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Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
We hebben net Koningsdag gevierd. Niet zo uitbundig als we zouden willen, maar voor het twee-
de achtereenvolgende jaar een klein feestje met beperkte activiteiten. Ook voor onze koninklijke 
familie voor de tweede keer een anders dan anders verjaardagsfeestje. Alleen de Koning met zijn 
gezin, de rest van de familie mocht genieten van een vrije dag. 

Wat mij altijd opvalt is de bijzondere uitstraling van Koningin Maxima. Ze is de bekendste moeder 
van Nederland, ze verrast ons steeds weer met de meest prachtige looks en ze beweegt zich op 
een heel vanzelfsprekende manier tussen de mensen. Een mooie sympathieke dame!

Koningin Maxima weet met haar uitspraken velen te inspi-
reren.
Zoals: “Het gaat er niet om wie we zijn, maar om wat we ver-
tegenwoordigen.”
Over Nederlanders: “Nederland is als grote ramen zonder 
gordijnen, zodat iedereen naar binnen kan kijken. Het is één 
koekje bij de thee, maar ook enorme gastvrijheid en warmte. 
Nuchterheid en beheersing, maar ook samen emoties bele-
ven.”
Over emancipatie heeft ze ook een uitgesproken mening: 
“Emancipatie is zelf aan het stuur zitten van je leven. Ik sta 
niet stil bij de beperkingen, maar bij de mogelijkheden. En 
dat is heel veel.”

Als gezin hebben ze een hechte band, ze nemen de tijd voor 
elkaar. “Als we met de kinderen zijn, doen we onze uiterste 
best om er ook echt te zijn. Tijdens vakanties, maar ook in de 
weekenden en bij het ontbijt.” 
Over haar man, onze koning: “Ik heb een fantastische man 
die het fantastisch vindt wat ik doe. Prioriteit zijn mijn man, 
mijn kinderen en Nederland. Dat weeg ik altijd af”.

Wat zou het geweldig zijn om haar eens aan het woord te 
laten in ons interview Gewoon Bijzonder! 

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Ter Intro
Langzaamaan komen we nu toch in een wat 
meer zonnige stemming. We gaan weer richting 
de zomer, we hebben al heel wat mooie lente-
dagen gehad, we kunnen weer vaker buiten zijn 
en je ziet zeker ’s avonds en in het weekend heel 
wat Klundertenaren aan de wandel. Dat maakt je 
allemaal zoveel vrolijker! 

Ook leuk is dat we u deze keer wat meer 
Klundert Magazine mogen aanbieden. Alle 
adverteerders en de extra advertorials zorgden 
voor meer pagina’s zodat we er een wat dikker 
blad van konden maken. We hopen dat u weer 
zult genieten van dit Klundert Magazine. En 
natuurlijk kunt u ook laten merken dat u onze 
adverteerders waardeert door gebruik te maken 
van hun diensten. Samen zorgen we voor de 
leefbaarheid in Klundert, dus wees loyaal, shop 
lokaal!

Allerlei onderwerpen komen weer aan de orde 
in deze editie. De gebruikelijke rubrieken, zoals 
de column namens de kerken, een oud verhaal 
van de heemkundekring deze keer over een 
Klundertse maagd, een lekker makkelijk recept, 
het maandelijkse interview nu met Renske 
Donkers in de hoofdrol, nieuws van de Stadstafel 
in de Klundert, maar ook nieuws over de aan te 
leggen glasvezelkabels, een artikel over onze 
Klundertse zwembadspecialist, we stellen onze 

nieuwe burgemeester voor en we laten de 
verenigingen aan het woord om te vertellen hoe 
springlevend ze nog zijn. 

Hebt u ook een nieuwtje, een bijzonder bericht, 
een interessante tip of een mooie foto? Neem 
even contact op met de redactie. We houden 
ons altijd aanbevolen voor redactionele bijdra-
gen!

Lijkt het u wel wat om ook eens te adverteren in 
ons blad? Hebt u een leuke zomerse actie of wilt 
u uw onderneming of vereniging extra onder de 
aandacht brengen, vraag naar de mogelijkheden. 
We bieden tegen alleszins redelijke prijzen ad-
vertentieruimte aan. Liever een eigen folder of 
flyer laten bezorgen tegelijk met het magazine, 
ook dat kunnen we regelen!

Bent u al Vriend van In de Klundert? Hebt u uw 
vriendenbijdrage voor 2021 al betaald? Zo niet, 
dat kan heel gemakkelijk via de iDealknop op 
onze website www.indeklundert.nl. Doet u mee 
als Vriend van In de Klundert?

Website: www.indeklundert.nl
E-mail redactie: redactie@indeklundert.nl
E-mail Advertenties: 
advertenties@indeklundert.nl
Telefoon/whatsapp: 06-43694329
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Er was weinig of niets te doen, maar de saamhorigheid is groot
De Klundertse verenigingen zijn nog springlevend!
Nu het er op lijkt dat er langzaamaan weer een en ander versoepeld gaat 
worden, dat we langzaamaan weer uit kunnen kijken naar een ‘norma-
le’ samenleving, dat we hopelijk straks weer zonder beperkingen samen 
kunnen leven, samen spelen, samen ons ding kunnen doen en samen 
kunnen genieten, vroegen we ons af hoe ons verenigingsleven deze hele 
crisis heeft doorstaan. Zijn de verenigingen actief geweest tijdens de cri-
sis, waren er digitale samenkomsten, heeft de coronacrisis nadelige ge-
volgen gehad voor de clubs en wat zijn de plannen als straks alles weer 
een beetje back-to-normal zal zijn? Wanneer en hoe zal het verenigings-
leven weer opgestart worden?

Dat vroegen we aan een aantal Klundertse verenigingen. Het is voor al-
lemaal een moeilijke tijd geweest, maar de saamhorigheid en verbonden-
heid binnen de Klundertse samenleving is geweldig, dat blijkt wel uit alle 
reacties. De Klundertse verenigingen zijn springlevend!

DSO kijkt vooruit naar het nieuwe seizoen
Voor de Klundertse korfbalvereniging was het zoeken aan het begin van 
deze crisis. “Het zou van korte duur zijn, toch? Vol goede moed ging het 
bestuur zich door alle nieuwe regels worstelen. Nog steeds, maar zeker in 
het begin was er veel onduidelijk. Dit leverde toen een pittige bestuurs-
vergadering op, waarin we besloten hebben een corona werkgroep op te 
richten. Deze vrijwilligers durven zich te wagen aan alle protocollen die 
regelmatig veranderen. Zij maken de vertaalslag voor DSO. Wat zijn we blij 
met deze werkgroep en wat hebben ze een pittige taak!” vertelt bestuurs-
lid Titia Tolenaars van Korfbalvereniging DSO.

Verbinding houden met elkaar vraagt om creativiteit. Gelukkig zijn er bin-
nen DSO veel creatieve mensen. “We zijn gestart met DSO verjaardags-
kaarten, maar ook een online quiz en een bingo. Er zijn challenges geweest 
op de socials. Alles was nieuw, maar de online ALV was een echte primeur. 
Onze voorzitter is ruim een week bezig geweest om de studio en alle ma-
terialen in orde te maken. Het bestuur heeft een generale repetitie gehad 
om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Liever zitten we bij elkaar, maar 
zo konden we doorgaan.“
Nu het langer duurt is het lastiger in verbinding te blijven, dat ervaren de 
meeste verenigingen dus ook DSO. “Gelukkig is er al wat meer rumoer 
op het veld. Jeugd en onder 27 konden als eerste in de wei. De ouderen 
volgden, onder andere een schot-uurtje op zaterdag. We kijken vooruit, 
teams voor het volgende seizoen worden samengesteld, schoolkorfbal 
in september, digitale mogelijkheden worden bekeken, statuten worden 
vernieuwd en het werven van leden gaat ook door. En als het weer kan 
zou het super zijn om voor de leden een groot feest te organiseren. De 
leden daar zijn we zo trots op en dankbaar voor ondanks dat het verenigen 
moeizaam gaat zijn we nog steeds samen dé vereniging  #WIJZIJNDSO”, 
aldus Titia.

Foto 10 april 2021 mixtoernooi jeugdteams

Judoklub Klundert traint voorlopig buiten
Een Corona-pandemie en Budosport is geen goede combinatie. Sinds en-
kele weken traint de jeugd  buiten. Omdat de matten nu niet naar buiten 
kunnen, zijn het bootcamp-achtige lessen. Ook de aikibudo-afdeling traint 
samen met enkele judo-senioren buiten, en omdat deze leden onderlinge 
afstand in acht moeten nemen trainen zij met de boken en jo. Dit zijn het 
houten samurai zwaard en de houten stok.

“Gelukkig hebben wij vrij trouwe leden”, vertelt voorzitter André Kuipers 
van Judoklub Klundert, “en dus weinig opzeggingen, zodat wij het hoofd 
redelijk boven water kunnen houden. Al onze trainers verdienen een dikke 
pluim omdat deze elke week weer een aangepast en Coronaproof lespro-
gramma in elkaar weten te zetten. Natuurlijk hopen wij op meer versoe-
pelingen zodat de binnensportlocaties weer snel open mogen. Zo kunnen 
al onze leden de reguliere lessen weer oppakken en gaan doen wat zij de 
laatste tijd zo enorm gemist hebben namelijk het beoefenen van judo en 
aikibudo.”

Foto: buitentraining aikibudo

Helaas is het nog stil bij Determinato
Voor de cultuurclubs is deze hele periode ook ontzettend lastig. Mogen 
de sportverenigingen en dan met name de jeugd wel buiten sporten, bij 
de orkesten is het stil. “Sinds vorig jaar maart hebben we tussendoor wel 
even mogen repeteren, weliswaar met een beperkt aantal mensen en op 
grote afstand van elkaar, maar toch, beter iets dan niets”, zegt voorzitter 
René van Tilborgh van Muziekvereniging Determinato, “maar helaas sinds 
er vanaf medio oktober strenge maatregelen gelden, wordt er geen mu-
ziek meer gemaakt. De individuele lessen kunnen alleen online gegeven 
worden en verder is het stil bij Determinato.”

Ook Determinato is een hechte vereniging met trouwe leden. “Zodra het 
weer kan en mag kunnen we zo weer actief beginnen met de jeugdgroe-
pen, het fanfareorkest en met ons koor. We zijn hartstikke trots met zo-
veel trouwe leden. We kijken er allemaal naar uit om weer samen muziek 
te maken. Als het weer kan en mag, dan straks eerst maar eens een uitge-
breid Deto Familiefeest!”
Alhoewel er tussendoor maar beperkt repetities zijn geweest en het af-
gelopen half jaar zelfs helemaal geen muzikale bijeenkomsten, heeft Deto 
niet stilgezeten. “We hebben onder elkaar wat online activiteiten gehad, 
er zijn een paar digitale muziekstukken met splitscreenvideo’s gemaakt, 
we hebben online spelletjes gespeeld, zoals een quiz, het spel black sto-
ries, raad het geluid en een secret-friend-game. Tussendoor hebben we 
als bestuur alle leden af en toe verrast met een kaartje, een aardigheidje 
of wat lekkers. Zo hebben we geprobeerd om de verenigingsband niet te 
laten verslappen.”
Voor een muziekvereniging zal het niet meevallen om straks weer op te 
starten. “Met het instuderen van de diverse muzieknummers moeten we 
weer van voor af aan beginnen. Dus ook onze grote productie De Leeu-
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wenkoning zal weer uitgesteld moeten worden. In plaats van najaar 2020 
zoals eerst gepland, zal dat nu najaar 2022 gaan worden. Maar zeker is dat 
we nog steeds springlevend zijn en van ons zullen laten horen!”

Archieffoto 2019 Passie in Klundert

Activiteiten Koor C’Est la Vie in een noten-
dop
Het dameskoor C’Est la Vie ligt al stil vanaf de allereerste lockdown, maar 
heeft gelukkig in deze hele crisis geen leden verloren. In september heb-
ben ze onder elkaar nog wel even stil kunnen staan bij hun jubileum en 
het afscheid van dirigente Corrie van Brecht, maar dus al heel lang geen 
repetities meer.

“Onze penningmeester Ali Smit heeft het initiatief genomen om een 
maandelijkse nieuwsbrief uit te geven. De Babbelaar. Deze wordt gevuld 
door schrijven van de leden naar de leden”, vertelt Pitricia Koomans, voor-
zitter van C’Est la Vie, “Ali verdient echt een grote pluim op de hoed.”
Met kerst heeft het bestuur een attentie laten verzorgen voor alle leden 
door plaatselijke ondernemer Sweet Bakelicious. “We zoeken naar manie-
ren om contact te houden met onze leden en smachten er allen naar om 
weer lekker te gaan zingen. De muzikanten hebben een enkele keer kun-
nen spelen en wachten nu om het instrument weer te mogen oppakken. 
Nieuwe liedjes zijn in de maak en we hebben er allemaal weer zin in!
In september staan er twee dagen uit gepland met het gehele koor. Dat 
zal een feest gaan worden, tenminste als dat door kan gaan. Dan raken we 
vast niet uitgepraat.” 

Festiviteiten rondom 75e verjaardag uit-
gesteld bij Oranje Garde
Slagwerkkorps Oranje Garde heeft ook veel last van de maatregelen rond-
om corona. “Het jaar 2020 is qua optredens een compleet verloren jaar 
geweest. Voor 2021 hadden we voorzichtig al wel plannen gemaakt, maar 
ook die moeten we noodgedwongen verder uitstellen”, meldt secretaris 
Michel van Alphen.

Oranje Garde viert op 1 juli 2021 haar 75e verjaardag. Zoiets verdient 
natuurlijk aandacht. Daarvoor heeft de Oranje Garde dan ook een mooie 
muzikale showavond in gedachten. “Zo’n jubileum vier je echter het liefst 
met veel mensen om je heen en dat gaat voorlopig niet. Ook de voor-
bereidingen kunnen niet opgepakt worden en daarom is besloten de ju-
bileumavond te verplaatsen naar 21 mei 2022, nog net voor onze 76e 
verjaardag.”
Al jaren organiseert de Oranje Garde de Klundertse Avondvierdaagse. 
“Ook dat gaat voor het tweede jaar op rij niet door zoals we gewend zijn. 
Hiervoor is weer de ‘Home Edition’ in de plaats gekomen die mensen toch 
in staat stelt lekker te wandelen in en om Klundert en een mooie Klun-
dertse avond4daagse medaille te verdienen.”

Ook muzikaal is het stil bij de Oranje Garde. “Sinds eind vorig jaar mogen 
wij niet meer als groep samenkomen en repeteren. Gelukkig zijn recent 
de maatregelen voor jeugd iets versoepeld en die zijn dan ook weer elke 
donderdagavond een uurtje aan het repeteren in ’t Gardenest. Die kids 

zijn gelukkig weer super enthousiast en vormen een inspiratie voor de rest 
die hopelijk snel ook weer mag gaan oefenen. In de tussentijd doen we het 
met wekelijkse WhatsApp-filmpjes van de instructeur die ons oefeningen 
laat doen om letterlijk en figuurlijk de slag niet te verliezen. Zodra we weer 
mogen gaan we de draad weer oppakken, maar het allerbelangrijkste is 
toch wel de saamhorigheid in de club te benadrukken en een boost te 
geven. Elkaar zo lang niet fysiek zien is niet fijn”, aldus Michel van Alphen.

Onderlinge wedstrijdjes door de jeugd van 
VV Klundert
Door het missen van de competitiewedstrijden loopt de animo om te trai-
nen bij sommige teams wel terug, maar vooralsnog heeft ook Voetbalver-
eniging Klundert een trouwe ledenschare. “We zijn wel benieuwd hoe dit 
zich straks gaat ontwikkelen bij onze 27-plus senioren. Zij hebben nog 
niets in echt teamverband kunnen doen”, vertelt voorzitter Cees Clarijs, 
“wel konden de jeugdleden en later ook de senioren weer gaan trainen en 
door de jongste teams werden op zaterdag wat onderlinge wedstrijdjes 
gespeeld, maar verder alles op een laag pitje.”

De leden werden wel zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en de coronaregels die steeds aangepast moesten wor-
den. Maar er zijn geen digitale evenementen of dergelijke gehouden. “We 
hebben om de verenigingsband te houden wel wat kleinigheidjes gedeeld 
met de leden. Vorig jaar voor de zomervakantie heeft de jongste jeugd 
strandballen gekregen en voor de oudere jeugd en de senioren hebben we 
mondkapjes met clublogo uitgedeeld.”
De voorzitter is trots op iedereen van de Klundertse voetbalvereniging. 
“Op de spelers die zijn blijven trainen, maar zonder echte wedstrijden, op 
trainers en leiders, die zich volledig hebben ingezet, op het begrip van de 
ouders die niet bij trainingen en wedstrijdjes mochten kijken en natuurlijk 
op al onze vrijwilligers, want veel zaken zijn gewoon door blijven lopen.”
Wat zijn de plannen voor als alles weer een beetje echt back-to-normal is? 
Gaat alles op de oude voet verder of is het juist een hele nieuwe start? “In 
principe gaat bij de start van het nieuwe seizoen in augustus/september 
alles op de oude voet verder. Door de leden tot 27 jaar wordt weer volop 
getraind, maar we missen het competitiegevoel en de competitiewedstrij-
den.”

Foto: jeugd in actie bij VVK
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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: geza-
menlijk koffiemoment
Zondag 14.00-16.00 uur: tijd voor koffie en een 
praatje
Woensdag 10.00-12.00 uur: GGZ De Aanloop

Woensdag 5 mei: Kinderbingo bij het Wester-
kwartier
Woensdagmiddag 5 mei vanaf 14.30 uur wordt 
er bij Buurt- en Speeltuinvereniging Het Wes-
terkwartier een kinderbingo gehouden voor kin-
deren van zes tot en met twaalf jaar. Het duurt 
tot 16.00 uur. Deze bingo is gratis toegankelijk 
voor leden; niet-leden betalen twee euro. Wil 
jee meedoen, dan moet je wel even aanmelden 
via e-mail: speeltuinklundert@gmail.com. Ou-
ders mogen hierbij helaas niet aanwezig zijn.

Vanaf 1 mei: Kuieren door Klundert
Op 1 mei start het seizoen voor de Historische 
Stadswandelingen met gids. Deze worden geor-

ganiseerd door Heemkundekring Die Overdrag-
he. Het is natuurlijk ook mogelijk om de route 
zelf te wandelen zonder begeleiding van een 
gids. De route wordt beschreven in een zeer in-
formatief boekwerkje. Dat voert de wandelaar, 
maar ook de rolstoel- of scootmobielgebruiker, 
door het centrum, over de stadswallen en biedt 
naast de vele doorkijkjes en oude gevels ook 
diverse prachtige stads- en vergezichten. Het 
vertelt over werkelijk alles wat men tegenkomt 
en wat ook maar enigszins van historische en 
culturele waarde zou kunnen zijn.

Stadswandeling met of zonder gids
Het routeboekje boordevol informatie over his-
torisch Klundert is op diverse plaatsen in Klun-
dert te koop voor 3,50 euro. Voor dat bedrag 
krijgt de wandelaar in twee à drie uur een zeer 
compleet beeld van hoe Klundert is ontstaan en 
zich in de bijna zeven eeuwen daarna ontwik-
keld heeft en staande heeft gehouden.
Liever de wandeling maken met een gids, dat 
behoort ook tot de mogelijkheden. Voor drie 
euro per persoon wordt een groep van maxi-
maal 12 belangstellenden door een deskundige 
gids door Klundert geleid. Deze gids vertelt alles 
over de geschiedenis van het stadje en over de 
interessante en waardevolle plekken die men 
passeert. Grotere groepen zijn in overleg mo-
gelijk.

Reserveren en startpunt
Voor meer informatie en/of het reserveren van 
‘n rondleiding met gids belt u met Nico Tole-
naars: 06-33992793.
Bij het reserveren van de wandeling kunt u 
aangeven of een bezoek aan het monumentale 
voormalige Stadhuis van Klundert (het hele jaar 
door op werkdagen mogelijk) onderdeel moet 
zijn van uw wandeling. Ditzelfde geldt voor een 
bezoek aan de Hervormde Kerk (in de maanden 
juni t/m september op zaterdagmiddag).
Een routeboekje is verkrijgbaar bij Het Heem-
huis (Stoofdijk 1b), Primera Van den Berge 
(Voorstraat 30), Gasterij ’t Tolhuis (Zevenberg-
sepoort 43) of bij Lunchroom Rechtstreeks 
(Doorsteek 4-6).
De wandeling is geschikt voor personen die af-
hankelijk zijn van een rolstoel of een scootmo-
biel.
Vertrekpunt rondleidingen is bij Cultureel Cen-
trum De stad Klundert, Molenstraat 33.

Opname Ons West Brabant
De regionale omroep Ons West Brabant maak-
te oktober vorig jaar een uitzending van de 
Stadswandeling Klundert in de serie Historische 
Stadswandelingen. Niek Tolenaars gidst de kij-
ker langs mooie plekjes in Klundert. De film is 
te bekijken via de website www.indeklundert.nl.
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Gewoon bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze week aan het woord Renske Donkers (39) uit Klundert

Ongetwijfeld heeft iedereen haar wel eens ont-
moet: Renske Donkers woont en werkt in Klun-
dert, is met name een heel spontane, sociale 
dame, actief bij heel veel activiteiten, een veel 
geziene gast bij festiviteiten en activiteiten, een 
ondernemend type die allerlei acties en activi-
teiten organiseert en coördineert voor en door 
Klundert. Wie is Renske eigenlijk? Wat houdt 
haar bezig en wat vindt zij belangrijk? We gingen 
met haar in gesprek.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert. Ik ben 
opgegroeid aan ’t Walletje en woon nu in de 
Walstraat, het leukste straatje van Klundert. Als 
peuter ging ik naar Peuterspeelzaal De Rakker-
tjes, daarna naar de toenmalige Topelius kleuter-
school en aansluitend naar de lagere school De 
Molenberg. Tijdens mijn basisschoolperiode is 
de nieuwe school Het Bastion gebouwd. Ik heb 
nog mogen helpen bij het doorknippen van de 
lintjes.
Na de basisschool ben ik naar het Thomas More 
College in Oudenbosch gegaan, dat vond ik he-
lemaal niets. Al mijn vrienden en vriendinnen 
zaten op de Catharina Mavo in Zevenbergen. 
Gelukkig mocht ik het tweede jaar ook daar naar 
toe. Dat waren drie fantastische jaren. Vervol-
gens heb ik de opleiding SPW in Breda gedaan. 
Met mijn examenklas heb ik een musical gedaan, 
die we zelfs hier in Klundert in het Parochiehuis 
nog hebben opgevoerd. Dat was echt superleuk. 
Daarna heb ik de HBO-opleiding Social Work 
gedaan.
Nadat ik afgestudeerd was, heb ik gewerkt op 
een internaat met schippers- en kermiskinderen. 
Het werk was heel leuk, maar onregelmatig werk 
is niets voor mij, dus na aantal jaren kreeg ik de 
kans om bij een kinderdagverblijf van Surplus te 
gaan werken. Bij Surplus heb ik vervolgens diver-
se jobs gehad. Ik ben een aantal jaren makelaar 
maatschappelijke stage geweest voor middelba-
re scholieren, daarna gewerkt voor de vrijwilli-
gerscentrale en nu is mijn hoofdtaak het project 
Sociale Benadering Dementie en daarnaast ben 
ik sociaal werker in de kern Klundert. Ook naast 
mijn werk heb ik heel veel contacten in Klundert. 
Puur omdat ik echt van Klundert hou, vind ik het 
heel fijn om op deze manier iets te kunnen doen. 

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ken veel mensen en veel mensen zullen mij 
kennen. Ik ben een combi van twee Klundert-
se families: Dekkers en Donkers. Heel veel van 
mijn familieleden zijn actief in Klundert, sociaal 
en ondernemend, ieder op eigen vlak. Ik heb hier 
op school gezeten, heb hier mijn vrienden- en 
kennissenkring en ik ben graag van de partij bij 
feestjes en partijen.

In het dagelijks leven ben ik...
Gewoon mezelf. Ik ben spontaan, enthousiast 
en ik houd van netwerken. Naast mezelf ben ik 
partner, dochter, zus, vriendin, maar vooral ook 
moeder van twee prachtige kinderen: Mano en 
Sil. Dat moeder zijn vind ik steeds leuker worden 
bij het ouder worden van de kinderen.

Ik ben trots op...
Ik ben heel trots op Klundert. Zoals wij het hier 
doen in deze coronatijd, zoveel sociale activitei-
ten, dat is echt een voorbeeld voor velen. Ik ben 
ook heel trots op mijn kinderen. Ik heb dan ook 
ontzettend leuke kinderen, ze doen het allebei 
hartstikke goed en ze zitten lekker in hun vel. En 
ik ben blij en trots dat ik ondanks alles toch in 
de Walstraat kon blijven wonen. Dit is echt mijn 
eigen stekkie.

Mijn lijfspreuk is...
Eat glitter for breakfast and shine all day.

Ik heb een grote hekel aan…
Aannames en roddelen. Voor iemand iets zegt 
over anderen, zou die zich eerst af moeten vra-
gen: wat zou ik er van vinden als mensen zo over 
mij zouden praten?

Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt 
heb…
Er zijn heel veel bijzondere dingen te noemen. Zo 
was ik ontzettend blij toen afgelopen jaar op 20 
december mijn zusje Annebeth met haar kinde-
ren uit Zuid-Afrika onverwachts voor mijn neus 
stond. Dat was zo’n grote verrassing. Ook een 
fantastisch gevoel bij het horen dat mijn broertje 
en schoonzus zwanger waren. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk vooral series op Netflix, zoals Vis a vis, La 
Casa, Queen of the South en 24. En soms vind 
ik zo’n echte romantische vrouwenfilm ook wel 
leuk.

Het boek waarvan ik genoot...
De Keuze van Edith Eva Eger, dat vond ik een 
indrukwekkend boek. Het gaat over haar oor-
logsherinneringen en de opmerkelijke verhalen 
van de mensen die de schrijfster sindsdien heeft 
geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psy-
choloog haar cliënten al jarenlang helpt om zich 
uit hun eigen gedachten te bevrijden en hoe ie-
dereen uiteindelijk altijd een keuze heeft. Vroe-
ger was ik een echte boekenwurm. Ik was vaak in 
de bieb te vinden en las vooral veel oorlogsboe-
ken. Nu lees ik niet zoveel meer, voornamelijk 
tijdschriften.

Ik luister graag naar...
Mijn muzieksmaak gaat alle kanten op: een lek-
kere beat, foute party, opwekkingsmuziek op 

zondag of gewoon lekker Top 40. Alles op zijn 
tijd.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Ik ben wel een echte doener, alhoewel ik met ou-
der worden toch ook meer een denker ben ge-
worden. Ik probeer nu vaker eerst na te denken 
en dan pas te doen. 

Het liefst drink ik...
Thee of tonic, maar tegenwoordig drink ik steeds 
vaker koffie. Voor de gezelligheid een lekker 
wijntje, een witte Liqor 43 Orochata of ’s winters 
een Schrobbelèrtje.

En het lekkerste eten vind ik…
Kip Tandoori. Of lekker bourgondisch eten met 
vrienden bijvoorbeeld met borrelplank of tapas.

Mijn favoriete vakantieland is...
Dat was altijd Spanje. Vorig jaar op vakantie in 
Nederland geweest en dat was ook heel leuk. 
Ons eigen land heeft ook veel mooie plekjes. Ik 
ben wel een echte zonliefhebber.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Laat mensen in hun waarde. Als er iets is, spreek 
het dan uit. Wees eerlijk en oprecht en gun el-
kaar het beste.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Met m’n kinderen naar Zuid Afrika. Dat gaat ook 
echt wel gebeuren. Als ik iets echt heel graag wil 
en het behoort tot de mogelijkheden, dan ga ik 
er van uit dat ik dat ook echt ga doen.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Op elkaar kunnen bouwen, open en eerlijk zijn 
en elkaar de vrijheid geven om jezelf te zijn.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik heb een fijn en mooi leven. Ik 
ben gelukkig.

Klundert vind ik…
Ik ben iedere dag blij dat ik in Klundert mag 
wonen en werken. Als ik weg ben geweest, dan 
krijg ik altijd een thuiskomgevoel als ik over de 
hobbels rijd bij de wegversmalling op de Zeven-
bergseweg.

Wat ik mis in Klundert is…
Misschien wat meer bruisende horeca, bijvoor-
beeld een gezellig café met loungebanken om 
lekker te genieten met vriendinnen.

Mooiste plekje in Klundert…
De Walstraat.

Minst mooie plekje in Klundert…
Het bedrijventerreintje aan de Vlietweg ziet er 
niet uit. Ik vind wel dat bedrijven zoveel mogelijk 
gecentraliseerd zouden moeten worden en niet 
verspreid in de kern. 

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert natuurlijk!
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Foto Jolanda Schreuders t.b.v. StadsQuiz Klundert d.d. 27 maart 2021

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

De “Lijntjesput” herinnert aan jammerlijk einde Klundertse maagd
 

In de Stadsquiz die op 27 maart jl. werd gehouden en waaraan iedereen 
via de computer en de tv mee kon doen, bestond de bijdrage van Die 
Overdraghe onder andere uit een zestal vragen over een wandeling die 
door het noordoostelijk buitengebied van Klundert loopt. Op één van die 
vragen was het antwoord ‘Lijntjesput’, een stukje geschiedenis dat slechts 
bij enkele Klundertenaren bekend is. In het Brabants Nieuwsblad van 25 
januari 1974 vond ik een artikel dat een antwoord geeft op de vraag: Wat 
is de Lijntjesput? Ik wil u dat niet onthouden. Wie de schrijver is, staat er 
niet bij, maar de woordkeus en de schrijfstijl waarvan de auteur zich be-
dient verwijzen ontegenzeggelijk naar Linze van der Mierden. 
 
Waar vinden we de Lijntjesput?
 Even ten oosten van de Noordschans ligt stil en slapend in een grote 
bocht van de Buitendijk een grote wiel zoals er in West-Brabant nog ver-
schillende zijn. Dit vrij grote wiel zal evenals zijn soortgenoten zijn ont-
staan wel te danken hebben aan een dijkdoorbraak in een onbekend, mis-
schien middeleeuws jaar…

Noordfort
Toen in de loop van de tachtigjarige oorlog Niervaert of Klundert tot een 
vestingstad werd gemaakt is tussen deze doorbraak en de monding van 
de Aalskreek een fortificatie aangelegd. De weinige bewoners in deze 
‘Noordzijde’ van Klundert zoals deze onbetekenende vlek eertijds werd 
genoemd droegen de naam over aan het fort dat officieel de naam Hollan-

dia werd genoemd. De naam Noordfort leeft nog steeds voort in de naam 
van het tot nu toe zo’n zestig huizen uitgegroeide gehucht Noordschans. 
Het vrij grote wiel werd in stervorm om het fort doorgetrokken en pas in 
de jaren zestig is in deze situatie verandering gekomen. Alleen de diepe 
Lijntjesput is overgebleven. 

Sagen en legenden zijn onsterfelijk…
Zo ook het verhaal van deze Lijntjesput. In een onbekende eeuw, toen 
er zoals vaak oorlog dreigde vanuit het zuiden, woonde Lijntje als jong 
meisje op een pachthoeve in de polder Bloemendaal tussen Klundert en 
Standdaarbuiten. Vreemd krijgersvolk drong soms vanuit Brabant tot ver 
in het Hollandse poldergebied waartoe vrijwel heel de tegenwoordige 
Westhoek behoorde. De huurlingen, misschien op plundertocht, bereik-
ten op een kwade zomerdag de hoeve van Lijntje, die aan het werk was 
op het land.
Er was niet veel fantasie voor nodig om te weten wat de krijgers van plan 
waren en Lijntje nam dan ook rap de benen. Ze snelde naar de Keene, die 
toen al ondiep was en kwam tenslotte voor de diepe slotgracht. Liever 
dan zich over te geven aan de vuige lusten van de soldeniers koos ze voor 
de dood: ze sprong in het water en verdronk. Aan haar jammerlijke einde 
herinnert nog steeds de naam Lijntjesput.  



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 

WIJ HEBBEN 2 VERSCHILLENDE SNEL 

TESTEN TE KOOP. BEIDE CE GOED GEKEURD.

VOOR VRAGEN LOOP GERUST EVEN BINNEN.

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. 

Sponsorbijdragen kunnen 
overgemaakt worden op 
bankrekening 
NL06RABO 0181 2466 78 
t.n.v. 
Stichting In de Klundert 
o.v.v. 
Vriend van In de Klundert

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?
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Elke dag fijn leven. Dat wil jij toch ook? SOVAK is er voor iedereen 

met een verstandelijke beperking, jong of oud. Heb je veel onder

steuning nodig, of juist weinig? Je vindt bij ons een woning waar jij 

je thuisvoelt en een vorm van begeleid werken of dagbesteding die 

bij jou past. Wat jouw vraag ook is: je kunt bij ons terecht!

Wonen, werken en 
leven met plezier 
in EttenLeur, Klundert en Zevenbergen

Meer weten?

Iedere dag doet ertoe!

Jij doet 
ertoe!

Wil je weten hoe SOVAK ook jouw leven kleur kan geven? Neem dan contact met ons op! 
www.sovak.nl •  clientadvies@sovak.nl  •  Tel. 088 35 20 123

Wonen
 Thuis is waar je jezelf kan zijn

Werken
Aan de slag met jouw talent

Dagbesteding
Wat doe jij vandaag?

Een huis is zoveel meer dan een dak boven je 
hoofd. Thuis zijn betekent: jezelf kunnen zijn, 
je veilig en geborgen voelen, mogen zijn wie je 
bent met aandacht voor wat jij belangrijk vindt. 
In Etten-Leur, Klundert en Zevenbergen hebben 
we een passende woning voor jou, wat voor 
begeleiding en zorg je ook nodig hebt. 

Werken geeft kleur aan je leven. Jij krijgt 
waardering en je dag krijgt structuur. Wil je bij 
een bedrijf aan de slag? Dat kan! Het maakt 
niet uit of je weinig of veel ondersteuning 
nodig hebt. Onze jobcoaches helpen je bij het 
vinden van werk in Etten-Leur, Klundert en 
Zevenbergen of daarbuiten. 

Het is fijn om iets te doen wat je leuk vindt 
of goed kan. Om samen met anderen iets te 
maken of om iets nieuws te leren. Hou je van 
koken & bakken, snoezelen, ben je creatief of 
ben je graag buiten en wil je planten en dieren 
verzorgen? We horen graag hoe jij het liefste 
je dag invult en wat je belangrijk vindt. Samen 
gaan we op zoek naar de juiste plek voor jou.
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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 mo-
gelijkheid is om een flyer of brochure mee te laten bezorgen 
door onze bezorgers!

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op 
pad en tegen een alleszins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer 
of brochure keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons 
verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via 
advertenties@indeklundert.nl.
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SOVAK breidt uit in Etten-Leur
Onderzoek naar mogelijkheden nieuwbouw in 
Klundert en Zevenbergen 

Zorginstelling SOVAK bouwt in Etten-Leur aan een toekomst voor men-
sen met een verstandelijke beperking. Ook voor Klundert en Zevenber-
gen zijn plannen in de maak. “Onze clienten willen niet alleen in de wijk 
wonen, maar daar ook hun bijdrage leveren en er echt toe doen”, vertelt 
Joost Meijs, lid van de Raad van Bestuur van SOVAK. 

In Klundert en omgeving lukt dat volgens Meijs behoorlijk goed: “Klundert 
kent ons inmiddels goed. Als onze cliënten de lokale huis-aan-huis krant 
rondbrengen, dan houden weggebruikers daar bijvoorbeeld rekening mee. 
Ook houdt de buurt soms een oogje in het zeil bij nieuwe bewoners. Om-
dat de integratie nog niet overal zo ver is, ontwikkelt SOVAK samen met 
wooncorporaties ook gemengde woonvormen, waarbij mensen met en 
zonder zorgvraag een woongemeenschap vormen.” 

Eigenheid, privacy en sociale ontmoetingen
SOVAK creëert ook nieuwe woningen voor bewoners met een verstan-
delijke beperking die niet in zo’n gemengde gemeenschap terechtkunnen. 
Meijs: “Vroeger kozen we vaak voor het nabootsen van het gezinsleven. Er 
waren kleine slaapkamers en een grote woonkamer waar acht bewoners 
het eens moesten worden over wat er gekeken werd op de televisie. Dat 
is echt niet meer van deze tijd. We zoeken nu naar een mix van eigenheid, 
privacy en sociale ontmoetingen.” 
De Klompenmakerstraat in Etten-Leur is hier een voorbeeld van. Meijs: 
“We bouwen daar 34 appartementen en studio’s met een geplande op-
levering begin 2022. Daarnaast zijn we de mogelijkheden aan het onder-
zoeken voor nieuwbouw in Klundert en Zevenbergen. Nieuwbouw in deze 
plaatsen is deels ter vervanging van bestaande woningen, maar er is ook 
ruimte voor uitbreiding.” 

Plannen voor Klundert en Zevenbergen
SOVAK is al tientallen jaren gevestigd in Etten-Leur, Zevenbergen en Klun-
dert. De bewoners, activiteitencentra, medewerkers en vrijwilligers heb-
ben een goede verbinding met de lokale gemeenschappen. Meijs: “Het is 
onze ambitie dat onze bewoners in Etten-Leur, Zevenbergen en Klundert 
kunnen blijven wonen, zodat zij onderdeel blijven van de gemeenschap 
waar ze nu wonen. Dat vraagt om doorontwikkeling van onze activiteiten 
op het gebied van werk en dagbesteding, dichtbij voor clienten en nog 

meer voor en in samenwerking met de buurt en de wijk. Voor nieuwbouw 
zetten we in op levensloopbestendige bouw, met ruimte voor een bredere 
zorgvraag en passend bij de woonbehoefte.” 

Samen met ouders
Meijs: “Dat is wat wij voor ogen hebben. Dat doen we niet alleen. Onze 
oriëntatie op nieuwbouw en dagbesteding in deze regio komt onder an-
dere samen met de behoefte aan een woonvoorziening voor jongeren met 
een verstandelijke beperking, die verschillende ouders uit de gemeente 
Moerdijk met ons deelden. Dat willen we natuurlijk verder onderzoeken, 
mogelijk met andere samenwerkingspartners.”
Geïnteresseerd in wonen bij SOVAK, dagbesteding of op zoek naar meer 
informatie? Kijk op de website van SOVAK: www.sovak.nl of neem con-
tact op met SOVAK Clientadvies 088-3520123. Een mail sturen kan ook: 
clientadvies@sovak.nl

Een impressie van de nieuwe SOVAKlocatie aan de Klompenmakerstraat in Etten-Leur. Begin 2022 opent deze nieuwe locatie van SOVAK haar deuren. 
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Van de bestuurstafel

Heel wat zaken verdienen de aandacht
Er kunnen nog geen fysieke stadstafelbijeen-
komsten of stadsavonden gehouden worden, 
maar het bestuur van de Stadstafel in de Klun-
dert zit niet stil. Heel wat onderwerpen pas-
seerden de afgelopen weken de revue en be-
stuursleden hebben diverse bijeenkomsten en 
vergaderingen (digitaal) bijgewoond.

De volgende onderwerpen werden onder 
meer besproken: de sociale randvoorwaarden 
windmolens en zonnepanelen, de nieuwbouw-
plannen voor De Niervaert inclusief zwembad, 
de huisvesting van arbeidsmigranten, het cen-
trumplan, voortgang renovatie vestingwerken 
inclusief het opknappen van de Stenen Poppen, 
de voortgang woningbouw Blauwe Hoef en de 
update van het gebiedsplan Klundert. Allemaal 
zaken die de aandacht verdienen en waar het 
bestuur van de Stadstafel zich mee bezighoudt.
We willen hier een paar onderwerpen uitlich-
ten.

Sociale randvoorwaarden windmolens en zon-
nepanelen
De plaatsing van zonnepanelen onder de mo-
lens aan de Westelijke Randweg wordt sinds 
december opnieuw onderzocht. Voor een zon-
nepanelenpark waar de gevraagde 2000 Klun-
dertse huishoudens aan deel kunnen nemen, is 
een oppervlakte van ongeveer zes hectare ver-
eist. De benutbare oppervlakte onder de mo-
lens is echter slechts anderhalve hectare. De 
nieuwe regeling voor de postcoderozen heeft 
verschillende beperkingen zoals een maximaal 
aantal deelnemers per roos van 500 deelne-
mers. De beperkte grond zou in theorie een 
opbrengst van € 60 per deelnemer opleveren 
terwijl het streven € 200 per deelnemer is. Ech-
ter door de nieuwe regeling zouden er minder 
mensen wel een hoger bedrag kunnen krijgen. 
Daarnaast is er ook het probleem van de be-
lasting van het elektriciteitsnet. Dit net zit nu 
al aan zijn taks en opgewekte energie van de 
panelen zal dus via het net van de windmolens 
verwerkt moeten worden. Dit zorgt voor extra 
kosten.

Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) 
werkt het plan verder uit maar zal ook alter-
natieven aandragen. Zij zullen inwoners via de 
Stadstafel vragen om mee te denken 
Medio mei is er een volgend overleg gepland 
met de diverse partijen. Natuurlijk zal het be-

stuur van de Klundertse Stadstafel dit nauwge-
zet volgen en er op aandringen om beloften na 
te komen. Na vier jaar is er nog geen duidelijk-
heid en de Stadstafelleden zijn van mening dat 
iedereen moet kunnen meedoen en dat com-
pensatieregelingen een terugwerkende kracht 
moeten hebben tot het moment waarop de 
windmolens energie zullen gaan opwekken.

Nieuw zwembad in Klundert
De Stadstafel in de Klundert en stichting ‘Be-
houd de Niervaert’ zijn verheugd dat de ge-
meenteraad unaniem het voorstel van Wet-
houder Schoneveld en Wethouder Brummans 
steunt. Dit is erg goed nieuws voor Klundert 
en geeft duidelijkheid naar ondernemers, inwo-
ners, en nog veel meer voor de gebruikers en 
verenigingen sinds 2015.

“Er zijn nóg twee zaken die besloten zijn en 
die wij van harte ondersteunen. De eerste is 
het besluit om niet verder, nog meer bredere 
onderzoeken naar bijvoorbeeld de locatie te 
starten, waardoor vertraging en extra kosten 
worden voorkomen. Dat was de zorg die wij 
geuit hebben tijdens het inspreken en het is 
fijn dat dit in alle afwegingen is meegenomen. 
Het tweede besluit gaat over de motie die una-
niem is aangenomen. Het is goed te horen dat 
ook voor de andere kernen en alle vrijwilligers 
duidelijkheid gegeven is dat er toekomst is na 
2025. We kijken er naar uit om samen met de 
projectleider en de gebruikers aan de slag te 
gaan om volgend jaar een mooi en gedragen 
eindvoorstel ter besluit voor te kunnen leggen”, 
aldus Melten Dekkers, verenigingsvoorzitter 
Stadstafel in de Klundert.

Nieuwe gebiedscoördinator: Wendy Roelen
Per 1 april hebben we een nieuwe gebiedsco-
ordinator: Wendy Roelen. Voor de Stadstafel 
Klundert een bekende, want eerder is Wendy 
al coördinator geweest voor onze Stadstafel. 

Voor degenen die haar nog niet kennen, wil ze 
zich graag even voorstellen.

“Ik woon in het buitengebied van Heerle met 
mijn vriend, stiefdochter en hond. Wij wonen 
in een oud huis met een iets te grote tuin, dus 
naast mijn werk ben ik vooral bezig met klussen 
en tuinieren. In de tijd die er dan nog overblijft 
fiets en wandel ik graag. En zodra de zon zich 
laat zien, gaan we op pad met onze ruim 25 jaar 
oude groen/roze camper. Kortom, ik verveel 
me niet snel.
Sinds 1 april ben ik gestart als gebiedscoör-
dinator voor de kernen Fijnaart, Klundert en 
Moerdijk, het buitengebied én het Haven- en 
Industrieterrein. Hiervoor heb ik vier jaar met 
veel plezier als projectleider binnen de ge-
meente Moerdijk gewerkt. Het werd echter tijd 
voor een nieuwe sprong. Mijn focus meer rich-
ten op de integrale leefbaarheid; hetgeen waar 
het binnen een gemeente naar mijn mening om 
het draait. Het leggen van verbindingen tussen 
de inwoners en de gemeente en uiteraard ook 
omgekeerd. Waarbij het, naast inwoners, na-
tuurlijk ook gaat om andere partijen als onder-
nemers en gebruikers. Het draait om dat totaal-
beeld. Het gebiedsgericht werken vormt hierbij 
een belangrijk uitgangspunt met als centrale rol 
de gebiedsplannen. 
Ik sta aan de start van een uitdagende functie 
waar nog veel stappen in te maken zijn. Parti-
cipatie wordt immers steeds belangrijker, maar 
een handleiding is er niet. Samen is het zoeken 
naar wat er werkt; hoe kunnen wij elkaar be-
trekken en uit die verbinding de meerwaarde 
halen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
De komende weken gebruik ik om mezelf te 
verdiepen in ‘mijn’ gebieden en kennis te ma-
ken met de (besturen van de) gebiedstafels. 
Mijn inwerkperiode is echter kort. In mei ga ik 



Column namens de kerken: Kerk in beweging

Influencer
23 en 24 mei is het Pinksteren. Die paar vrije 
dagen zijn altijd fijn en hopelijk kunnen we 
weer wat meer. Maar waar staat Pinksteren 
ook al weer voor?

Pinksteren is het best bewaarde geheim van 
de kerk. Kerst en Pasen snappen we nog 
wel. Maar Pinksteren…hoe leg je dat uit? 
Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. 
Pinksteren gaat over de Heilige Geest en die 
zou je de grote Influencer kunnen noemen. 
Als Geest van God is Hij niet te zien, maar 
Hij heeft wel invloed. Hij vuurt mensen aan, 
houdt de vlam in hen brandend. Het is net 
als met de centrale verwarming. Je ziet de 
vlammen niet maar je voelt de warmte wel.

De Heilige Geest is er altijd al geweest. Maar 
in volle kracht is Hij pas actief geworden na-
dat Jezus naar de hemel is gegaan. Daarom 
is Pinksteren altijd zeven weken na Pasen en 
10 dagen na Hemelvaartsdag. Pinksteren is 
echt het feest van de Geest. Christenen vie-
ren het omdat wat 2000 jaar geleden begon, 
nog steeds doorgaat. Wat gaat dan door? 
Wat voor Influencer is de Heilige Geest?

[1] De Geest beweegt mensen ertoe om te 
geloven. Geloven is de relatie met God. Dat 
kan geen mens je geven. Dat is echt iets tus-
sen God en jou. En dat is er niet in één keer. 
Het een weg om te gaan.

[2] De Geest levert maatwerk. Geen mens 
is hetzelfde, daarom stemt Hij heel precies 

op mensen af. De Geest spreekt alle talen. 
Dat was al zo bij de uitstorting van de Geest 
in Jeruzalem, dat zie je nog steeds in de we-
reldkerk.

[3] De Geest is een verbindende kracht. Hij 
beïnvloedt ons om er te zijn voor anderen, 
om elkaar te blijven zien. Dat je het gevoel 
hebt dat je erbij hoort, dat je meetelt. Dat 
verbindende is iets wat we in deze tijd ex-
tra nodig hebben. We hebben trouwens ook 
geloof nodig om vooruit te kunnen richting 
een samenleving na corona.

[4] De Geest maakt ook positief kritisch. Er 
is zoveel fake, zoveel nep. Nep is niks. De 
Heilige Geest geeft onderscheidingsvermo-
gen, zodat je het ziet. Dat je oog hebt voor 
wat mensen beschadigt.  Ook dat is in deze 
spannende tijden meer dan nodig.

Ik wens iedereen een gezegend Pinkster-
feest. En als het bij jou van binnen soms een 
beetje fris is, zet de verwarming gerust een 
paar graden hoger!

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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namelijk een andere uitdaging aan: alleen en 
met een tentje op mijn rug het 500 kilometer 
lange Pieterpad lopen. Vanaf juni ga ik met 
frisse energie en een flinke dosis enthousias-
me aan de slag met de opgaves waar wij samen 
voor staan. 
Wilt u meer weten over mij of over de gebied-
stafels Fijnaart, Klundert, Moerdijk, het Buiten-
gebied of het Haven- en Industrieterrein? Laat 
het weten via gebiedsplannen@moerdijk.nl of 
via 14 0168. 
Tot snel!”

Omgevingstafel
Stadstafel Klundert is ook vertegenwoordigd in 
de omgevingstafel. Afgelopen maand is er een 
digitale omgevingstafel gehouden onder leiding 
van voorzitter Thomas Zwiers. Onderwerp was 
duurzaamheid en diverse sprekers kwamen aan 
het woord over dit onderwerp.
Havenbedrijf Moerdijk heeft een nieuwe cor-
porate strategie heeft opgesteld waarin per 
hoofdstrategie duurzaamheid ambities zijn vast 
gesteld. Verschillende onderzoeken die zijn op-
gestart om de energie transitie vorm te gaan 
geven op het industriegebied, werden bespro-
ken.
Eward Heijmans van Gideon Duurzaam gaf zijn 
visie op kansen voor bedrijven en de omgeving 
met betrekking tot energietransitie, circulaire 
economie, sociale aspecten, slimme logistiek, 
voeding en omgeving. Zijn visie eindigt met 
Moerdijk als ecosysteem. De groenvoorzie-
ning rondom het haventerrein in combinatie 
met voedsel en pluktuinen bijvoorbeeld is een 
mooie kans.
Douwe Korting van coöperatie Creabitat sprak  
over zijn werk waarbij inwoners en bedrijven 
gezamenlijk een boerderij runnen en dus ook 
van hun eigen voedsel genieten. Met de dage-
lijkse leiding door een professionele boer. Lo-
kaal wordt er nu gedacht aan een locatie aan 
de koekoekendijk.
Frank van Kuijck van de Rotary Zevenbergen 
heeft gesproken over educatieve ontmoetings-
tuinen als Tiny Forest die de Rotary wil gaan 
ontwikkelen. Klundert komt daar ook voor in 
aanmerking.
Luuk van Wezel werkt bij ZLTO en gaf een pre-
sentatie over boeren die klimaat positief wer-
ken om niet alleen CO2 neutraal te produceren 
maar ook extra CO2 uit de lucht halen en lang-
durig vastleggen in de bodem. De zogenaamde 
koolstofboer. Gezocht wordt naar bedrijven die 
hun CO2 willen compenseren via lokale bedrij-
ven. Gemiddeld zou een boer 30 ton CO2 per 
jaar kunnen vastleggen.

Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te 
praten met de Stadstafel? Als we het met z’n 
allen doen, dan zullen we meer zichtbaar zijn. 
Alle mensen erbij betrekken door naar de men-
sen toe te gaan, door open en eerlijk te com-
municeren. Laten we met z’n allen geloven in 
de kracht van de samenleving.  En wie weet 
worden er dan wensen vervuld die onze leef-
gemeenschap nog leuker, nog beter, nog mooi-
er maken. 
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? 
Neem eens een kijkje op de website www.stad-
stafel.indeklundert.nl of vraag informatie op bij 
het bestuur. Positieve reacties, handige tips, 
suggesties en opbouwende kritiek zijn altijd 
welkom via e-mail: stadstafel@indeklundert.nl.

Film uit 1973 van viering in RK Kerk 
Klundert met kardinaal Alfrink
Het is 48 jaar geleden dat Kardinaal B. Alfrink te 
gast was in de R.K. Kerk St. Johannes Baptist in 
Klundert. Het was op de eerste zondag van de 
vasten op 11 maart 1973 dat Zijne Excellentie 
als celebrant voorging in de eucharistieviering 
samen met pastoor Stevens als diaken.

Het was een hele belevenis in Klundert. De vie-
ring werd in zijn geheel opgenomen en uitge-
zonden op televisie. Tot en met de laatste plaats 
was de kerk bezet en velen waren getuige van 
deze bijzondere viering.
De gezangen werden verzorgd door het Nier-
vaertkoor toen onder leiding van Wim Hommel.

Van deze uitzending is een videofilm gemaakt. 
Ad van Kaam had deze film in zijn bezit. Omdat 
het voor heel veel oudere Klundertenaren zeker 
een mooi document zal zijn heeft hij gevraagd 
aan de Stichting In de Klundert om deze film on-
line te zetten, zodat meer mensen nog eens te-
rug kunnen kijken naar dit stukje geschiedenis. 
Voor de oudere Klundertenaren zullen er zeker 
heel wat bekende gezichten voorbij komen.
De film is te bekijken via het videokanaal van In 
de Klundert. Deze is te vinden via de link op de 
nieuwspagina van www.indeklundert.nl.

Portret van ZE Kardinaal Alfrink, Aartsbisdom Utrecht
Bron: Portretten religie/geestelijk leven door Sierk Schröder
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Aanleg glasvezel-
netwerk in 
Moerdijk gestart!

Het moment is daar: het glasvezelnetwerk 
in gemeente Moerdijk wordt aangelegd. Op 
maandag 12 april ging symbolisch de eerste 
schop in de grond om de aanleg van het glas-
vezelnetwerk af te trappen. De gehele aanleg 
zal ongeveer twee jaar duren. Naar verwach-
ting is in het eerste kwartaal van 2023 de hele 
gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk.
In Moerdijk legt E-Fiber een openbaar, voor 
elke provider toegankelijk, glasvezelnetwerk 
aan. Aannemer NKM voert, in opdracht van 
E-Fiber, de graafwerkzaamheden uit. De ge-
meente Moerdijk wordt verdeeld in tien gebie-
den. De werkzaamheden zullen starten in het 
eerste gebied, Zevenbergen-Oost, waarna we 
in Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en de rest 
van Zevenbergen gaan beginnen. Vanaf januari 
2022 worden ook Noordhoek, Standdaarbui-
ten, Fijnaart, Helwijk, Willemstad en Klundert 
aangesloten op het netwerk. Op e-fiber.nl/
moerdijk staat de planning per gebied.

Glasvezel biedt uitkomst voor Moerdijk
Samen met Eric Vos (E-Fiber) en Russell Crye 
(NKM) zette Wethouder Jack van Dorst van 
de gemeente Moerdijk de eerste schop in de 
grond. Wethouder Van Dorst is blij dat de aan-
leg van start is gegaan : “We zijn in onze ge-
meente al jaren bezig om glasvezel te krijgen. 
Voor sommige gebieden en functies is het ook 
echt heel erg nodig”.

Daarom glasvezel
We zijn steeds meer online. Een supersnelle en 
betrouwbare internetverbinding is een must. 
Glasvezel speelt in op onze groeiende vraag 
naar data, denk aan 1000 Mbit/s en tot wel 20x 
zo snel downloaden en uploaden. Daarnaast 
biedt glasvezel een nieuwe vrijheid. Gebruikers 
bepalen zelf bij wie ze internet, televisie en te-
lefonie afnemen. Het E-Fiber netwerk is een 
open netwerk met meerdere aanbieders. Ook is 
glasvezel beter voor het milieu. 

Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de 
aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat iedereen 
in Nederland recht heeft op snel en betrouw-
baar internet. Waar je ook woont, in een stad, 
dorp of buitengebied. Daarom investeert E-Fi-
ber in infrastructuur, innovatie, techniek én in 
mensen. 

Fotografie: Marcel Otterspeer 
v.l.n.r: Russell Crye, Eric Vos, Jack van Dorst

Foto van de maand
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. 
Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje 
in je woonomgeving en mail het naar de redac-
tie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij 
waar de foto precies genomen is. Elke maand 
kiezen we een foto voor deze rubriek. Foto’s 
mogen ook vrij geplaatst worden in de face-
bookgroep “Groeten uit Klundert”. 

De Stenen Poppen zijn onlosmakelijk verbonden 
met Klundert. Het is één van de meest gefoto-
grafeerde objecten van onze vesting, een be-

kend fenomeen van Klundert. Wie kent het niet: 
een rondje Stenen Poppen, een mooie wande-
ling over de vestingwallen bij de Suijkerberch. 
Babs den Hartog trof deze keer de schaapjes 
aan bij de Stenen Poppen, een mooi plaatje! 

En als we het dan over dieren hebben, we heb-
ben ook een dierenparkje in Klundert. En laten 
daar nu zaterdag 10 april jonge biggetjes gebo-
ren zijn: één zeugje en drie beertjes. Moeder en 
kids maken het prima. De jonge biggen spelen 
al lekker buiten en bieden vertederende plaatjes 
op. Deze foto kregen we van Oukje van Alphen.



Klundert kleurt geel-blauw
Juist nu voelen we ons als Klundertenaren met elkaar verbonden en 
heel veel mensen willen deze eensgezindheid uiten. Daarom heb-
ben 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? Stuur een mailtje naar info@indeklundert.nl om zo’n 
speciale Klundertvlag te bestellen.
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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.
Uw ingezonden post wordt dan in deze rubriek geplaatst.

Ingezonden door Renske Donkers, sociaal benaderingsteam Klundert/
sociaal werker kern Klundert

Jullie hebben tot een jaar geleden maandelijks een nieuwsbrief van het 
huis van de wijk mogen ontvangen. Als alle activiteiten stil komen te lig-
gen, is er ook geen nieuwsbrief.
Al een hele tijd zijn we heel minimaal open in het huis van de wijk, alleen 
maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur voor een bakje koffie.
Deze ochtenden zijn goed bezocht, wat fijn dat we deze mogelijkheden 
toch hebben in deze lastige tijd.
We zijn inmiddels ook gestart met een koffiemoment op zondagmiddag. In 
het verleden deden we dit in het najaar al, maar in een tijd waar het heel 
stil om ons heen kan zijn, bezoek minimaal is en er weinig  mogelijkheden 
zijn om er ‘even’ uit te gaan, kunnen de weekenden ook heel lang duren 
en stil zijn. Vandaar dat er in het weekend een extra koffiemoment wordt 
gehouden op de zondagmiddag van 14.00-16.00 uur.
Voor dit koffiemoment gelden dezelfde richtlijnen als voor doordeweeks.

Ingezonden door Sportvereniging ’t Rooie Paerd

In Memoriam 
Juf Aad Tetteroo 27 oktober 1933 - 4 april 2021

Aad was sinds 1 Mei 1977  lid van het Rooie Paerd. Ze is achter de kassa 
begonnen en daar de dubbeltjes en kwartjes van de kinderen in ontvangst 
genomen om voor de zwemlessen te betalen. Toen de contributie op een 
andere wijze werd geïnd, was Aad in het bestuur werkzaam als penning-
meester, maar ook aan het bad om te helpen.

Ze is op latere leeftijd nog begonnen aan de opleiding tot Zwemleidster A 
en B van de KNZB en deze haalde zij glansrijk, met betere resultaten dan 
een aantal jongere medestudenten. Ze was daar ook goed in, zeer goed 
zelfs, het zwemlesgeven aan ‘haar kinderen’ was haar op het lijf geschre-
ven. 
Ze betrok alles wat zij deed op haarzelf als de kinderen de gegeven 
zwemopdracht niet goed uitvoerde liep ze wel eens te mopperen op de 
kant en dan zei ze “ik heb het weer niet goed uitgelegd, ze bakken er niets 

van” en “Ik zal het nog eens, op een andere manier, uitleggen”. En dat 
deed ze dan ook, soms meerdere keren. Dat resulteerde er vaak in dat de 
examencommissie, die de examens kwam afnemen haar een compliment 
gaven voor de goede technische uitvoering van ‘haar kinderen’ van de op-
drachten op het examen. Dan na afloop van het examen liep ze met een 
grote grijns en zichtbaar voldaan: “Ik heb het toch blijkbaar op een goede 
manier uitgelegd.” En zo was het ook. Ze was een geweldige zweminstruc-
trice. Ze heeft deze vrijwillige bezigheid tot op hoge leeftijd volgehouden 
en ze was er ook altijd. “Dat moet” zei ze dan, “ik kan mijn kinderen toch 
niet aan een ander overlaten….”.

Aad gaf ook zwemles aan de ouderen van de vereniging en toen dat niet 
meer  ging bleef ze nog vele jaren zelf zwemmen in de ouderengroep, ook 
daarin was ze altijd aanwezig en een goede bekende.
Jaren was Aad actief als penningmeester, later als bestuurslid en na de 
reorganisatie als voorzitster van de afdeling Reddingsbrigade van het be-
stuur van het Rooie Paerd. Ook in het bestuur was haar stem, niet vaak te 
horen maar als zij zich liet horen was het luid en duidelijk. Menig voorstel 
werd door haar met verve verdedigd of juist tegengehouden, als dat niet 
in het belang van de leden was.
Naast het vrijwillige werk voor het Rooie Paerd was ze ook vrijwilliger bij 
de voetbalvereniging van haar man en de jongens. Vele jaren heeft ze daar 
de voetbalshirts gewassen. 
Toen haar de ridderorde werd verleend zei ze alleen maar “Dat had toch 
niet nodig geweest…” maar juist dat was wel nodig, voor velen onder ons. 
Zij was een toonbeeld van eenvoud en verrichtte vele vrijwillige werk-
zaamheden vanuit haar hart, vanuit haar eenvoud, doorzettingsvermogen 
en liefde voor de medemens. Ik ken geen ander die deze onderscheiding 
zo verdiende als Aad.

Wij hadden  haar een langer leven gegund, helaas werd zij op eerste paas-
dag, zondag 4 april 2021 om 21:30 uur uit ons midden genomen. Dat Aad 
de rust mag vinden die zij verdiende. Wij missen vanaf nu een ridderlijke 
schoonheid en innerlijk prachtig mooie vrouw. We zullen haar missen!

Namens het bestuur van ’t Rooie Paerd
Oud-voorzitter Hans Hardy
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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

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

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

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

Voor actuele activiteiten kun je ons volgen op de 
Facebookpagina: Huis van de wijk Klundert
Maar voor alle huizen van de wijk volg je de 
facebookpagina: Huizen van de wijk Moerdijk
Zit je niet op facebook, maar wil je wel op de hoogte 
blijven, stuur dan een mail naar: renske.donkers@surplus.nl
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In Klundert twee nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau
Koninklijke Onderscheiding voor Jan Willeboordse en John Schuurmans
Traditiegetrouw gaat het gemeentebestuur de dag voor Koningsdag op pad voor het uitreiken van koninklijke onderscheidingen. Deze keer kregen 
twee Klundertenaren de koninklijke versierselen opgespeld.
Ook via deze weg een heel hartelijk gefeliciteerd voor Jan Willeboordse en John Schuurmans. Beide heren hebben deze onderscheiding absoluut 
verdiend gezien het vele vrijwilligerswerk wat ze in en voor Klundert hebben gedaan.

Jan Willeboordse (81) is onder andere jaren scriba geweest van de Ge-
reformeerde kerk Klundert, was bijna veertig actief bij Korfbalvereniging 
DSO, is al bijna veertig jaar kerkorganist, is bijna 15 jaar actief geweest 
bij de activiteiten rondom de vriendschapsbanden Klundert-Jaworze en is 
muzikaal begeleider geweest van diverse koren.

John Schuurmans (63) heeft zijn sporen wel verdiend als mede-organi-
sator van de Klundertse braderie, jaren als vrijwilliger actief geweest bij 
de Raad van Wijze Mannen en daarmee betrokken bij de organisatie van 
carnavalsactiviteiten, was bestuurslid bij Klundert 50 jaar vrij en al vanaf 
1995 bestuurslid bij het Klunderts Ondernemers Kontakt en actief bij de 
organisatie van de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Daarnaast is John al 45 
jaar verbonden aan diverse evenementen en activiteiten in Klundert.

Niet zo uitbundig maar een oranjefeest hoort erbij

Klundert viert een aangepaste Koningsdag

Geen festiviteiten zoals anders, geen uitbundige aubade, geen grote 
oranje picknick, geen rommelmarkt, geen muziekparade, geen kinder-
spelen, maar overal in Klundert zag je buurtgenoten samen toch genieten 
van deze Koningsdag. Hier en daar zelfs een mini-rommelmarkt en een 
spelletjescircuitje in de voortuin.  Klundert is en blijft dé Oranjestad bij 
uitstek en dat was te merken.

Koningsdag, voor de tweede keer kon er geen echte aubade gehouden 
worden, er was geen plein vol mensen, geen groot orkest op het bordes 
van het Stadhuis, maar ondanks de beperkingen toch een mini aubade 
met een klein groepje muzikanten van Muziekvereniging Determinato die 
samen met Wim Hommel zorgde voor een muzikale opening van Konings-
dag. Het publiek moest het deze keer doen met een livestream uitgezon-
den via de facebookpagina van Stichting Oranjecomité Klundert.

60e aubade Wim Hommel
Vorig jaar zou het de 60e aubade zijn onder leiding van de Klundertse 
dirigent Wim Hommel. Helaas gooide corona roet in het eten. Hommel 
kreeg toen een serenade voor zijn woning door enkele leden van 
Determinato samen met leden van het Oranje Comité. En ook deze 
keer weer een teleurstelling, het zou weer geen 60e aubade voor Wim 
Hommel worden. Maar het Oranjecomité wilde het niet weer zomaar 
voorbij laten gaan en hebben voor een alternatief gezorgd. Een klein 
groepje muzikanten, een paar leden van het Oranjecomité en enkele 
toevallige voorbijgangers waren live getuige van de mini aubade op het 
Stadhuisplein. Onder de klanken van het Wilhelmus werd de vlag gehesen 
en het gezang klonk minder sterk dan anders, maar op deze manier was 
het toch voor vele Klundertenaren te volgen en kregen ze hun koninklijke 
ochtendzang digitaal via de livestream aangeboden, gedirigeerd door Wim 
Hommel.

Speurtocht voor kinderen
Na de aubade geen centrumfestiviteiten maar het Oranjecomité had toch 
een gezellig programma in elkaar weten te zetten. Voor de kinderen was er 
een leuke speurtocht uitgezet. Zo’n 150 kinderen haalden een deelname-
formulier op bij de stand op het Stadhuisplein, zetten hun speurneus op en 
gingen de uitdaging aan om alle opdrachten uit te voeren. Het oranjezon-
netje werkte lekker mee, prima weer voor zo’n speurtocht.

Zonnige fietstocht
Ook aan de ouderen was gedacht, voor hen was er een leuke fietstocht 
uitgezet in en om Klundert. Zo’n 160 Klundertenaren stapten op de fiets 
en genoten in het zonnetje van de prachtige toertocht. In Zwingelspaan 
werden de fietsers getrakteerd met koffie en wat lekkers van bakker 
Strootman.
En dankzij het heerlijk zonnige weer werd er verder in Klundert genoten 
van deze vrije feestdag. Overal hoorde en zag je de mensen buiten genie-
ten, tegen de avond overal barbecuegeuren en zo wist Klundert er toch 
een leuke Koningsdag van te maken.
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Advertorial

Glasvezel van TriNed voor de inwoners in de Gemeente Moerdijk 
De aanleg van glasvezel in de gemeente Moerdijk is begonnen. Inwoners 
van de gemeente Moerdijk kunnen binnenkort genieten van dit razend-
snelle, stabiele netwerk. Hierdoor kun jij internetten met een snelheid 
vanaf 500 Mbps up- en download en televisie kijken in de hoogste kwa-
liteit. Heb je nog geen abonnement afgesloten? Doe dat dan snel en be-
spaar minimaal €450,- aansluitkosten! 

Even voorstellen 
Wij zijn TriNed, dé glasvezelspecialist bij jou in de buurt. Al meer dan 21 
jaar leveren we internet, televisie en vaste telefonie aan, zowel particulie-
ren, als zakelijke klanten. Sinds 2008 doen wij dit enkel nog via glasvezel 
om ervoor te zorgen, dat jij de beste kwaliteit in huis hebt. Zo zijn wij een 
van de meest ervaren serviceproviders, op gebied van glasvezel gewor-
den. Dagelijks vertrouwen dan ook velen klanten op onze diensten. 

6 redenen om over te stappen: 
- Rááázendsnel en stabiel internet vanaf 500 Mbps down- en upload
- Televisie via coax of juist interactief
- Gratis 1 jaar ESPN Eredivisie of het Pluspakket
- Gratis binnenhuisinstallatie van 60 minuten 
- Geen gedoe, wij regelen je overstap
- 7 dagen per week telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur 

Klantenservice 
Wil je aanmelden of heb je nog vragen? Ga dan naar trined.nl of bel naar 
onze klantenservice 088 0803030. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar 
tot 21.00 uur. Doe dat dan snel, dan krijg jij een gratis aansluiting en be-
spaar je minimaal €450,- aansluitkosten! 

Nieuwe burgemeester van gemeente Moerdijk

We stellen u voor: Aart-Jan Moerkerke (56) 
Vorige week is Aart-Jan Moerkerke aan de gemeenteraad voorgedragen 
als de nieuwe burgemeester van de gemeente Moerdijk. Burgemeester 
Jac Klijs stopt per 1 juni aanstaande. Moerkerke is nu nog burgemeester 
van Papendrecht. Daarvoor was hij bugemeester van Strijen en was daar 
toen ook de opvolger van Klijs. De geschiedenis herhaalt zich dus. 

In de periode daarvoor was hij acht jaar wethouder in Capelle aan den IJs-
sel en een jaar senior adviseur integrale veiligheid bij BMC. Met de haven 
en het industrieterrein binnen de gemeente zal deze burgemeester dus 
wel op zijn plaats zitten. 

Moerkerke heeft de School voor Journalistiek gevolgd in Kampen en heeft 
zich later laten scholen in grafisch ontwerpen. Onder meer heeft hij ge-
schreven voor weekblad Elsevier, gewerkt voor Tros Aktua Radio, NOS 
Teletekst en bij een reclamebureau. Hij raakte bij de politiek betrokken 
door het schrijven voor de lokale pers. 

“Een betrokken en daadkrachtige burgemeester daar waren we naar op 
zoek”, aldus Bert Schreuders, voorzitter van de vertrouwenscommissie. 
“Met Aart-Jan Moerkerke denken wij een nieuwe burgemeester binnen te 
halen die uitstekend past in dit profiel.”
In een eerste reactie zegt Aart-Jan Moerkerke dat hij ernaar uit ziet in 
Moerdijk aan de slag te gaan en ook zo snel als mogelijk naar Moerdijk te 
willen verhuizen samen met zijn toekomstige vrouw Irma. Hij heeft geen 
kinderen. Aart-Jan Moerkerke wandelt graag en rijdt motor.

De voordracht van Aart-Jan Moerkerke wordt naar het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gestuurd en na een gesprek met de minister en de 
nodige onderzoeken, volgt de definitieve benoeming. Koning Willem-Al-
exander moet die bekrachtigen. Als dat Koninklijk Besluit binnen is, is de 
benoeming formeel een feit. Vervolgens wordt de nieuwe burgemeester 
tijdens een feestelijke raadsvergadering geïnstalleerd en door de commis-
saris van de Koning beëdigd. De gemeenteraad hoopt dat dit op 7 juni 
2021 gebeurt. Wethouder Eef Schoneveld neemt vanaf 1 juni tot aan de 
installatie van de nieuwe burgemeester, de honneurs waar.
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Recept van de maand
Gevulde paprika’s met gehakt uit de airfryer 

Een lekker makkelijk recept deze keer: gevulde paprika’s met ge-
hakt, klaargemaakt in de airfryer. Heb je geen airfryer, het kan na-
tuurlijk ook in de oven. Het gehakt is een beetje pittig gemaakt, wat 
geraspte kaas erover en smullen maar. Heb je weinig tijd, dan toch 
een heerlijke maaltijd in 20 minuten klaar! 

Wat heb je nodig voor 2 personen: 
2 grote paprika’s, 150 gr gehakt, rode peper, teentje knoflook, een 
ui, theelepel garam masala (te koop in kruidenblikje van Jonnie 
Boer), eetlepel ketjap, zout en peper, geraspte kaas.

Hoe maak je het klaar:
Begin met het snipperen van de ui en snijd het teentje knoflook 
fijn. Halveer de halve rode peper, verwijder de zaadjes en snijd ook 
de rode peper fijn. Doe het gehakt in een schaal en meng de krui-
den, ketjap, ui, knoflook en rode peper door het gehakt. Halveer de 
paprika’s en verwijder de zaadjes. 
Vul de paprika’s met het pittige gehaktmengsel. Nog een beetje ge-
raspte kaas erover en leg de paprika’s dan in het mandje van de 
airfryer. Bak de gevulde paprika’s 10 minuten op 180 graden.
Lekker met bijvoorbeeld een salade met ijsbergsla, tomaat, kom-
kommer en een eitje.

Eet smakelijk!
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Klundertenaar Bastin van Oers al tien jaar zwembadspecialist 

Luxe en wellness in de eigen tuin 

Klundertenaar Bastin van Oers is al tien jaar 
eigenaar van de speciaalzaak Hottub & Spa en 
ZwembadenWebshop en staat inmiddels be-
kend als dé zwembadspecialist in deze regio en 
ver daarbuiten.
“We verkopen alles wat met water en wellness 
in de tuin te maken heeft. Ons tienjarig bestaan 
vieren we met leuke jubileumacties. Daarbij is 
iedereen natuurlijk welkom in onze showtuin 
en onze winkel aan de Koekoeksedijk in Ze-
venbergen. Maak eens een afspraak en men zal 
versteld staan van de mogelijkheden”, vertelt 
Bastin van Oers.

Bastin is een geboren en getogen Klunder-
tenaar. Na zijn studietijd is hij 17 jaar geleden 
samen met een compagnon begonnen met een 
callcenter en een online marketingbureau. “We 
werkten al een aantal jaar samen toen we een 
onderzoek hebben opgezet voor een bedrijf in 
buitenspeeltoestellen. Daaruit kwam een grote 
belangstelling voor de verkoop van zwembaden. 
Aangezien die zaak er verder niet op doorging 
en geen belangstelling had voor een zwemba-
denshop heb ik de stoute schoenen aangetrok-
ken en ben geswitcht: mijn toenmalige compag-
non is doorgegaan met het marketingbureau en 
ik ben op 23 april 2011 gestart met Zwemba-
denWebshop.”

Groeiende webshop
Wat begon als een pilot webshop om bepaal-
de marketing technieken uit te testen, is nu 

uitgegroeid tot een succesvolle webshop met 
winkel, showtuin en een extern magazijn in Ze-
venbergen. “We verkopen binnen- en buiten-
zwembaden in alle maten en soorten en we zijn 
specialist op het gebied van opblaasbare spa’s, 
inbouwzwembaden en jacuzzi’s. Daarbij vind je 
bij ons het grootste assortiment accessoires en 
producten voor schoon zwembadwater. Nieuw 
is ook onze categorie funfloats voor in het 
zwembad”, vertelt Bastin.
In beginsel was het puur en alleen een online 
onderneming. “Ik had toen helemaal geen ver-
stand van zwembaden en ben begonnen vanuit 
het niets met een webshop. Ik had daarbij wel 
ervaring als marketeer en we hebben heel hard 
gewerkt aan de vindbaarheid van de webwinkel. 
Door structureel te werken en alle kansen te 
benutten hebben we in de loop der jaren deze 
bloeiende onderneming opgebouwd. Het eerste 
jaar sleepte ik 350 orders binnen en was daar 
toen al heel blij mee. Inmiddels tien jaar verder 
halen we dat aantal bij wijze van spreken op een 
gewone maandag in maart.”

Showtuin en winkel in Zevenbergen
De zaak bleef groeien en vijf jaar geleden is men 
verkast naar Zevenbergen. Daar zijn ze begon-
nen met een showtuin aan de Koekoeksedijk 
met daarbij een kantoorruimte en een klein ma-
gazijn. Inmiddels is de zaak dermate uitgebreid 
dat er een megagroot magazijn is bijgekomen in 
een gedeelte van de voormalige suikerfabriek 
met daar tegenover een royale en moderne 

kantoorruimte. Bij de showtuin is een winkel 
gevestigd waar het publiek uitgebreid kan be-
kijken wat er allemaal te koop is en waarbij men 
zelfs ter plekke bijvoorbeeld verschillende bui-
tenspa’s of hottubs kan uitproberen. “Zwemba-
denWebshop.nl behoort nu tot de top 3 van on-
line zwembadspecialisten in Nederland en met 
name het afgelopen jaar hebben we weer een 
flinke groei doorgemaakt. Hebben heel veel on-
dernemingen last van de coronapandemie, voor 
ons geldt het tegenovergestelde. Omdat reizen 
niet mogelijk is, kiezen mensen voor een stukje 
luxe en wellness in de eigen tuin.”

Drie webshops
Bastin heeft drie actieve websites c.q. web-
shops: www.zwembadenwebshop.nl, www.hot-
tubspa.nl en www.inbouwzwembad.nl. Samen 
met de showtuin, de winkel en de uitgebreide 
kantoor- en magazijnruimte mag de 38-jarge 
ondernemer trots zijn op deze succesvolle on-
derneming. “Natuurlijk ben ik trots, maar het is 
allemaal gerealiseerd samen met alle mensen 
die werken binnen dit bedrijf. Inmiddels werken 
we met ruim 20 personen en vormen we met el-
kaar een enthousiast team”. Alhoewel directeur 
van deze mooie onderneming, is Bastin zelf nog 
steeds het liefst direct bezig met klanten. “In ge-
sprek met klanten, praten over de mogelijkhe-
den, mensen enthousiasmeren, dat vind ik het 
leukste om te doen. Ik vind het belangrijk om 
naast mijn medewerkers te staan om samen te 
werken aan het succes van deze onderneming. 
Dat is ook het geheim van het succes denk ik: 
iedereen is even belangrijk!” aldus Bastin van 
Oers.

Goedkope én luxe zwembaden
Nog steeds is Bastin met zijn team ook actief in 
het doen van allerlei onderzoeken, zoals bijvoor-
beeld hoe klanten zich gedragen, hoe ver zijn 
klanten bereid om te rijden voor luxe producten, 
is offline marketing zinvol.
“Heel veel is gewoon online te bestellen, maar 
we kunnen ons voorstellen dat men voor echte 
luxe producten eerst even wil komen kijken en 
advies wil hebben wat de mogelijkheden zijn. 
Daarvoor onderzoeken we dus hoe ver poten-
tiële klanten willen gaan. Er zijn zoveel moge-
lijkheden. Men kan kiezen voor een goedkoop 
opblaaszwembad in de tuin, maar ook een luxe 
inbouwzwembad binnen of buiten behoort tot 
de mogelijkheden, ook daarvoor hebben we 
specialisten in huis. Wij zijn de enige online 
zwembadwinkel met een 800 m2 grote show-
tuin!”

Op afspraak
Belangstelling voor een zwembad, hottub of 
spa, een funfloat of dergelijke, neem een kijkje 
in één van de webshops of breng een bezoek 
aan de showtuin en de winkel aan de Koekoek-
sedijk 38 in Zevenbergen. De openingstijden 
zijn op maandag tot en met vrijdag van 10:00 - 
18:00 uur en op zaterdag van 10:00 - 16:00 uur. 
Is er interesse in een hottub of spa of een in-
bouwzwembad dan is een afspraak maken zeer 
wenselijk, vanwege de grote vraag. 



95

95

Klundert Magazine pagina 24


