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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

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

www.dhafbouw.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 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

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. 

Steenpad 9
4797 SG Willemstad
Tel.: 0168 47 34 35 
www.dueren.nl

ONDERHOUD EN
REPARATIE

MET BEHOUD VAN
FABRIEKSGARANTIE

Uw Bosch car service garage!
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Maandschrijfsel in 300 woorden
Denkers en doeners...

Voor elke organisatie, voor elke onderneming, vereniging of stichting, overal heb je denkers en doeners 
nodig, overal heb je mensen nodig om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, om te ondernemen, om 
iets te regelen,  iets te organiseren.

Het mooiste is als je genoeg mensen bij elkaar hebt in een goede verhouding van denkers en doeners. 
Nog beter: denkers die doen en doeners die denken! Als je dat bij elkaar weet te brengen, dan heb je 
wel de meest ideale situatie om iets goeds te organiseren, uit te denken, uit te werken en uit te voeren. 

In deze periode met weinig of geen activiteiten hebben veel mensen veel tijd om na te denken over 
wat ze straks willen gaan doen. Maar ook zal er heel veel nagedacht worden hoe nu het hoofd boven 
water gehouden kan worden, zeker voor ondernemers die weinig of niet kunnen ondernemen door alle 
maatregelen en beperkingen. Heel vervelend. Het vraagt om veel creativiteit voor het uitdenken van 
inventieve oplossingen.  En dat kunnen de Klundertse ondernemers wel. Er zijn echt leuke acties!

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: shop lokaal, ondersteun de plaatselijke ondernemers! 
Zij hebben het juist nu keihard nodig. Laten we daar niet over nadenken, maar gewoon doen! 

Ook hier in huize van Tilborgh wordt een hoop denkwerk verricht. Bijvoorbeeld over wat we straks, als 
het weer kan, als eerste zouden willen gaan doen. Natuurlijk heel snel alle muzikale verenigingsactivi-
teiten weer oppakken, want wat missen we dat enorm! En verder denk ik dat we dan heel snel een hele 
mooie reis gaan boeken… De plannen zijn al uitgedacht.
Wat ga jij als eerste doen als alles weer een beetje normaal is?

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Ter Intro!
We hadden de afgelopen maand echt te maken 
met tegenstellingen met name voor wat betreft 
het weer en de extreme temperaturen. De ene 
week aan de wandel en een heerlijk zonnetje, 
al een beetje het gevoel richting het voorjaar 
te gaan. Een week later dezelfde wandeling en 
een compleet andere wereld met een winters 
sneeuwdek. En zelfs de schaatsliefhebbers zijn 
een paar dagen heerlijk aan hun trekken ge-
komen. Het gaf nostalgische foto’s van al dat 
schaatsplezier op Het Verlaat en op de andere 
bevroren waterpartijen in en om Klundert. Weer 
een week later was het zomaar een temperatuur-
verschil van zo’n dertig graden. Van ver onder nul 
tot heerlijke voorjaarstemperaturen. 

Al deze weerextremen zorgden in ieder geval voor 
een fijne sfeer in Klundert. En nu misschien nog 
wel meer als anders. Wat was het leuk om elkaar 
overal buiten tegen te komen. Even een praatje 
te maken, samen plezier te hebben in de sneeuw 
of op het ijs. Of lekker aan de wandel over de 
vestingwallen, een rondje Stenen Poppen waar 
je altijd wel een aantal stadsgenoten tegenkomt. 
Even een praatje, even wat contact. Wat hebben 
we daar met z’n allen behoefte aan!

Zeker is dat wij bevoorrechte mensen zijn om in 
zo’n mooi stadje te wonen. Niet alleen een mooi 
stadje om te zien, maar zeker ook omdat er zoveel 
fijne, lieve, sociale mensen wonen! Want wat 
gebeuren er veel mooie dingen, ondanks alle
beperkingen. Geen carnaval zoals anders, maar 

toch het gezamenlijk feestgevoel weten te cre-
eren door een spontaan georganiseerde winter-
kinderoptocht in de Moye Keene en een online 
feestmiddag met film, muziek en quiz.
Binnenkort de pannenkoekenactie, waar een 
heleboel mensen zich voor hebben aangemeld 
om te bakken, te bezorgen, waar we ook het so-
ciale gevoel intens ervaren. Want wat zijn er een 
hoop buurtgenoten opgegeven die wel een 
beetje meeleven, een beetje troost kunnen ge-
bruiken in de vorm van een paar lekkere pan-
nenkoeken. En dan krijgen we zaterdag 27 maart 
weer een grote Klundertse StadsQuiz Thuis voor 
de Buis. Wat was de vorige editie net voor de 
Kerst een gezellige happening. Het kan niet 
anders dan dat de tweede editie nog veel leuker 
gaat worden. Met z’n allen voor de buis quizzen 
met allerlei leuke doe-opdrachten.
Doen jullie mee?

Verder moeten we het nog even dealen met alle 
beperkingen. Helaas. Ook voor ons Klundert 
Magazine heeft dit natuurlijk gevolgen. Er is min-
der te beleven en het is moeilijker om voldoende 
middelen bij elkaar te krijgen die nodig zijn om 
het magazine minstens kostenneutraal te 
kunnen maken. Wat hebben veel ondernemers 
het moeilijk in deze tijd! We hopen dat we het 
met z’n allen nog even vol kunnen houden en dat 
er gauw betere tijden zullen aanbreken. Voor nu 
dus even een iets dunnere uitgave om jullie 
hopelijk toch een plezier te doen met gezellige 
Klundertse nieuwtjes en plaatjes.



D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren  Kansspelen
Rokersbenodigdheden Ticketbox en Paylogic
E-smokers  Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten Kantoorartikelen
Zoetwaren  Gifts
Lectuur  Batterijen
Boeken  Postzegels
Wenskaarten  Dagbladen

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

uw winkel voor o.a. 
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken, 
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Heb je
verhuisplannen?

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

FOTO: René van Tilborgh

Wat een verrassing zo’n weekje sneeuw in februari. Dan is Klundert toch 
echt een bijzonder mooi stadje! 
Wat zijn er veel prachti ge winterfoto’s gemaakt. In de rubriek Foto van de 
Maand een kleine selecti e van de ontvangen foto’s van sneeuw- en schaat-
spret. Er zijn veel meer prachti ge foto’s gemaakt en een heleboel fotogra-
fi eliefh ebbers weten de facebookpagina ‘Groeten uit Klundert’ al te vinden. 
Wat zijn daar al veel mooie plaatjes gepost! Meld je daar aan als lid, bewon-
der de mooie Klundertse plaatjes en heb je zelf ook leuke foto’s gemaakt in 
en rond Klundert, voel je vrij om ze daar te plaatsen. Dat wordt een bijzon-
dere PR-groep Trots op Klundert!

Voor mooie vogels in de meest uiteenlopende kleuren hoef je niet perse ver 
over de grens, ook dichtbij hebben we prachti ge vogels. En zeker als het zo 
extreem koud is met een fl ink pak sneeuw, dan komen ze zelfs heel dichtbij 
op zoek naar voedsel. René van Tilborgh maakte een mooie serie vogelkiek-
jes in en om Klundert. Hier een kleine selecti e.

nog niet vaak gezien zo’n 
kamsvogel in Klundert
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FOTO: René van Tilborgh

IJsvogeltje in de slootkant 
in de polder bij Klundert

Koolmeesje geniet van een 
pindaslinger in de achtertuin

Nog niet vaak gezien zo’n 
kamsvogel in Klundert

Een mannetjesputt er, op de 
bij AH in de Klundert

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: geza-
menlijk koffi  emoment
Woensdag 10.00-12.00 uur: GGZ De Aanloop

Woensdag 3 maart
Heel Klundert bakt… pannenkoeken!
Woensdagmiddag 3 maart bakt heel Klundert 
pannenkoeken. Het doel is om te verbinden, 
om te zien naar elkaar, weer eens iets ‘samen’ 
doen. Er is overweldigend gereageerd op de 
fl yer en de oproep via facebook! Heel wat men-
sen hebben buurt- en stadsgenoten opgegeven 
waar pannenkoeken bezorgd mogen worden. 
En gelukkig hebben zich ook een heleboel 
bakkers en bezorgers aangemeld. Geweldig, 
lett erlijk Klundert voor Klundert!  

Deze acti e wordt gesponsord en ondersteund 
door AH in de Klundert, Werkgroep Sociaal 
van de Stadstafel Klundert en Sti chti ng In de 
Klundert.

Onder voorbehoud zaterdag 20 maart
Viooltjesmarkt 
Zaterdag 20 maart staat de viooltjesmarkt ge-
pland die jaarlijks wordt georganiseerd door de 
Sti chti ng Oranjecomité Klundert. Dit is onder 
voorbehoud van de coronamaatregelen die dan 
gelden, dus houd de website en facebook in de 
gaten of dit door kan gaan.

Zaterdag 27 maart
De Klundertse StadsQuiz 
Thuis voor de Buis 2.0
Na het succes van de eerste Klundertse Stads-
Quiz Thuis voor de Buis is er een tweede editi e 
op komst. Met alle ti ps en tricks is de organisa-
ti e 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 acti eve groep stadsgenoten in 
Klundert en omstreken die dagelijks het 
zwerfafval opruimt. Er zijn steeds meer mensen 
die acti ef plandelen, zoals dat genoemd wordt. 
Meer informati e is te vinden op de facebook-
pagina Moerdijk Schoon. Vind je het heerlijk 
in de buitenlucht en loop je graag een rondje? 
Neem een plasti c zak mee en verzamel ook het 
restafval wat je tegenkomt. Samen creëren we 
zo een schone opgeruimde leefomgeving.

Heb je ook al een kei gevonden?
In heel de gemeente Moerdijk heeft  Meer 
Moerdijk unieke keien verstopt. Elke kei heeft  
achterop een unieke code. Vind je zo’n kei? 
Dan mag je deze houden of opnieuw verstop-
pen. Geef even de code door via de website 
www.meermoerdijk.nl/kei-gevonden. Uit alle 
inzendingen worden straks drie prijzen verloot.
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Gewoon bijzonder
Deze maand aan het woord Bas den Hollander (87) uit Klundert

Bas den Hollander is een man die vele  
Klundertenaren wel zullen kennen. Heeft altijd 
in deze contreien gewoond en gewerkt, was 
jaren actief bij het Klundertse Vlasserij- en  
Suikermuseum. Heel veel mensen uit de regio 
en ver daarbuiten hebben hem daar leren ken-
nen als geboren verteller van regionale geschie-
denisverhalen. Een markante Klundertenaar die 
we graag beter willen leren kennen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren op de Noordschans. Mijn 
ouders hadden een boerderij en daar ben ik op-
gegroeid samen met m’n twee broers en twee 
zussen. Ik heb altijd met heel veel plezier ge-
woond en gewerkt op de boerderij. Zelf ben ik 
ook gaan boeren en heb later een boerenbedrijf 
gehad aan de Tonsedijk. Dat was een boerderij 
van de domeinen, zoals bijna alle boerenbedrij-
ven in deze regio. Ik kon dat pachten met een 
eeuwigdurend erfpacht. Toen ik daar begon 
was het echt een bouwval, een bedrijf dat 
helemaal opgeknapt moest worden. Ik heb het 
de naam ‘Op hoop van zegen’ gegeven omdat 
er wel heel veel aan moest gebeuren. Maar na 
keihard werken hebben we er weer een mooie 
en goedlopende boerderij van gemaakt.
Inmiddels al heel wat Jaren geleden ben ik 
gescheiden, dat was een mindere periode in 
mijn leven. 
Ik ben daarna gestopt met boeren, maar kon 
gelukkig het eeuwigdurend erfpacht goed 
verkopen. Toen heb ik een huis gekocht in 
Klundert, eerst een halfvrijstaande nieuw-
bouwwoning aan het Rondeel en inmiddels al 
weer heel wat jaren in deze vrijstaande woning 
aan de Weergang. Ik ben verder altijd alleen 
gebleven, maar gelukkig heb ik een heel goed 
contact met al mijn kinderen en kleinkinderen, 
die komen allemaal regelmatig over de vloer.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben opgegroeid in de polder bij Klundert, 
maar wel in Klundert op de basisschool geze-
ten, op de CNS De Molenberg. Woon dus m’n 

hele leven al in deze omgeving. Na de lagere 
school ben ik naar de Lagere Landbouwschool 
gegaan toentertijd in Oudemolen en daarna 
twee jaar lang elke dag op de fiets naar de 
Middelbare Landbouwschool aan 
de Wouwseweg in Roosendaal. 
Ik ken heel wat mensen in en om Klundert. 
Ik heb bestuursfuncties gehad bij verschil-
lende boerenclubs in de regio. Nu niet meer 
natuurlijk. Nadat ik gestopt ben met het 
boerenbedrijf, heb ik gewerkt als vrijwilliger 
bij het museum in Klundert. Ik heb altijd heel 
veel rondleidingen gegeven, ook vanuit het 
museum met bussen getoerd door de regio. Ik 
zat dan voorin naast de chauffeur en onderweg 
vertelde ik geschiedenisverhalen over deze 
omgeving. Ik wist altijd nogal veel en volgens 
anderen kan ik goed vertellen. Of het allemaal 
waar was wat ik vertelde, dat is de vraag, maar 
ik vond het in ieder altijd wel heel leuk om te 
doen. Inmiddels ben ik daar mee gestopt. Ik 
ben alleen nog  lid van het Westhoeks Mannen-
koor, maar dat ligt nu natuurlijk ook helemaal 
stil door corona.

In het dagelijks leven ben ik…
Meestal gewoon thuis. Ik lees graag en verveel 
me eigenlijk nooit. Ik woon hier op een prachtig 
plekje met een mooi uitzicht. Ik fiets eens een 
rondje onder andere regelmatig naar m’n zoon 
aan de Schansweg. Vroeger was ik daar vaak 
aan het tuinieren, maar dat doe ik niet meer. 
Op dit moment doe ik trouwens helemaal niet 
zoveel meer. Een beetje wandelen en fietsen 
in de omgeving en ik rijd nog auto. Alhoewel 
nu ook zoveel niet meer. Ik zit een beetje in de 
lappenmand en m’n geheugen laat me wel eens 
in de steek.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Het ergste wat ik ooit meegemaakt heb was 
de watersnood. Ik ben toen op de rug van een 
paard door het water van Tonnekreek naar 
Klundert gereden. Dat was echt een vreselijke 
tocht, maar ik heb het gehaald met m’n paard.

Ik ben trots op...
Mijn kinderen, kleinkinderen en zelfs al achter-
kleinkinderen. Het gaat goed met allemaal en 
ze komen allemaal regelmatig bij mij over de 
vloer. Daar geniet ik van.

Mijn lijfspreuk is...
Draai nergens om heen, wees altijd recht door 
zee, want eerlijk duurt het langst.

Ik ben goed in...
Vertellen over de geschiedenis.

Wat ik echt niet kan…
Ik heb weinig verstand van elektriciteit.

Ik heb een grote hekel aan…
Aan liegen. Ik heb een hekel aan oneerlijke 
mensen.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik heb pas een serie boeken van Hendrik Groen 
gekregen. Daar ga ik van genieten.

Ik luister graag naar...
Lekker ouderwetse Hollandse liedjes.

Je mag mij wakker maken voor...
Eigenlijk nergens voor, laat me maar slapen.

Het lekkerste eten vind ik…
Ouderwets klaargemaakte peren met spek.

Mijn favoriete vakantieland is...
Nadat ik gestopt ben met de boerderij heb ik 
over de hele wereld gereisd en heel veel landen 
gezien. Er zijn zoveel mooie plekjes op deze 
wereld, maar mijn bezoek aan de Zuidpool 
vond ik toch wel heel bijzonder.

Mijn grootste blunder ooit was…
Tijdens een bustoer toen ik weer eens één van 
mijn geschiedenisverhalen zat te vertellen. Om 
het allemaal wat smeuïger te maken, verzon ik 
er wel eens iets bij als ik iets niet wist. Het is 
dan heel gênant als er iemand in de bus zit die 
het verhaal wel goed kent en je wordt op dat 
moment verbeterd…

Wat ik nog heel graag zou willen doen, dat is…
Eigenlijk niks. Alles wat ik graag wilde doen, dat 
heb ik gedaan, ik heb voor- en tegenspoed ge-
had en heel veel meegemaakt. Het is goed zo.

Mijn lievelingsdier is…
Ik heb tot een paar jaar geleden altijd een hond 
gehad, maar mijn lievelingsdier is echt wel een 
paard. Daar heb ik altijd heel veel van gehou-
den. Heb zelf vroeger ook veel paard gereden.

Ik heb bewondering voor…
Voor mijn buurvrouw Ina. Ik heb een hele fijne 
buurvrouw, die altijd voor me klaarstaat. Zeker 
nu ik in de lappenmand zit, loopt ze regelmatig 
even binnen om te kijken hoe het gaat en of ik 
iets nodig heb. 

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid.

Klundert vind ik…
Een heel leuk stadje, ik zou niet graag ergens 
anders wonen.

Wat ik mis in Klundert is…
We hebben hier alles wat we nodig hebben, 
genoeg winkels, maar we moeten er wel met 
z’n allen voor zorgen dat dit zo blijft. Dus zoveel 
mogelijk gewoon in Klundert winkelen dan 
houden we wat we nu hebben. Als je steeds 
ergens anders gaat kopen, dan hebben we hier 
straks niks meer.

Mooiste plekje in Klundert…
Mijn eigen plekje.

Minst mooie plekje in Klundert…
Ik kan zo geen plekjes noemen die niet mooi 
zijn.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert natuurlijk!



Je bent iedere maandag tot 
vrijdagmorgen welkom!
Tussen 10 en 12 schenken we een heerlijk 
bakje koffie of thee.

GlazenwasserijDOLLEE
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

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

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

06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 49 - maart 2021

Heeft u op zaterdag 19 december j.l. ook meegekeken of zelfs meege-
daan aan de grote Klundertse Stadsquiz? Leuk was het hé? Een stuk 
Klundertpromotie van de eerste orde. Weer eens een bewijs dat we in 
Klundert met zijn allen in staat zijn om in een periode van lockdown, 
thuisblijven en evenementen die niet door mogen gaan, kunnen zorgen 
voor een ludieke, gezellige en typisch Klundertse onderbreking. 
Een TV-evenement waaraan wij als Heemkundekring graag onze me-
dewerking verleenden door ervoor te zorgen dat er naast de algemene 
quizvragen ook een aantal vragen konden worden gesteld die te maken 
hadden met ‘Klundert vroeger en nu’. Zo werd er ruim aandacht besteed 
aan onze stadswandeling, een bij heel veel mensen uit Klundert en 
van ver daarbuiten heel populair onderdeel van de mogelijkheden om 
Klundert te ontdekken en kennis te maken met wat er allemaal te zien 
is. Maar ook een onderdeel waar nogal wat misverstanden en ondui-
delijkheden over bestaan. Tijd om die uit de wereld te helpen. Daarom 
hieronder de geschiedenis van onze Stadswandeling.
 
Kuieren in Klundert 1.0
Het begon allemaal met Joost Knook. Dit jaar precies 25 jaar geleden, in 
1996 dus, verscheen van zijn hand een boekje waarin hij een wandelrou-
te door Klundert heel gedetailleerd beschreef. Terwijl hij door Klundert 
wandelde vertelde Joost welke route hij volgde en wat hij tijdens die 
wandeling zoal tegenkwam aan oude gebouwen, interessante plekjes, 
andere bezienswaardigheden, enz. en wat hun verhaal was. Waarom 
hij dat deed? Zelf zegt hij er in het voorwoord van zijn boekje dit van: 
“Voor mijn gevoel is kuieren iets anders dan wandelen, fietsen en zeker 
autorijden. Het verschil zit hem in het tempo waarop deze activiteiten 
worden uitgevoerd. Bij kuieren is het doel niet, dat je je vlug naar een 
andere plaats begeeft. Nee, als je kuiert, heb je de tijd om wat te zien. 
Bekijk Klundert daarom kuierend, dan kun je zien wat er is. En de foto’s 
en tekeningen in dit boekje proberen aan te geven wat er was.” 

KrisKras door Klundert 2.0
2007: Klundert herdenkt zijn 650 jaar bestaan. Wie mijn geschriften 
in dit blad regelmatig leest, weet dat dit niet helemaal klopt. Klundert 
is namelijk pas ± 1560 ontstaan. Daarvoor bestonden op ongeveer 
dezelfde plek min of meer tegelijk de dorpen Overdraghe en Niervaert. 
Overdraghe verdween al ± 1320 van de kaart als gevolg van de verzan-
ding van de gelijknamige rivier. De laatste overblijfselen van Niervaert 
verdwenen ± 1450 in de golven van de overstromingen die volgden op 
de Sint Elisabethsvloed van 1421. Niervaert had echter wel in 1357 
stadsrechten gekregen en omdat Clundert werd beschouwd als de opvol-
ger van Niervaert, erfde het dorp die stadsrechten. Reden genoeg om 
in 2007 een feestje te vieren. Een jaar lang werden allerlei activiteiten 
en evenementen op poten gezet om de bevolking te herinneren aan dat 
stukje geschiedenis. Met name in de Verlaatstraat (Schots Kwartier) en 
de Houtzagerij (Houtwurft) kun je van dat feest nog overblijfselen zien. 
Een van die activiteiten was een wandeling door Klundert waarvan de 
route werd aangegeven door op voetpaden en trottoirs geschilderde 
voetafdrukken en die de wandeling voerde langs 22 kriskras door Klun-
dert geplaatste informatiebordjes. Geen vaste route vanaf een tevoren 
vastgesteld vertrekpunt, maar beginnen bij het  eerste bordje dat je 

tegenkomt en doorgaan tot je ze allemaal gehad 
hebt. Die wandeling, die gemaakt was door een werkgroep o.l.v. Rien van 
Dongen, werd goed ontvangen en was een succes. Totdat de voetstap-
jes waren afgesleten en verweerd door de talloze voeten en voetjes 
die er overheen waren gegaan en door de invloeden van weer en wind, 
waardoor  de wandelaars niet meer konden zien in welke richting ze hun 
route moesten vervolgen. De voetstapjes werden keurig overgeschilderd. 
Dat werkte tot het moment dat op diverse plaatsen in Klundert onder-
houd aan de wandel- en voetpaden plaatsvond en tijdelijk weggehaalde 
stenen met voetstapjes door de stratenmakers anders werden terugge-
legd dan ze oorspronkelijk lagen. Vanaf dat moment kwam iemand die 
in Klundert wilde kuieren versnipperde voetjes tegen en soms vervuilde 
bordjes, waarvan hij/zij de oorsprong en de bedoeling niet kende. Je 
kon nog wel wandelen in Klundert, maar dan op goed geluk en op eigen 
houtje.

Kuieren door Klundert 3.0
2016: Die Overdraghe lanceert (oude) nieuwe wandeling. 
Pas ongeveer 10 jaar later werd dit euvel verholpen toen het bestuur die 
Overdraghe het idee kreeg om de oorspronkelijke wandeling van Joost 
Knook nieuw leven in te blazen. Er werd een compleet nieuwe route 
beschreven die voor een deel loopt langs de bordjes van de voetstap-
jeswandeling, maar waarbij het niet de voetstapjes zijn die de route 
aangeven. Die staat in een splinternieuw en rijk geïllustreerd boekje. 
Daarnaast wordt, waar dat nuttig en nodig was, gebruik gemaakt van de 
informatie op de bordjes waar men langs komt. 
Daarnaast is er een vast startpunt: de Groene Brug in de Brugstraat. 
Nieuw is ook dat die routeboekjes op meerdere plaatsen in Klundert te 
koop zijn. 

Kuieren door Klundert 4.0
2017: Wandelen met een stadsgids. 
In 2017 werd de stadsgids geïntroduceerd. Sinds dat jaar is het, naast 
de wandeling aan de hand van de route in het boekje, ook mogelijk 
om een stadsgids van Die Overdraghe in te huren, die met jou en/of je 
groep aan de wandel gaat. Die Overdraghe leidt die stadsgidsen op. Die 
kunnen vooraf telefonisch gereserveerd worden en met hen kan worden 
afgesproken welk deel van de route gewandeld gaat worden, hoe laat 
vertrokken wordt en hoe lang de wandeling mag duren. De hele route 
uit het boekje met een gids lopen blijkt veel te lang te duren. Ook is de 
mogelijkheid gecreëerd om, wanneer de wandeling op zaterdagmiddag 
plaatsvindt, tijdens die wandelingen met een stadgids een (vooraf afge-
sproken) bezoekje te brengen aan het stadhuis, de hervormde kerk of de 
Stad Klundert.
Aan de hand van reacties van de wandelaars en hun eigen ervaringen 
wordt de route van Kuieren door Klundert 4,0 elk jaar door de gid-
sen herzien. Zo zorgt men ervoor dat niemand tijdens zijn wandeling 
verdwaalt: de route wordt bijgesteld, nieuwe objecten worden er in 
opgenomen, verkeersknelpunten en moeilijk begaanbare punten worden 
vermeld, enz. Dit alles om het de wandelaar tijdens zijn of haar wande-
ling zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom zijn we in 2021 aangeland 
bij editie : Kuieren door Klundert 4.4.

Foto van de maand
Wat is Klundert mooi in de sneeuw! Dat vonden een heleboel  
stadsgenoten, want wat zijn er veel prachtige winterfoto’s gemaakt! 
Het was moeilijk kiezen dus hier een aantal mooie foto’s. Tineke Logghe 
maakte een mooie weerspiegelingsfoto van de stadswallen bij de  
Suijkerberch.  Anita Leendertse geniet elk seizoen van het prachtige 

uitzicht. Je zou maar zo’n uitzicht hebben als je ’s morgens de gordijnen 
open doet.
Jouw foto volgende maand in deze rubriek? Maak een foto van een mooi 
of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de redactie: 
redactie@indeklundert.nl. 

FOTO: Tineke Logghe
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Reddingsbrigade, duikvereniging, 
zwemvereniging en mindervalidevereniging

Sportvereniging Het Rooie 
Paerd viert 45-jarig bestaan
“Onze vereniging is opgericht 16 februari 1976 dus dit jaar vieren we ons 
45 jarig bestaan!” vertelt een enthousiaste Petra Verreijen, secretaris van 
Sportvereniging Het Rooie Paerd, “helaas kunnen we dit niet vieren maar we 
gaan er wel iets aan doen natuurlijk, alleen wat later dit jaar.”

Het Rooie Paerd is 45 jaar geleden gestart als reddingsbrigade. Inmiddels 
heeft de club diverse afdelingen onder hun geledingen. Er is een zwemver-
eniging, een afdeling varend redden, een duikvereniging en een minderva-
lidenvereniging. Een uitgebreide club dus met heel veel mogelijkheden in 
en op het water. Totaal telt de vereniging bijna 200 leden uit de hele regio 
in leeftijd variërend van 5 tot 90 jaar. De thuisbasis voor de zwemafdelin-
gen is het zwembad van De Niervaert. Daarnaast heeft de vereniging een 
clubgebouw annex boothuis in Willemstad: Maritiem Verenigingsgebouw de 
Campagne.

Geschiedenis
Op de website van het Rooie Paerd is het verhaal te lezen over de oorsprong 
van de bijzondere naam van de vereniging. De naam is ontleend aan een 
lichtopstand welke in de jaren 20 van de vorige eeuw op de havendam 
van de haven van Noordschans was geplaatst. Via deze haveningang was 
Klundert vroeger bereikbaar voor vaartuigen. Deze lichtopstand bestond uit 
een vakwerk vuurtoren met daarachter een grote tank voor de opslag van 
gasolie, zijn contouren zagen eruit als een groot paard. De toren en de gaso-
lietank daarachter was in de rode menie gezet, om hem tegen het roesten te 
beschermen. Door deze kleur en door zijn silhouet kreeg deze lichtopstand 
van de scheepvaart en de lokale bevolking al snel de bijnaam “Het Rooie 
Paerd”. Deze lichtopstand stond daar als baken voor de scheepvaart in een 
bocht van de rivier. Door de rode sectoren werd de ondiepte in deze bocht 
voor de scheepvaart gemarkeerd en werd voorkomen dat schepen op on-
diep water aan de grond liepen. Een waar reddingsbaken met een bijzondere 
naam die prima past bij de Klundertse reddingsbrigade.

Jubileumfestiviteiten
Alhoewel in verband met alle coronabeperkingen ook Het Rooie Paerd 
grotendeels stilgelegd is, bruist het wel langs alle kanten. Heel wat mensen 
zijn zich aan het beraden hoe straks als alles weer een beetje back-to-nor-
mal is het jubileum gevierd kan worden. Elmy Kers wordt genoemd als het 
creatieve brein achter de feestelijkheden.
“Samen met een groep enthousiastelingen zijn we volop aan het breinstor-
men. Ideeën volop om het 45 jarig bestaan niet zomaar voorbij te laten 
gaan”, vertelt Elmy, “natuurlijk kunnen we nog niet alles inhoudelijk vertellen 
omdat sommige dingen nog een verrassing zijn of in de steigers staan, maar 
voor onze jeugd is het idee een feestelijke dag te organiseren met diverse 
workshops. Voor de volwassen leden wordt er bij ons clubgebouw in  
Willemstad een grote barbecue met quiz georganiseerd met een thema wat 
op een later tijdstip wordt onthuld. Er zal ook een activiteit voor de minder-
valide groep worden georganiseerd dit zal een combinatie  zijn met muziek 
en lekker eten. We gaan ervan uit dat we het feest in september kunnen 
vieren met zijn allen. Wij hebben er in ieder geval veel zin in.”

FOTO: Anita Leendertse
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Column namens de kerken: Kerk in beweging

Groen hart
Volgens mijn vrouw heb ik geen groene vingers. Ik moet toegeven, 
als het om tuinieren gaat heeft ze gelijk. Grof snoeiwerk lukt nog 
wel, maar verder… Geen groene vingers dus, wel een groen hart.

Over dat groene hart wil ik het deze keer hebben. Dan bedoel ik: 
hart voor de natuur, voor het milieu, voor duurzaamheid. Zelf ben 
ik opgegroeid in de jaren na de oliecrisis. Van jongs af aan heb ik 
het besef gehad dat het niet goed gaat met het milieu. En dat we 
daar zelf ook wat aan kunnen doen. In m’n jeugdige idealisme zei 
ik altijd: liever de fiets dan de auto. Zuinig met papier, dan spaar 
je bomen. Dingen die toen speelden. Inmiddels leven we in een 
andere tijd. Gelukkig is duurzaamheid een thema dat maatschappij 
breed leeft. Toch krijgen we er vaak een ongemakkelijk gevoel bij. 
Het zou wel anders moeten. Maar kan het ook? Is het realistisch? 
En willen we wel echt anders leven? Geen wonder dat veel mensen 
sceptisch zijn.

Wat we missen is een goed verhaal. Een totaalplaatje om alle vra-
gen rond natuur en duurzaamheid in een groter geheel te zien. Met 
heel veel gelovigen zeg ik: de Bijbel heeft zo’n verhaal. Je leest het 
al op de eerste bladzijde, in Genesis 1. De beroemde tekst over de 
schepping van de wereld.  Misschien denk je: wat kan ik daarmee? 
Ik ga uit van evolutie. Maar hoe je ook aankijkt tegen de evolutie, 
in Genesis 1 zijn uiterst belangrijke bouwstenen te ontdekken voor 
een visie op duurzaamheid:

1.  Als mensen staan we niet tegenover de natuur, we zijn er deel 
van. We zijn onderdeel van een groter geheel. Dat grote geheel 
is er niet toevallig. Het heeft een bedoeling. Alle onderdelen van 
de natuur zijn er niet zomaar. 

2.  Het misschien moeilijk om toe te geven, maar wij zijn als mensen 
niet het middelpunt van het heelal.  Dit verhaal leert ons besef-
fen: niet de mens, maar God staat centraal.

3.  De mens is gemaakt op de zesde dag, dus op dezelfde dag als de 
dieren die op het land leven. Een mens is geen dier, maar op een 
bepaalde manier zijn wij met de dieren verbonden.

4.  Vaak is gezegd dat mensen de kroon op de schepping zijn. In 
Genesis 1 staat wel dat mensen als laatste gemaakt zijn. Maar de 
kroon op de schepping komt pas op de zevende dag: de rustdag. 
Als mens en natuur één ding nodig hebben is het wel rust.

5.  God heeft de mens gemaakt, niet andersom. En ja, Hij heeft ons 
een speciale plek gegeven. Met de verantwoordelijkheid die 
daarbij hoort.

Kijk zo eens naar de natuur en naar je tuin, als je die hebt.
Groene vingers of niet, als je maar een groen hart hebt!
 
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Meer weten? In het komende nummer van de KerkRing, 
het informatieblad van de Hervormde Gemeente Klundert, zal ik 
dit onderwerp verder uitwerken. Mail me als je dat nummer wil 
ontvangen.

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.

Nieuwe facebookgroep: 400 Bruidsparen Stadhuis Klundert
Dit jaar bestaat het Stadhuis in Klundert 400 jaar. Daarom zijn wij op zoek 
naar bruidsparen die in ons mooie stadhuis getrouwd zijn. De bedoeling 
was om foto’s van minstens 400 bruidsparen te verzamelen. Dit aantal 
is inmiddels ruimschoots gehaald. De foto van het 400e bruidspaar was 
van Jos en Heddy Keukelaar-Strootman. Zij zijn inmiddels verrast met een 
overheerlijke slagroomtaart.
Maar er zijn ongetwijfeld nog veel meer paren die in Klundert getrouwd 
zijn. Plaats je trouwfoto (genomen in of bij het stadhuis) met vermelding 
van namen en trouwdatum op deze facebookpagina.
De foto’s zullen later in het jaar in Klundert tentoongesteld worden. Het is 
ook mogelijk om je foto alleen beschikbaar te stellen voor de tentoonstel-
ling. Stuur dan een mailtje naar nitol@ziggo.nl.
Wel een foto, maar niet digitaal? Laat het ons even weten  
(via mail of 06-33992793) dan scannen wij hem voor je in.

Cootje Knook en Niek Tolenaars.

N.a.v. artikel in Klundert Magazine februari 2021: “Wat vindt Klundert 
van Klundert?”
Wat was het mooi om te lezen wat een aantal Klundertenaren van  
Klundert vinden. Een prima artikel met mooie ideeën, suggesties en 
wensen waar wij ons ook in kunnen vinden. Toch hebben wij behoefte 
om vanuit een ander perspectief een reactie te geven. Zie het als een  
positieve aanvullende bijdrage. Ongevraagd, maar wel belangrijk zodat 
men in Klundert weet wat er verder speelt.

Het betreft de groep mensen met een licht verstandelijke beperking en wij 
willen graag voor hen verwoorden wat zij zo positief aan Klundert vinden 
en wat ze missen. Vanuit de meningen van onze eigen kinderen en hun 

50 jaar Loerendonck
Carnavalsjubileum anders gevierd dan gedacht
“We blikken terug op een ander carnaval dan we gedacht hadden”, zegt 
Walter van Hattum, voorzitter van de Loerendockse Algemene Karna-
valsstichting (LAK), “wa’n gouwe tijd had moeten zijn viel dit jaar in 
duigen door corona. Maar desondanks hebben we als LAK geprobeerd 
om er toch nog wat moois van te maken.”

Door het jaar heen zijn er verschillende ludieke acties georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld op 11/11 de vlag hijsen voor het stadhuis. Prins Wilf-

ried 1 van Zeuvebultelaand is door de LAK verrast op de dag dat zij hun 
60-jarig jubileum hadden moeten vieren. Een aantal 
Loerendonckers  zijn met een hele mooie taart verrast met de 
vlag-foto-actie. Het 50-jarig bestaan gecombineerd met het Westhoek 
federatiefeest is ook niet doorgegaan, maar wat in het vat zit verzuurd 
niet. 

“Het carnaval zelf wilden we echter niet zomaar voorbij laten gaan. 
Met een grandioze digitale middagshow waar in o.a. te zien was hoe in 
de ochtend Jeugdprinses Rinke en Prins Corne dun 1e zijn begonnen 
met het hijsen van de vlag voor het Stadhuis, de presentatie van de 
beperkte jeugdraad en daarna de raad van 11 met dit jaar ook weer 
een nieuw raadslid, te weten Ilse Schneijderberg. We keken terug 
naar een mooie film van 50 jaar carnaval in Loerendonck met een 
hoop markante Loerendonckers.  Een gigantische kwis met onze eigen 
Gaston op locatie die de prijzen rond bracht waardoor we als LAK ook 
gelijk konden horen dat de mensen in Loerendock het heel erg leuk 
vonden. Leuke filmpjes en foto’s werden in de pauze ingestuurd waar 
we met zijn allen van konden genieten en aan het einde een mooi 
dankwoordje van onze Prins. Op de dinsdag hebben we de 
prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd digitaal bekend gemaakt 
nadat de jury een keuze had gemaakt uit een paar 100 hele mooie 
tekeningen. De vlag hebben we om 23.11 uur digitaal laten zakken en 
hebben we het motto voor het nieuwe carnavalsjaar 2022 bekend 
gemaakt: We Pakke Deur! Namens LAK willen we iedereen bedanken 
die dit aparte digitale carnavalsjaar heeft mogelijk gemaakt”, aldus 
Walter van Hattum.
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vriendenkring. Vooropgesteld, ook zij ervaren dat het een fi jn dorp is met 
vele aardige mensen. 
Dit komt op diverse manieren tot uiti ng. Zoals de vriendelijkheid van vele 
dorpsgenoten. Het ‘ons kent ons’ principe is te merken wanneer men ie-
mand aanspreekt bij voornaam en hen vriendelijk begroet. Buurtbewo-
ners die betrokken en bezorgd zijn en bij ouders navragen of hun kind wel 
zover van huis mag fi etsen. Wanneer er boodschappen worden gedaan 
hebben we in Klundert vriendelijke winkeliers die geduldig helpen, de kas-
sière die meetelt tot het juiste bedrag uit het portemonneetje is gehaald. 
Het is fi jn dat we in Klundert een sportcoach hebben die mensen met een 
licht verstandelijke beperking helpt om een gepaste vrijeti jdsbesteding te 
vinden. 
Ondanks dat het een leuk uitje naar Zevenbergen is, zou het ook fi jn zijn 
als er in Klundert zelf een soort van Soos voor hen is. Misschien is het ook 
wel de bedoeling dat dit in het Huis van de Wijk kan, maar de drempel 
hiervoor is voor hen aldaar nog wat te hoog. Nu op dit moment vanwege 
Corona ook niet haalbaar, maar wellicht iets voor de toekomst.
Nadat de school niet meer gevolgd kan worden in Klundert moet de 
overstap gemaakt worden naar Breda of Roosendaal. Iets wat met het 
leerlingenvervoer goed geregeld is. De uitstroom naar de prakti jk, hun 
toekomst in werk of dagbesteding, wordt wel wat lasti ger als je in het 
mooie Klundert woont.  Immers is er slechts de groenvoorziening waar je 
in de omgeving van Klundert bij kunt gaan werken. En dat is jammer, zeker 
als je op het Voortgezet Speciaal Onderwijs beroepsgericht kennis hebt 
gemaakt met andere richti ngen zoals: horeca, dienstverlening & zorg, 
logisti ek en detailhandel. 
Zo’n dagbesteding is hier een groot gemis. Vanuit deze gedachten 
moedigen wij de suggesti e van een kringloopwinkel erg aan. Hier zijn al 
ervaringen mee in Roosendaal waar mensen met een beperking mooi 
werk verrichten.
 Naast een dagbesteding hebben de mensen met een beperking ook hun 
droom om ooit op zichzelf te kunnen wonen. Het liefst in nabijheid van de 
dagbesteding. Ideaal zou zijn wanneer men op eigen gelegenheid, met de 
fi ets of te voet naar de dagbesteding kan gaan. Nu is de afstand, (vanuit 
Klundert) werk-dagbesteding dermate ver weg dat zij afh ankelijk zijn van 
vervoer. En er als er al groepsvervoer mogelijk is, zijn ze vaak erg lang 
onderweg.
Landelijk zijn er mooie ontwikkelingen, kleinschalig wonen in een leuk 
appartement of studio met 24 uurs begeleiding. Eventueel in combinati e 
met een logeerfuncti e zodat jongeren, die nog niet de behoeft e hebben 
om op zichzelf te willen, eerst nog wat kunnen oefenen met logeren.
Misschien kan dit ook in een plaatje gegoten worden als er plannen zijn 
voor nieuwbouw in Klundert. 
Dat zou vooral voor de ouders ook een hele mooie droom zijn, wanneer 
zij hiermee voor zichzelf een antwoord op hun vraag willen vinden: “waar 
kan mijn zoon/dochter in de toekomst wonen”. Rekening houdend dat je 
als ouder ook op enig moment te oud bent om zorg te kunnen bieden. Je 
wilt er dan verzekert van zijn dat er een goed thuis is. Hoe mooi zou dit 
zijn als dit in ons mooie plaatsje Klundert mogelijk is. Wie weet siert dit 
zich dan zelfs tot ver in de regio Moerdijk.

Met vriendelijke groet, Ria Mol en Maria van Rosmalen

Album in de maak over Klundert
Oproep aan alle Verenigingen van Klundert
Een werkgroep van Heemkundekring Die Overdraghe werkt momenteel 
aan een (foto)album waarin zoveel mogelijk alle aspecten van verleden, 
heden en toekomst van het stadje aan de orde zullen komen. Een 
belangrijk onderdeel van het gedeelte dat het samenleven in het 
Klundert van vandaag en morgen beschrijft  wordt gewijd aan het 
verenigingsleven. Om dit zo volledig mogelijk te maken wil men graag de 
gegevens van ALLE verenigingen in het album vermelden.
Alle verenigingen die gevesti gd zijn in Klundert en waarvan (ook het 
grootste deel van) de acti viteiten in Klundert plaatsvinden worden 
uitgenodigd om onderstaande gegevens aan Die Overdraghe door te 
geven, zodat die een plaatsje in  het album kunnen krijgen: een duidelijke 
foto van een acti viteit, het logo van vereniging, een omschrijving van 
de hoofdacti viteit (max. 20 woorden), contactadres en e-mailadres en 
eventueel het adres van de website.

Deze gegevens mogen doorgemaild worden aan 
redacti e@indeklundert.nl. Uiteraard worden ze dan doorgestuurd naar 
de juiste persoon.




