweewielers is een begrip in
Klundert en omgeving geworden.
Onlangs heeft Nico een ander pand gekocht
met meer ruimte en binnenkort verhuist hij
naar de Westerstraat. Beneden wordt een
prachtige fietsenhandel met werkplaats en
boven gaat Nico met zijn partner Claudia en
zoontje Bram wonen. Een mooie ontwikkeling
voor deze enthousiaste jonge ondernemer.
Wie is Nico Groenendijk eigenlijk? We willen
hem graag wat beter leren kennen.
Ik woon in Klundert sinds…
Ik woon m’n hele leven al in Klundert. Mijn
lagere schooltijd heb ik doorgebracht op De
Molenvliet.
Op 7-jarige leeftijd heb ik samen met mijn
vader een zwaar auto-ongeluk gehad. Ik heb
twee uur bekneld gezeten, had een
schedelbasisfractuur en er was heel wat
gebroken. Ik heb toen lang in het ziekenhuis
gelegen en heb revalidatie gehad tot mijn

Ik ben trots op...
Ik ben trots op mijn fietsenzaak. Ik kies er
bewust voor om alleen in de winkel fietsen te
verkopen, want direct contact met de klant, dat
vind ik belangrijk. We hebben wel een website,
maar geen webshop.
Mijn lijfspreuk is...
Het kan altijd beter. Daarbij is één van mijn
nadelen dat ik altijd graag de controle over alles
wil hebben en het is niet snel goed genoeg.
Dat geeft wel eens teveel druk, maar aan de
andere kant is dat ook een van de redenen van
het succes.
Ik heb een grote hekel aan…
Ondankbaarheid. Ik doe altijd mijn best om het
ieder naar de zin te maken en ik vind het erg als
dat niet gewaardeerd wordt. Je hebt het niet
altijd zelf in de hand als iets niet helemaal goed
gaat. Als dat je dan kwalijk wordt genomen, dat
vind ik zo jammer.
Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt
heb…
Dat is misschien een beetje cliché, maar de
geboorte van onze zoon Bram dat was echt
heel bijzonder, dat heeft m’n leven echt helemaal op z’n kop gezet in positieve zin.
Daarnaast vind ik het ook heel bijzonder dat we
door het succes van onze winkel nu het pand in
de Westerstraat konden kopen om daar straks
te gaan wonen en werken.
Op televisie kijk ik graag naar…
Onzinnige series, gewoon om m’n hoofd lekker
leeg te maken. Ik kijk ook graag naar
documentaires over de natuur.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees eigenlijk geen boeken. Ik leer vooral heel
veel met hulp van filmpjes op YouTube.
Ik luister graag naar...
Naar van alles en nog wat. Van pop- tot rock-
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muziek, maar Nederlandstalig kan ook leuk zijn.
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer,
een denker of een doener…
Ik ben een echte doener. Wat ik in m’n kop heb,
heb ik niet in m’n kont. En dan liever gisteren
dan vandaag doen wat gedaan moet worden.
Natuurlijk denk ik wel na over van alles en nog
wat. Als je bijvoorbeeld weet hoe iets kapot
gaat, dan weet je ook hoe je dat kunt
voorkomen.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik heb geen echt idool, maar ik zou dan kiezen
voor de ontmoeting met interessante mensen
die stof hebben doen opwaaien, die iets voor
de wereld hebben betekend, zoals Obama
bijvoorbeeld.
Het liefst drink ik...
Een speciaal biertje.
En het lekkerste eten vind ik…
Spareribs. Ik ben een echte vleeseter, maar wel
bewust bezig met wat ik eet. Na het zien van
een documentaire over voedsel en het milieu
denk ik er meer over na en maak ik bewuste
keuzes.
Mijn favoriete vakantieland is...
Frankrijk. Vroeger gingen we met mijn ouders
met de caravan op vakantie. Nu kiezen we met
ons gezinnetje voor een glampingvakantie. Wel
op de camping, maar dan in een luxe
stacaravan.
Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Wees een beetje liever voor elkaar! Wat je
bijvoorbeeld allemaal leest op facebook, dat is
echt triest. Geef elkaar de ruimte en respecteer
elkaars mening.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid en klaarstaan voor elkaar.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met mijn vriendin Claudia. Zij werkt in de
Mauritshof en ik zou wel eens willen ervaren
hoe ze dat allemaal doet.
Klundert vind ik…
Beste plek op aarde.
Wat ik mis in Klundert is…
Eigenlijk niks. Misschien een goede kroeg
speciaal voor de jongeren.
Mooiste plekje in Klundert…
Mijn eigen stekkie en straks natuurlijk mijn
fietsenwinkel in de Westerstraat.
Minst mooie plekje in Klundert…
Er zijn wat plekken die een opknapbeurt
kunnen gebruiken, maar verder zou ik zo niks
kunnen noemen.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert natuurlijk.

Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 50 - april 2021

In het vorige “In de Klundert”-magazine heb ik een poging gedaan om de geschiedenis te beschrijven van de Stadswandelingen. Dat is aardig gelukt,
mag ik wel zeggen, alleen… “Als je bij geschiedschrijving het complete verhaal wil vertellen, moet je ook bij het begin beginnen.”, werd mij verteld.
Nou, dat begin had ik even overgeslagen. Niet bewust of voor het gemak, maar heel simpel, omdat ik niet beter wist. Dat wil ik hieronder even
goedmaken door het ontbrekende deel te vertellen. Dan kan niemand me achteraf nog beschuldigen van geschiedenisvervalsing.

(Joost Knook krijgt het eerste nummer van de nieuwste versie -2016)
De “Prehistorie” van de wandeling van nu
Voor zover ik was geïnformeerd bestond voordat het eerste boekje van de huidige wandeling in 2016 verscheen alleen de “voetstapjesversie” en werd
die voorafgegaan door het boekje van Joost Knook uit 1996. Daar zijn we in onze voorwoorden in de wandelboekjes die we sinds 2016 uitgeven ook
steeds van uit gegaan.
In mijn verhaaltje van vorige maand schreef ik onder het kopje ‘Kuieren in Klundert 1.0’ dat het allemaal begon met Joost Knook in 1996. Dat klopt
dus niet helemaal.
In 1975 blijkt hij de eerste “Historische wandeling door Klundert` geschreven te hebben, die uitgebracht werd door de VVV (Vereniging Voor
Vermaak) Klundert. Het boekje was te koop voor één gulden. In juni 1980 werd een tweede druk uitgebracht. Weer door de VVV Klundert.
In november 1985 kwam er nogmaals een nieuwe uitgave onder de naam “Kuieren in Klundert”. Die zouden we dus ook “Kuieren in Klundert 1.0”
kunnen noemen, maar om niet nog meer verwarring te stichten blijven we bij de nummering in mijn verhaal van vorige maand en blijft de editie van
1996 “Kuieren in Klundert 1.0”. Temeer omdat er tussen 1986 en 1996 nog meer uitgebracht, ook in kleiner formaat.
Om met de rijdende rechter te spreken: “Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen.”

Aan de wandel met een gids
van Die Overdraghe
Nu we het toch over de stadswandelingen hebben, maken we van de
gelegenheid gebruik om het wandelaanbod van dit jaar te presenteren.
De stadsgidsen van Heemkundekring Die Overdraghe gaan vanaf 1 april
a.s. weer op pad. Zij wandelen graag met u langs de mooiste plekjes en
vergezichten, monumenten, interessante gebouwen en vestingwallen.
Tijdens de wandeling brengen zij de geschiedenis vanaf het ontstaan van
het dorpje Die Overdraghe, via het stadje Niervaert tot het huidige
Klundert, tot leven. Over deze geschiedenis is veel te vertellen. De
gidsen zitten vol verhalen en anekdotes. Als zij eenmaal beginnen te
vertellen, raken ze niet uitgepraat.
Er zijn verschillende mogelijkheden om met de stadsgids op pad te gaan:
Groepswandeling met gids op bestelling:
Deze is voor groepen van maximaal 10 personen. Hierdoor is de
voorgeschreven afstand van 1,5 meter afstand tijdens het wandelen,
geen probleem. Prijs per groep 40,00 euro. Vooraf reserveren.

Exclusieve rondwandeling met privégids:
Mensen die liever met een kleiner gezelschap op stap willen kunnen
reserveren voor minimaal 2 en maximaal 4 wandelaars. Prijs per groep
30,00 euro.
Last-minute wandeling:
Dit is een mogelijkheid voor bezoekers van Klundert die spontaan het
idee krijgen om een stadswandeling te maken. De stadsgidsen nemen
in dat geval de uitdaging aan om binnen een kwartier de rondleiding te
starten. Aantal deelnemers per groep: 2 tot 10. Prijs per groep 50,00
euro.
Open groepswandelingen:
Deze wandelingen worden in de loop van het seizoen gepland. Hierop
kunnen mensen zich inschrijven. Je maakt dan niet alleen kennis met al
het moois wat Klundert te bieden heeft, maar je leert ook weer andere
mensen kennen.
Voor meer informatie over “Kuieren door Klundert”. Zoals bijv. tarieven,
mogelijkheden, enz. en voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met de coördinator van de stadsgidsen: Niek Tolenaars, tel.
06 33992793, e-mail nitol@ziggo.nl.
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Lever je kleurplaat voor 4 april in bij AH in de
Klundert en ontvang een leuke traktatie!
Naam:
leeftijd:
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Paas
speur
tocht

zoek, raad
en win!

In vijf etalages in Klundert staan
vijf chocolade Paashazen. Vind jij
een haas? Raad dan het gewicht
en vul dit in bij het juiste nummer
op de invulstrook. Diegene die
het dichts bij het gewicht zit wint
de chocolade Paashaas. Inleveren
kan bij de sLeijtenrij van
donderdag 25 maart t/m vrijdag
2 april. De uitslag is zaterdag 3
april, succes met speuren!
Gegevens inleverstrook:
Naam:
telefoon:
Mail:
Haas 1: Gewicht
Haas 2: Gewicht
Haas 3: Gewicht
Haas 4: Gewicht
Haas 5: Gewicht
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Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te vertellen of hebt u een
nieuwtje? Schrijf het op en mail het naar redactie@indeklundert.nl.
Nog steeds geen muziek bij Determinato
Het is nog steeds stil bij onze muziekvereniging, we kunnen nog steeds
niet samen muziek maken. We hopen binnenkort wel met onze kinderen jeugdgroepen weer te mogen starten, maar hoe, wat en wanneer dat
is allemaal nog niet bekend. Ook de muzikale activiteiten die we in het
verschiet hadden, zijn op de lange baan geschoven. Onze grote
productie De Leeuwenkoning in samenwerking met de landelijk bekende
Zandtovenaar was al uitgesteld tot november 2021, maar nu we nog
steeds niets kunnen doen aan de muzikale voorbereidingen en het
onzeker is wat vooruitzichten zijn voor de komende maanden, zal deze
productie wederom uitgesteld moeten gaan worden.
Een woord van dank willen we graag uiten aan de KOK voor de leuke
bijdrage die we als vereniging mochten ontvangen na de eind december
gehouden puzzelactie. Fijn zo’n financiële opsteker!
Ook een dankjewel aan de gemeente Moerdijk. We hebben te maken
met contracten en alles gaat financieel gewoon door. Als vereniging
ontvangen we een huurcompensatie waardoor het mogelijk is om alles
goed te kunnen regelen, zodat we straks weer vol enthousiasme aan de
slag kunnen.
Tenslotte een compliment aan al onze leden. Onder elkaar is er op
diverse manieren steeds een leuk contact, er worden online allerlei
activiteiten georganiseerd en ondanks dat we niet samen mogen komen,
merken we duidelijk dat we onderling een sterke verenigingsband
hebben. Dat is fijn en geeft hoop voor de toekomst!
We hopen u binnenkort weer te mogen verblijden met onze muziek.
We kijken er naar uit!
Hartelijke groet,
René van Tilborgh – voorzitter van Muziekvereniging Determinato
Klundert
Zonnebloem Klundert bedankt KOK Puzzelactie
Het is al weer even een tijdje geleden dat heel de Klundert aan het
sparen was voor die super leuke legpuzzels van Klundert Wat een leuke
actie was dit. En wat een mooie gebaar vanuit de KOK om een deel van
de verkoop te schenken aan de Klundertse verenigingen. Zonnebloem
Klundert heeft deze donatie inmiddels mogen ontvangen en vindt dit
zeker wel een bedankje waard aan de KOK. Hiermee kan de Zonnebloem
Klundert in 2021 weer mooie en leuke dingen gaan doen.
In deze Coronatijd onderhouden wij regelmatig coronaproof contact
met onze deelnemers, ze worden gebeld, ontvangen een nieuwsbrief
met een woordzoeker of quiz in hun brievenbus. En regelmatig
ontvangen ze een leuke attentie met een lief kaartje.
De Zonnebloem kijkt er in 2021 zeer naar uit om weer een eens, zoals
voorheen een gezellige middag met elkaar te hebben.
Super bedankt KOK voor deze mooie en meer dan de verwachte
financiële bijdrage.
En de puzzelaars bedankt voor jullie donatie en succes met puzzelen.

Nieuws van de Oranje Garde
De jubileumavond van de Oranje Garde stond gepland op 9 oktober,
maar dit wordt uitgesteld. We kunnen nog niet repeteren en de
voorbereiding komt hopeloos in de knel. Onze officiële verjaardag is 1
juli. Dan worden we 75 jaar. Wellicht kunnen we dan iets kleins gaan
doen indien mogelijk.
De jubileumavond verschuiven we naar zaterdag 21 mei 2022, nog net
voor onze 76e verjaardag.
Ook de avondvierdaagse kan helaas niet doorgaan zoals we gepland
hadden. Wel komt er net zoals vorig jaar een digitaal alternatief: de
Avondvierdaagse Home Edition. Die verloopt vanaf april tot de
zomervakantie. Binnenkort komt daar meer info over.
Hartelijke groeten namens de Oranje Garde:
Michel van Alphen
Foto’s van Jos van Loon online
Een van mijn hobby is fotograferen. Vanaf mijn 15e jaar fotografeer ik,
maar wat is het jammer als die foto’s zomaar in een mapje of doos blijven
zitten. Omdat voor mij ook de omgeving van Bergen op Zoom vaak in
beeld komt heb ik contact opgenomen met het West Brabant Archief.
Zij hebben een mooie site waarin al die beelden goed tot zijn recht
komen en wat ook niet onbelangrijk is goed bewaard en toegankelijk
blijven voor iedereen.
Als je naar de site van het West-Brabant Archief gaat, klik je op Beeld,
dan op collectie en dan zie je, Digitaal fotoarchief J.L. van Loon, en kom
je op alle foto’s die daar van mij geplaatst zijn. Misschien leuk om te zien.
Er komen nog héél veel foto’s van mij bij in de toekomst.
Het auteursrecht blijft bij mij dus als iemand iets met die foto’s wilt doen,
dan graag even contact met mij opnemen.
Alvast veel kijkplezier!
Reactie op artikel Wat vindt Klundert van Klundert in editie 17
Als reactie wil ik graag twee suggesties doorgeven:
1. Wat ik graag zou zien is dat er in de omgeving zitbanken geplaatst
worden voor mensen die aan het wandelen zijn, zodat ze ergens even
kunnen gaan zitten.
2. Tegenwoordig zijn er speeltoestellen voor ouderen. Dat lijkt me ook
mooi als die geplaatst zouden worden.
Voorbeelden te zien op de website https://www.sicuro.nl/producten/
beweegtoestellen-ouderen
Met vriendelijke groet, Jos van Loon
Dank
~ God, Wij danken U dat U onze God wilt zijn, dat U ons geborgen houdt in
de palm van uw hand. Wij danken U voor de mensen om ons heen in wie uw
nabijheid oplicht. Wij danken U voor het verleden vol kostbare herinneringen
aan mensen, die ons lief hadden, mensen van wie we hielden, die ons moed
en kracht doorgaven. Wij danken U voor de toekomst, waarvan wij dromen,
die U ons beloofd hebt, waarin U alle tranen van de ogen zult wissen. Maar
wij leggen ook voor U neer alle vragen van vandaag, over ziekte en verdriet,
over de dood die telkens weer inbreekt in ons leven. Kom ons te hulp God, als
ons vertrouwen in U wordt overschaduwd. ~
Bedankt iedereen die in deze levensfase aan mij gedacht en voor mij gebeden
heeft.
Louisa Klop-Korevaar

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. Hoe leuk zou het zijn als straks alle Klundertse
straten geel-blauw gekleurd zijn.
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? Bestel een vlag via de webshop op de website
www.indeklundert.nl; daar kan de vlag meteen via iDeal betaald
worden.
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Dagboek in coronatijd door Moniek van Gils

Waar liefde woont…

Trots presenteert de Klundertse fotografe Moniek van Gils het eerste deel van
haar boek ‘Waar liefde woont…’. Een dagboek, vorig jaar gemaakt in
coronatijd, waarin ze 58 dagen lang haar gezin heeft vastgelegd tijdens de
eerste lockdown. Dit dagboek wordt in twee delen uitgegeven, het eerste
boek is klaar, het tweede deel volgt medio april. Het eerste deel schrijft
Moniek vanaf de dag dat de school van haar zoon Semih dicht is gegaan op
16 maart tot en met haar veertigste verjaardag op 8 april, het tweede deel
loopt dan door tot 12 mei, de dag dat Semih weer naar school is gegaan.
Later verschijnen beide delen ook nog in één band.
Het is een prachtige serie geworden, een uitgave om trots op te zijn. Het
voorwoord in het boek is alleszins veelzeggend, het maakt je
nieuwsgierig naar de inhoud van het boek.
“Wanneer alles stil komt te staan en je op elkaar bent aangewezen. Als er
moeilijke beslissingen genomen moeten worden en er pittige discussies
ontstaan waar je niet voor kunt weglopen. Je kind 24/7 thuis komt te
zitten. De agenda voor 2020 plotsklaps leeg wordt. Er financiële zorgen
zijn. Wat doe je dan?”
Fotografe Moniek van Gils maakte er een dagboek van in woord en
beeld. Ze plaatste dit elke dag op social media om te laten zien wat dit
met haar deed als moeder, partner en zzp-er. Een bijzonder, warm en
krachtig document in een tijd dat covid-19 ons land beheerst.
Herkenbaar voor iedereen. Open en eerlijk met lichte en donkere dagen.

niet zo leuk en een beetje streng, Maar ik vond het heel leuk die weken
samen met mama en ik vind het een leuk boek geworden”, reageert
Semih. Een mooiere recensie kun je als moeder niet krijgen.
~ Alles is mogelijk als je maar durft ~
Moniek is geen mens om bij de pakken neer te gaan zitten. Toen haar
werk als fotografe kwam stil te liggen, heeft ze ander werk gezocht. “Ik
werk nu zo’n 15 à 20 uur per week in de Fendertshof als
huiskamerassistente op de gesloten afdeling. Je kunt echt veel meer dan
je van te voren kunt bedenken, je hebt zoveel in je. Als ik zelf door mijn
boek blader dan zie ik doorzettingsvermogen, kracht, humor en blijven
geloven in jezelf. De onzekerheid is nog even sterk, maar ik weet dat we
veerkrachtig zijn. We blijven kijken naar wat er wel is. De quote van de
Britse schrijfster J.K. Rowling vind ik voor ons wel heel toepasselijk: Alles
is mogelijk als je maar durft.”
Waar liefde woont… een dagboek in coronatijd in 2 delen
Te koop via de boekhandel of rechtstreeks via de schrijfster Moniek van Gils

Lockdown
“We zagen het natuurlijk allemaal aankomen, alhoewel het wel heel snel
ging”, vertelt Moniek van Gils, “op 12 maart gingen de theaters dicht en
op maandag 16 maart sloten de scholen. Mijn partner Jeroen en ikzelf
zijn beiden zelfstandig ondernemer, Jeroen werkt in de theaterbranche
en ik ben fotografe. Ons leven kwam dus stil te staan. We waren in
eerste instantie in de veronderstelling voor een week of drie, maar dat
werd heel wat langer.”
Moniek begon op 16 maart haar leventje thuis vast te leggen met haar
camera. Er kwam van alles in beeld en vooral haar zoontje Semih, toen 7
jaar, was een bron van inspiratie. De foto’s en verhalen werden
gepubliceerd op haar facebookpagina.
Communicatie via socials
Waarom op facebook, want je stelt je natuurlijk wel kwetsbaar op om op
deze manier je dagelijkse leven in de etalage te zetten.
“Het ging mij om de communicatie. Natuurlijk is het ook wel eens eng,
maar er is altijd wel iets om bang voor te zijn, maar dat hoeft geen reden
te zijn om het niet te doen. Ik had meer zoiets van ‘ik zie wel…’ Ik wilde
dit dagboek maken, soms heb ik echt wel eens gedacht om er mee te
stoppen, maar uiteindelijk heb ik het dagelijks volgehouden tot Semih
weer naar school ging op 12 mei. Alhoewel het soms echt moeilijk was,
heeft dit me ook veel gebracht. Ik heb m’n creativiteit op een andere
manier weten te ontwikkelen. Ik wil het niet te dramatisch maken, maar
het was juist interessant om te kijken wat er allemaal met jezelf gebeurt
in zo’n situatie.”
Koninklijke bibliotheek
In april vorig jaar besloot Moniek om te kijken of dit dagboek uitgegeven
zou kunnen worden. Via via kwam ze terecht bij Spinam Media, een
uitgever die zich richt op in eigen beheer uitgegeven en geproduceerde,
gedrukte media in kleine oplagen.
“Er was meteen een klik en ik had een goed gevoel bij deze uitgever. En
het is ook inderdaad een hele fijne samenwerking geworden. Zij hebben
mij geweldig geholpen en ik heb hier onwijs veel van geleerd. Het boek
ligt inmiddels zelfs in de koninklijke bibliotheek. Dat is toch geweldig!”
Recensie van zoonlief
Het eerste deel van het boek telt ruim 200 pagina’s en er staan totaal
zo’n 140 foto’s in, het tweede boek wordt iets dikker, daarin komen nog
iets meer foto’s. Zoon Semih heeft een grote rol in dit dagboek. Wat
vindt hij er zelf van?
“Ik ben het wel gewend dat mama veel foto’s maakt en ik mocht ook
vaak foto’s maken. Samen af en toe een beetje gek doen, soms was ze
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Van de bestuurstafel

Samenwerken en verbinden
Het verenigingsbestuur van de Stadstafel in de Klundert wil graag een
nieuwe weg inslaan. In de huidige Covid-19 periode is het niet mogelijk
om Stadstafels te organiseren en we zochten daarom een andere weg
richting meer samenwerking en betere communicatie om zo optimale
verbinding tot stand te brengen tussen de inwoners, de diverse sociale
partijen en de gemeente Moerdijk.
Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. Aan
de stads en dorpstafels bespreken de inwoners samen met de gemeente
en maatschappelijke organisaties de onderwerpen die in het gebiedsplan
staan en die gaan over de verbetering van de leefomgeving. Klundert is
een stad en daarom hebben wij een stadstafel.
Verenigingsbestuur Stadstafel
Alle stads- en dorpstafels binnen de gemeente Moerdijk zijn inmiddels
verenigingen met elk een eigen bestuur.
Het verenigingsbestuur van de Stadstafel in de Klundert bestaat uit
voorzitter Melten Dekkers, secretaris Arie Endeman, penningmeester
Ingrid Verkaik en de bestuursleden Rik van Trigt en Nienke Noteboom.
Sinds kort is het bestuur aangevuld met Henk Strootman, mede namens
de ondernemersvereniging en actief betrokken bij het centrumplan, en
Anjo van Tilborgh voor de communicatie. Inwoners van Klundert kunnen
lid worden en op die manier op de hoogte blijven en worden ook in de
toekomst uitgenodigd voor Stadstafel bijeenkomsten. De Klundertse
Stadstafel heeft inmiddels een grote groep vrijwilligers voortgebracht die
naast en met elkaar aan het werk gaan, verbindingen zoeken en er voor
elkaar te zijn waar nodig is. Samenwerken aan een nog leuker Klundert.
Veel vrijwilligers hebben weer connecties met een van de twee
werkgroepen: Werkgroep Fysiek of Werkgroep Sociaal.
Vergeten gevoel
De Klundertse Stadstafel vindt dat Klundert afgelopen jaren eigenlijk
een beetje vergeten is. Om wat voorbeelden te noemen van plannen
die soms al sinds 2014 met de gemeente Moerdijk, het College en de
Gemeenteraad besproken worden en in het Klundertse gebiedsplan
benoemd zijn maar die nog niet gerealiseerd zijn: de nieuwe rondweg, de
verbetering van het fietspad van Klundert naar Zevenbergen, de
renovatie van de vestingwerken, het beloofde zonnepark als
compensatie voor de enorme windmolens, het centrumplan en
woningbouw. Onze ouderen vertrekken naar een appartement buiten
Klundert en onze kinderen kunnen geen huis kopen. Ondanks alle
gesprekken en informatiebijeenkomsten en ondanks alle uren tijd die de
stadstafelleden gestoken hebben in de diverse ontwikkelingsplannen van
het huidige gebiedsplan zijn er dus veel punten waar meer actie door de
gemeente zeer wenselijk zou zijn.
Nieuw zwembad
Gelukkig onlangs ook goed nieuws: het college van Burgemeester en
Wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om een nieuw
multifunctioneel gebouw met zwembad in Klundert te bouwen. Het
college denkt hiermee uiteindelijk goedkoper uit te zijn dan het oude
complex overeind te houden. De Stadstafel is hiermee natuurlijk heel
content en hoopt dat de gemeenteraad dit voorstel zal aannemen, zodat

dit werkelijk van de grond zal komen.
Voorzitter Melten Dekkers reageert enthousiast in BN De Stem: ,,Dit is
echt een enorme opsteker voor Klundert, wij zijn heel blij dat het college
de voorkeur heeft voor nieuwbouw. Het zwembad is heel belangrijk voor
Klundert en heeft een regiofunctie. Er komen namelijk ook mensen van
buiten de gemeente Moerdijk naar De Niervaert. Dat is goed voor de
leefbaarheid, want ouders gaan bijvoorbeeld tijdens de zwemles even
naar de stad. Het zou een aderlating zijn als het zwembad weg zou gaan.”
Samenwerking en communicatie
De Stadstafel in de Klundert wil in ieder geval heel graag een rol van
betekenis hebben in alle ontwikkelingen van nieuwe projecten in
Klundert die de leefbaarheid beïnvloeden. Hiermee kunnen we als
inwoners echt meedenken. Om een grotere draagkracht te creëren heeft
het bestuur besloten om de communicatie platvormen van Stichting In
de Klundert te gaan gebruiken. Beide organisaties zetten zich in voor de
leefbaarheid van Klundert en vullen elkaar aan. De Klundertse
Stadstafel gaat nu aan het werk voor de vernieuwing en aanpassing van
het gebiedsplan voor de komende jaren. Grote bijeenkomsten zoals in
2013 en 2014 zijn voorlopig nog niet mogelijk dus we gaan dat anders
organiseren, maar de ideeën van alle inwoners zullen we gaan
verzamelen. Daarover later meer.
Werkgroep Sociaal
Krijgt Fysiek helaas nog niet zoveel hulp van de gemeente voor
uitvoering , Sociaal is juist heel productief geweest, er zijn heel wat
activiteiten opgezet. Bijvoorbeeld de cursus om ouderen wegwijs te
maken op computer, tablet of telefoon, de facebookgroep Klundert voor
Klundert is een initiatief dat uitgegroeid is tot een veelgebruikt sociaal
platform, er zijn allerlei acties gehouden tijdens de hele coronacrisis
zoals een kaarten- en tekeningenactie, een boodschappendienst, de
acties voor de voedselbank, de Klundertse pannenkoekendag waar meer
dan 500 mensen getrakteerd zijn op een heerlijk maaltje pannenkoeken
en niet te vergeten de grote Klundertse StadsQuiz Thuis voor de Buis.
De eerste editie van de StadsQuiz medio december vorig jaar was een
dermate groot succes dat het quizteam nu een twee editie heeft
georganiseerd. Aanstaande zaterdag 27 maart is het zover en kan men
weer genieten van een heerlijk avondje Klunderts entertainment.
Al deze sociale activiteiten laten in ieder geval zien dat initiatieven die
we als Klundert helemaal zelf kunnen ondernemen, zonder afhankelijk
te zijn van gemeente of andere partners, dat die tot een succes gebracht
worden. Laten we met z’n allen hopen dat het voorstel voor een nieuwe
Niervaert een omslag betekent en dat nu ook andere projecten, zoals
bijvoorbeeld het centrumplan en huizenbouw, snel worden opgepakt.
We hopen op een betere samenwerking met de gemeente, met de
sociale partners, met de ondernemers en met de inwoners onderling.
Communicatie
De nieuwe weg die ingeslagen wordt, begint onder andere met
communicatie. Hiervoor heeft de Stadstafel in de Klundert naast de
gezamenlijke website voor alle gebiedsplannen in de gemeente Moerdijk,
nu ook een eigen website en een rechtstreeks e-mailadres om te
communiceren met het bestuur (zie onder), direct gekoppeld aan de
media van Stichting In de Klundert. Er volgt nog een speciale facebookpagina en ook zal er regelmatig in dit magazine gepubliceerd worden
waar de Stadstafel allemaal mee bezig is, wat de stand van zaken van de
diverse projecten is en informatie over de nieuwe plannen. Gezamenlijk
een sterke organisatie creëren om meer voor elkaar te krijgen.
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Samen aan de slag
Met z’n allen aan de slag, geloven in de kracht van de samenleving,
streven naar optimale samenwerking en wie weet worden er dan wensen
vervuld die onze leefgemeenschap nog leuker, nog beter, nog mooier
maken. Denk daarbij aan het centrumplan, het opknappen van onze
vestingwerken inclusief het realiseren van het prachtige plan rond de
Stenen Poppen, aan de rondweg die al zo lang op het wensenlijstje staat,
aan woningbouw om ook onze prachtige vestingstad te laten groeien.
Een “bescheiden” groei is goed voor ondernemers, verenigingen, onze
kinderen en ouderen die willen blijven wonen in Klundert en daarmee de leefbaarheid. En zo zal er ongetwijfeld nog veel meer zijn wat
wenselijk is voor Klundert. Positieve reacties, handige tips en suggesties
en opbouwende kritiek zijn altijd welkom! Wil je actief meedenken en
meewerken op een onderwerp laat het weten!
Stadstafel in de Klundert
E-mail: stadstafel@indeklundert.nl
Website: https://stadstafel.indeklundert.nl

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.

Column namens de kerken: Kerk in beweging

Lente

Met wie ga ik op pad als het weer kan? Naar welk feest kijk ik uit?
Wat gaan we weer opbouwen als dit alles voorbij is? In de oorlog
hielden gevangenen zich op de been door te blijven hopen. Door
erover te denken hoe het na de oorlog zou zijn. We hebben gelukkig geen oorlog hier, maar ook wij kunnen niet zonder hoop.
In de eerste fase van corona hoopten we dat het niet al te lang zou
duren. Even doorbijten en dan waren we er weer van af. Dat blijkt
dus niet zo te zijn. Het duurt allemaal veel langer dan we zouden
willen. De ene golf is nog niet voorbij of de volgende dient zich
weer aan. Daarom is het des te belangrijker om hoop te houden.
Eerder schreef ik over kleine tekenen van hoop. Kleine dingen kunnen heel grote betekenis hebben. Een pakketje met drie pannenkoeken (wat een prachtige actie was dat!), een stukje fietsen in de
zon, weer eens even buiten zitten. Die kleine dingen geven kleur
aan je dag. Maar er is meer. En we hebben ook meer nodig. Een
lange termijn perspectief. Hoop voor een wereld na corona. Of,
als het virus in al zijn varianten onder ons blijft, een wereld met
corona.
Wat mij hoop geeft is allereerst het vaccin. We zien nu dat er echt
volop gevaccineerd wordt. Ik snap dat sommige mensen aarzelen.
Het zijn ook bange tijden. Maar waarom je angst richten op het
vaccin? Dankbaarheid lijkt meer op zijn plaats.
Het is elk jaar weer zo mooi dat na de winter de lente komt. Dat
tekent het zelf herstellend vermogen van de natuur. Er zijn zeker
grote zorgen over de toestand van de natuur. Maar het feit dat
steeds meer mensen zich er druk over maken is al hoopgevend.
Goed dat we als mensen beseffen dat we niet alles kunnen
opgebruiken. Dat we zelf deel zijn van de natuur en daarmee van
een groter geheel. Dat is zeer hoopgevend. Vooral als je beseft dat
dat grote geheel alles te maken met de Maker, de Schepper van
alle dingen.
De lente is ook de tijd van Pasen. Het feest van nieuw leven. Jezus
die gedood werd aan een kruis, is opgestaan uit de dood. Hij leeft
en is er altijd. Dat geeft hoop. Ook als we denken aan ons leven dat
een keer ophoudt. Dankzij Jezus is het leven sterker dan de dood.
Dat geeft echt lange termijn perspectief.
Hoop doet leven. Deze lente beseffen we dat misschien wel meer
dan ooit.
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
Pasen vier je online mee. Kijk op youtube – kerk Klundert.
Je kunt je ook weer aanmelden om een dienst bij te wonen: ikwilzondagnaardekerk@gmail.com
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Verhuizing van de fietsenzaak

Plannen voor appartementen
in de Oosterstraat
Er zijn nieuwe plannen voor het pand in de Oosterstraat, waar nu nog de
fietsenzaak van Groenendijk Tweewielers is gevestigd. Het pand is inmiddels
verkocht aan projectontwikkelaar Gerard Baan van Baan Vastgoed uit
Rotterdam. De bedoeling is dat het pand een grondige verbouwing gaat
krijgen en opgedeeld wordt in studio’s en appartementen. Er is veel vraag
naar dergelijke woningen dus dit kan een positieve ontwikkeling voor
Klundert zijn.
Twintig jaar geleden kochten Cees Rijndorp en Leo Moerland samen het
pand Oosterstraat 1 van Burgers. Zo’n jaar of tien hebben ze daar hun
bedrijf Crea10 gehad. Daarna hebben Cees en Leo het pand verhuurd
en het heeft ondertussen verschillende bestemmingen gehad. Zo heeft
er onder meer een sportschool in gezeten, een dansschool en op dit
moment nog de fietsenzaak van Nico Groenendijk.
Verhuizing fietsenzaak naar de Westerstraat
Nico verhuisde met zijn fietsenzaak eind 2018 naar het pand in de
Oosterstraat. Voor hem een prachtige kans om zijn zaak voort te kunnen
zetten. Daarvoor zat hij met zijn fietsenzaak in de garage bij zijn woning,
maar daar moest hij weg omdat het niet voldeed aan het
bestemmingsplan. In de Oosterstraat begon Nico een echte winkel
met werkplaats en het groeide uit tot een mooie florerende zaak, die
daardoor ook letterlijk uit het pand groeide. Nu heeft Nico een bedrijfspand met bovenwoning gekocht in de Westerstraat, de verbouwing
tot fietsenzaak is bijna klaar en medio april zal Groenendijk Tweewielers
verhuizen naar de Westerstraat 39, het pand waar voorheen Tolenaars
Woninginrichting was gevestigd. Voor Nico en zijn bedrijf een geweldige
vooruitgang, maar zeker ook voor Klundert een mooie ontwikkeling.
Verkoopplannen
Cees Rijndorp en Leo Moerland besloten om hun pand in de
Oosterstraat te verkopen. Er dienden zich meerdere gegadigden aan,
maar ze hebben gekozen om het pand te verkopen aan
projectontwikkelaar Gerard Baan omdat zijn plannen hen toch het
meeste aanspraken.
“Er was meteen een klik. Gerard is geen makelaar, maar koopt panden
voor verdere ontwikkeling. Hij werkt op een heel prettige en
ontspannen wijze en komt heel sympathiek over. Voor dit pand
presenteerde hij zulke leuke plannen om dit pand te verbouwen tot

Bijzondere D&M
Zwerfkeien in Klundert

Had eerder Meer Moerdijk al een actie met zwerfkeien gehouden in heel
de gemeente Moerdijk, nu is ook Debbie de Jong samen met haar dochter
Mexxie actief met het beschilderen van keien om deze dan te laten zwerven
in en om Klundert.

mooie studio’s en een appartement. Hij neemt alles gewoon over met
alle rechten en plichten en dat neemt een hele zorg weg. Dat alles
vonden Cees en ik wel een groot gemak”, aldus Leo Moerland.
Studio’s en een appartement
Het voorlopige koopcontract is inmiddels getekend en Gerard Baan
heeft al een en ander in gang gezet als voorbereiding op zijn plannen.
“Ik heb als eerste een rondje gemaakt om kennis te maken met de
aangrenzende buren van dit pand om uit te leggen wat de plannen zijn.
En ik heb kennisgemaakt met de plaatselijke makelaar Pieter van
Wensen. Dit is allemaal heel positief ontvangen. Natuurlijk gaan we ook
contact opnemen met de gemeente om te overleggen wat de
mogelijkheden zijn. Ons plan is om de hele benedenverdieping op te
delen in studio’s en een appartement. De bovenverdieping is al verhuurd
als appartement en dat blijft zo”, vertelt Gerard Baan. De plannen zijn
in concept uitgewerkt in mooie digitale driedimensionale tekeningen
om een beeld te geven hoe het er uit zou kunnen gaan zien. “Nu is het
natuurlijk in eerste instantie aan de gemeente en we hopen dat onze
plannen ook daar enthousiast worden ontvangen. Het biedt mooie
kansen voor Klundert, er is absoluut vraag naar dergelijke woningen.”
Het hele traject wordt nu opgestart. “We denken ongeveer een half jaar
nodig te hebben om alles in gang te kunnen zetten en als het allemaal
een beetje meezit en alle vergunningen rond zijn, hopen we in december
te kunnen starten met de verbouwing”, aldus Gerard Baan.

Gladde kiezels
Mocht iemand mooie gladde kiezelstenen over hebben, dan houden
Debbie en Mexxie zich van harte aanbevolen. Ze produceren aardig wat
mooi beschilderde zwerfkeien en stenen als opkikkertje, dus de voorraad
moet steeds weer aangevuld worden. Mooie witte pebble stones zijn
natuurlijk geweldig om te beschilderen, maar grijze gladde keitjes dat
mag natuurlijk ook. Heb je geschikte stenen, dan graag laten weten via
een bericht op de facebookpagina van D&M Keien.

Samen maken Debbie en Mexxie de prachtigste creaties, ware kunstwerkjes. Mensen die zo’n zwerfkeitje vinden mogen deze houden, laten
liggen of ergens anders wegleggen. Zo kan zo’n keitje al zwervend overal
terecht komen.
Opkikkertjes
Inmiddels maken Debbie en Mexxie ook prachtige steentjes die ze weggeven aan oudere mensen die wel een ‘hart onder de riem steentje’ of
een ‘opkikkertje’ kunnen gebruiken. Leuk verpakt als een klein kadootje
hebben ze zo al heel wat mensen blij kunnen maken. “Want iedereen
verdient toch een lach op zijn gezicht in deze tijd!” zo schrijven ze op
hun facebookpagina D&M Keien Klundert. Heb je zo’n mooi beschilderd
keitje gevonden, maak dan een foto en plaats dit op deze
facebookpagina. Leuk voor iedereen om te volgen waar de steentjes
allemaal terecht komen.
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Zomaar een verhaaltje – bron: GALERIE SI LA VIE

DE FLUISTERSTEEN
Heel lang geleden in een land ver weg staat een koning aan de rand van
een groot meer. Hij is heel erg boos en verdrietig en hij gooit stenen in
het water, de ene nog verder dan de andere. Wat de koning niet weet, is
dat hij iedere keer dezelfde steen weggooit.
Op een gegeven moment valt het hem wel op dat de stenen heel erg
veel op elkaar lijken. Voordat de koning de volgende steen in het water
gooit, bekijkt hij hem erg goed. Daarna gooit hij de steen ver weg, maar
de steen komt gelijk terug rollen. Verbaasd raapt de koning de steen op
en hij bekijkt hem nogmaals aandachtig.
Ineens begint de steen vriendelijk te praten, maar de koning schrikt en
hij gooit de steen weer heel ver weg. Al snel rolt de steen weer voor zijn
voeten. Voorzichtig pakt de koning de steen weer op en de steen vraagt
vriendelijk: “Gooi mij niet weer weg.”
Verbaasd luistert de koning naar de steen, die vraagt: “Vertel eens,
waarom bent u zo boos en verdrietig?”
Heel voorzichtig begint de koning te vertellen: “In mijn paleis en in mijn
koninkrijk is iedereen boos op elkaar en ze vertellen alleen maar onaardige dingen. Niemand ziet meer dat iedereen uniek is, omdat ze alleen nog
maar boos zijn. En tot overmaat van ramp is ook de koningin boos op
mij. Omdat ik de koning ben, moet ik het maar allemaal oplossen, maar ik
weet niet hoe ik dit kan oplossen!”
Na het verhaal van de koning zegt de steen: “Hou mij aan je oor en
rammel dan zachtjes met mij.”

De koning hoort een geluidje uit de steen komen en vraagt verbaasd aan
de steen wat dat is.
“Als je dit hoort”, vertelt de steen vriendelijk, “dan is al je verdriet en
boosheid verdwenen. Ik heb het klein gemalen en opgeslokt.”
Verbaasd kijkt de koning naar de steen en hij voelt zich ineens heel
vrolijk en blij.
Ineens verandert het gezicht van de koning: “Hoe ga ik dit aan de
koningin en aan mijn onderdanen uitleggen?” De steen zegt tegen de
koning: “Zoek voor al je onderdanen een mooie steen en vertel hun jouw
verhaal.” Opgewekt gaat de koning op pad. Hij geeft aan al zijn
onderdanen een mooie steen en hij vertelt aan iedereen zijn verhaal.
In eerste instantie gelooft niemand hem, iedereen blijft boos. Maar de
nieuwsgierigheid is gewekt, omdat de koning en de koningin zo
opgewekt en vrolijk zijn. Heel langzaam en voorzichtig beginnen de
onderdanen één voor één tegen de steen te vertellen. Ze vinden het wel
gek, want je praat toch niet tegen een steen? Maar nadat ze de steen
aan hun oor gehouden hebben, voelen ze zich ineens weer vrolijk en blij!
Zo zie je maar weer, blijf niet alleen met je zorgen rondlopen, maar vertel
het aan iemand.
Vind je dat moeilijk? Vertel het dan aan mij en hou mij daarna bij je oor
en luister…
Veel liefs van de Fluistersteen
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Foto van de maand
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 Segert van Wensen.
Segert maakt heel wat foto’s in en om Klundert en ver daarbuiten. Een prachtige selectie plaatst hij in zijn facebookgroep Klundert in beeld, maar hij
beheert ook de groepen Nederland in beeld en Schepen in beeld.
We kregen deze keer voor het magazine een foto van ons prachtige centrum. Nu de narcissen weer zo mooi staan te bloeien, begint het voorjaar te
kriebelen.
Rectificatie foto groene specht
Bij één van de foto’s van vogels gemaakt door René van Tilborgh stond een fout bijschrift in het vorige magazine. Het was geen kamsvogel (die stond
een pagina verder) maar een prachtige foto van een groene specht druk tikkend op een boom in het Rondeel.

Groene Specht
Foto: René van Tilborgh
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Bottekreek
Foto: Segert van Wensen

Vriend via iDeal

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 natuurlijk
hebben we onze Vrienden ook keihard nodig! Bent u al Vriend van In
de Klundert? Waardeert u ook het Klundert Magazine met een kleine
sponsoring?
Voor slechts 13,57 euro per jaar bent u al Vriend! Een luttel bedrag
eigenlijk. Als iedereen meedoet, dan kunnen we groeien, kunnen we
meer informatie kwijt en kan het magazine 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 betaal uw
jaarbijdrage van minimaal 13,57 euro.
Als we inderdaad voldoende bijdragen mogen 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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