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FABRIEKSGARANTIE

Uw Bosch car service garage!

DH Afbouw is een snelgroeiend bedrijf gevestigd in Klundert en 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij richten ons op renovatie-, verbouw- en afbouwprojecten 
voor de zakelijke- en particuliere 
markt in de regio West-Brabant. 

Met ons eigen team van timmerlieden en tegelzetters en onze 
betrouwbare partners hebben wij al veel mooie projecten naar 

tevredenheid mogen realiseren. 

I.v.m. een toename aan opdrachten zijn wij op zoek naar 
gemotiveerde

Allround timmerman
&

(Leerling) tegelzetter
Ben jij die ervaren timmerman en-/of tegelzetter met oog voor 
detail en ben je toe aan een nieuwe uitdaging in een leuk en 

gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden:
Een goed salaris en secundaire voorwaarden

Een bedrijfsbus met goed gereedschap
Een collegiale en leuke werksfeer
Mooi en gevarieerd timmerwerk

Ons bedrijf is gehuisvest aan de Kerkweg in Klundert.

Kom jij ons team versterken? 
Mail dan snel naar info@dhafbouw.nl 
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Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Dat wij echte reisliefhebbers zijn, dat weet iedereen die ons een beetje kent. We gaan graag op 
pad en hebben al veel landen bezocht op deze aardkloot.

Dit voorjaar stond eigenlijk een rondreis Zuid-Amerika gepland, maar zo’n verre reis, dat kan niet 
in deze coronatijd. Manlief had daardoor vakantiedagen over die opgemaakt moesten worden 
voor eind juni. Dus toch lekker even vakantie maar dan in eigen land. Nog genoeg plekjes in ons 
kikkerlandje die we nog nooit gezien hebben. 

We zijn nu net terug van een rondje Nederland. Wat was dat verrassend leuk en wat hebben we 
een mooie plekjes gezien. Een voordeel van zo’n vakantie is ook dat onze hond Cooper gezellig 
mee kon. Een andersoortig vakantie met zo’n ruim 45 kilo wegende herdershond op de ach-
terbank, maar zeker niet minder leuk. Juist door alle beperkingen, zoals de restaurants die nog 
gesloten zijn, musea en andere bezienswaardigheden die nog niet bezocht konden worden, was 
het sowieso allemaal al anders.

We hebben gebivakkeerd in een hotelletje in Pieterburen, langs de  noordkust van Groningen via 
Lauwersoog naar Friesland. Daar gelogeerd in een geweldig leuk BB-vakantiehuisje. Daarna over 
de Afsluitdijk naar Texel, waar we heerlijk een weekje hebben genoten in een bungalow vlakbij 
bos, duin en strand. Terug zuidwaarts via de Zaanse Schans. Wat is dat een bijzonder mooi nos-
talgisch stukje Nederland!

Wij waren verrast door al het moois in eigen land. De geplande reis 
naar Zuid-Amerika die komt nog wel 
een keertje. Nu maar eens ver-
zinnen wat we komende zomer 
gaan doen. Alhoewel er hope-
lijk weer steeds meer mogelijk 
zal zijn, zullen we waarschijnlijk 
toch nog niet heel ver weg gaan.
Hebt u al plannen voor deze zo-
mer? Tips zijn altijd welkom!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Ter Intro
Wat een gezelligheid weer in ons mooie Klun-
dertse centrum, zeker als het zonnetje schijnt! 
De terrassen zijn weer open, we kunnen weer 
lekker shoppen bij onze Klundertse winkeliers en 
hopelijk nu ook snel de restaurants weer open, 
zodat we weer heerlijk uit eten kunnen. Lang-
zaamaan gaan we weer een beetje terug naar 
het normale leven.

Ook het verenigingsleven komt langzaam weer 
op gang. Na een lange periode waarbij sommi-
gen verenigingen helemaal geen activiteiten 
mochten hebben en andere verenigingen alleen 
op afstand aangepast kon sporten, is het fijn dat 
er nu weer steeds meer mag en kan. Klundert 
kent een levendig en actief verenigingsleven. 
Goed om te merken dat de hele coronacrisis 
weliswaar een grote impact heeft gehad, maar 
dat de verenigingen deze crisis wel overleefd 
hebben. Overal waar men weer begonnen is, 
heerst een feestelijke stemming. 
Heb je iets te melden over jouw vereniging? 
Hebben jullie leuke activiteiten in het vooruit-
zicht? Wat zijn de plannen voor de komende 
periode? Geef het door aan de redactie via re-
dactie@indeklundert.nl.

In deze editie van het Klundert Magazine heb-
ben we weer allerlei nieuwtjes en informatie. 
Deze keer hebben we gekozen om de woningbe-

hoefte eens uit te lichten.  Nieuwsgierig wat dit 
betekent voor Klundert, we hebben de nodige 
informatie voor u verzameld. 

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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Woningbehoefte in Klundert

Nieuwbouw nodig voor jong en oud

Dat er een grote behoefte is aan woningen, moge wel duidelijk zijn. Bij 
de bestaande koopwoningen staan de kandidaten in de rij. Voor de ver-
kopers een luxe positie maar voor de kopers kan het heel frustrerend zijn 
als je voor de zoveelste keer mis grijpt. Dit is een landelijk gegeven en 
ook in Klundert worden de koopwoningen als zoete broodjes verkocht. 
“Nieuwbouw is echt keihard nodig gezien de behoefte van jongeren en 
ouderen die graag in Klundert willen blijven, maar zeker ook door de ver-
schuiving van steden naar dorpen. Het beperkt aantal woningen dat te 
koop staat, die zijn in een mum van tijd verkocht en het overbieden ge-
beurt inmiddels ook veelvuldig in deze contreien”, vertelt de Klundertse 
makelaar Pieter van Wensen.

De kern Klundert telt op dit moment, volgens gepubliceerde cijfers in het 
woningbehoefteonderzoek dat onlangs is gehouden, 5855 inwoners. De 
prognose is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Jonge gezinnen 
willen graag in Klundert wonen, maar ook voor de ouderen is de behoefte 
groot voor passende woningen. Daarbij is er steeds meer verschuiving van 
de steden naar de dorpen. Ook in Klundert zie je steeds vaker dat stede-
lingen actief zijn op de woningmarkt.

Huizenprijzen stijgen
“Daarom is het ook van belang dat er daadwerkelijk veel nieuwbouw ge-
pland gaat worden, anders komen straks onze eigen mensen in de knel. 
De stedelingen hebben vaak net wat meer te besteden, de huizen zijn in 
vergelijking met het aanbod in de stad vaak goedkoper, ze krijgen meer 
waar voor hun geld en dit maakt het voor de mensen in de dorpen steeds 
lastiger om in hun eigen woonomgeving een huis te kunnen kopen. Ook in 
Klundert wordt er steeds vaker op de vraagprijs overboden waardoor de 
huizenprijzen steeds stijgen”, vertelt Pieter.
Nieuwbouw zal echter het prijsprobleem niet oplossen. Het bouwen van 
een huis is ook steeds duurder geworden, waardoor nieuwbouwhuizen 
ook steeds duurder worden. 
“Daarbij hebben we op dit moment ook te maken met een historisch lage 
rentestand. Dat maakt het ook aantrekkelijk om juist nu een huis te kopen 
en daarvoor een grotere investering te doen.”

Reisafstand van minder belang
Ook alle ontwikkelingen zoals het stimuleren om vaker thuis te werken, de 
behoefte aan meer groen en meer lucht, dat zorgt voor een verschuiving 
van de bevolking van de steden naar het platteland. 
“Het thuiswerken bijvoorbeeld zal de nieuwe norm gaan worden. Hier-
door wordt ook de reisafstand naar werk van minder belang. Men hoeft 
niet zo vaak meer de deur uit, dus men vindt de reistijd niet zo’n probleem 
meer. Daarbij gaat de ontwikkeling richting het autonoom autorijden ook 
steeds verder en als dat te zijner tijd echt een feit is, dan is de reistijd he-
lemaal niet belangrijk meer”, voorziet Pieter van Wensen.

Kansen voor starters
“Om aan de behoefte te kunnen voldoen, zouden er toch minstens 30 
nieuwbouwwoningen per jaar gebouwd moeten worden. Dat zal minimaal 

de opnamecapaciteit zijn voor Klundert.”
De opnamecapaciteit van starters op de woningmarkt wordt dus geheel 
bepaald door het aantal nieuwbouwwoningen plus het aantal woningen 
dat de woningmarktverlaters vrijmaken. Daarnaast moet de doorstroming 
bevorderd worden, zodat oudere mensen de kans krijgen om te verhuizen 
naar een andere c.q. kleinere woning. “En ook hier zie je dat de vraag naar 
bijvoorbeeld luxe appartementen steeds groter wordt. Mensen die nu in 
een grote woning wonen, willen vaak wel verhuizen, maar dan wel naar 
een woning met een bepaalde luxe en met extra voorzieningen, zodat ze 
langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Doorstroming schept ook weer 
kansen voor starters.”

Max 40 woningen
Op het Bolwerk in Klundert mogen maximaal veertig woningen komen. 
Dat aantal staat opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor de 
vroegere Bult van Pars. Met woningbouw hoopt de gemeente Moerdijk 
een dikke streep onder het verleden te zetten.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in juni het bestemmingsplan 
vaststelt dat wonen mogelijk maakt. Het Bolwerk gaat daarna via een zo-
genoemde tender, een ontwerpprijsvraag, naar een ontwikkelaar. De par-
tij die met het beste plan op de proppen komt, mag aan de gang.
“Mooi dat we weer een volgende stap kunnen gaan zetten om voor onze 
toekomstige generaties in Klundert echt iets moois te laten ontstaan. Wo-
ningbouw als nieuw erfgoed dat verwijst naar de geschiedenis van deze 
locatie waar onder andere een molen en een bastion hebben gestaan als 
onderdeel van de vestingwerken”, aldus wethouder Danny Dingemans.
Het heeft heel wat jaren geduurd. Was het eerst als Bult van Pars een 
doorn in het oog van vele Klundertenaren, heeft het een tijd geduurd voor 
er eindelijk gesaneerd kon worden, maar inmiddels is de bult helemaal af-
gegraven en het stuk grond is klaar voor bebouwing. Het Bolwerk passend 
binnen de vesting. 

Duurzame woonwijk
Ook Pieter van Wensen vindt dit een mooie ontwikkeling. “Hopen dat er 
nu vaart achter gezet wordt en deze nieuwbouw zo snel mogelijk opge-
start kan worden. Dat is al een mooi begin. En daarna hopelijk ook binnen 
afzienbare tijd definitieve plannen voor de ontwikkeling van de bouwplan-
nen voor de beloofde nieuwe wijk, want ook daar is absoluut behoefte 
aan.”
Het doel van dat nieuwbouwproject is om te komen tot een duurzame en 
levensloopbestendige woonwijk met 75 tot 100 woningen van een hoge 
woonkwaliteit in Klundert op locatie Blauwe Hoef, die inspeelt op de aan-
wezige woningbehoefte en die passend is bij het karakter en schaal van 
Klundert.
“Ik weet zeker dat deze nieuwbouwwoningen binnen de kortste tijd ver-
kocht zullen zijn. Het biedt kansen en is ook van grote betekenis voor de 
groei van ons vestingstadje, voor de Klundertse ondernemers, voor be-
houd van ons mooie centrum en voor alle faciliteiten die nodig zijn voor 
de leefbaarheid. Dat zal echt een mooie ontwikkeling zijn voor Klundert”, 
aldus Pieter van Wensen.
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‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestje

Unieke Avond4daagse in Klundert

Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met 
een unieke editie kan hét wandelfeest voor kinderen en volwassenen 
toch doorgaan. Tussen 29 maart en 30 juni 2021 kunnen zij in Klundert 
hun eigen Avond4daagse lopen. Volledig coronaproof. Slagwerkkorps 
Oranje Garde organiseert samen met Koninklijke Wandel Bond Neder-
land (KWBN) en eRoutes deze bijzondere editie. Met een speciale app 
lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt 
drukte en groepsvorming voorkomen. En na afloop wacht de officiële 
Avond4daagse medaille.

Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de Avond4daag-
se-module in de app eRoutes. Deze app maakt routes vanaf een zelf te 
bepalen punt en afstand. Dit zijn zogenaamde ‘ronde routes’, dus het eind-

punt is hetzelfde als het startpunt. De app houdt bij waar en hoeveel de 
deelnemers lopen. En verrast ze onderweg met leuke berichten.

Groot succes
KWBN introduceerde de Avond4daagse – Home Edition vorig jaar voor 
het eerst. Ook toen was Avond4daagse Klundert van de partij. Landelijk 
namen in 2020 bijna 60.000 deelnemers deel. Het leverde vele enthousi-
aste reacties op en een compliment van de staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport.

Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel deelnemers tegelijk gaat lopen, kunnen deel-
nemers wandelen tussen 29 maart en 30 juni 2021. Om er wel een presta-
tie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. 
Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam 
doet vermoeden) mag er dit jaar ook overdag gelopen worden. Boven-
dien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend de wandel-
schoenen aantrekken.

Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via https//www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/klun-
dert. Deelname kost 6,50 euro. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via 
school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zich-
zelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 
– 10 km. En de welverdiende Avond4daagse medaille ontvang je automa-
tisch. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.avond4daagse.nl. 
   
Nadere informatie   
https://www.facebook.com/A4DKlundert

Behoeftepeiling toekomstig wonen jongeren met een beperking in Klundert
Ria Mol en Maria van Rosmalen zijn beiden ouder van een kind met een 
beperking, zij brainstormen al langere tijd over de vraag:  Waar kunnen 
onze kinderen gaan wonen als zij dit thuis niet meer willen of kunnen? 
Samen hebben zij zich georiënteerd in het aanbod van organisaties in 
West-Brabant en de mogelijkheden die zij ideaal zouden vinden voor 
wonen voor hun kinderen. Hun bevindingen hierover zijn duidelijk: “Het 
ontbreekt in de directe omgeving van Klundert aan een woonvoorzie-
ning waarbij onze én andere jongeren met een beperking, op zichzelf met 
nabijheid van 24 uurs begeleiding zouden kunnen gaan wonen”, conclu-
deren Ria en Maria.

“Onze ideeën en wat we als een droom zien voor een ideale woonvoor-
ziening, voor onze én andere jongeren met een beperking, hebben we aan 
het papier én aan SOVAK toevertrouwd. Dit is positief en met veel en-
thousiasme ontvangen en na een reeks van gesprekken heeft dit ertoe ge-
leid dat we een “intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek 
wooninitiatief” zijn overeengekomen.

Veilig en vertrouwd
Het spreekt voor zich dat zij hun droom voor jongeren met een beperking 
uit Klundert en omgeving, in Klundert willen realiseren. 
“Het opgroeien in onze dorpsgemeenschap is door onze jongeren ervaren 
als veilig en vertrouwd. Ze voelen zich er welkom en ze voelen zich er 
thuis. Opgebouwde contacten kunnen goed worden onderhouden en zij 
kunnen zich zo zelfstandig als mogelijk binnen Klundert bewegen. Voor de 
vrijetijdsbesteding is er een gevarieerd aanbod waarin Meer Moerdijk een 
rol heeft voor de toegankelijkheid van jongeren met een (lichamelijke en/
of verstandelijke) beperking.”

Behoeftepeiling
Voor mensen met een beperking is het meestal zeer wenselijk dat wonen 
én dagbesteding in nabijheid gelegen is of op korte reisafstand. Ook dit 

is iets wat in Klundert en directe omgeving zeer beperkt is. Het is fijn dat 
SOVAK ook hierin stappen gaat ondernemen om dit verder te ontwikke-
len. Samen met SOVAK onderzoeken beide dames de werkelijke behoefte 
onder jongeren vanaf 18 jaar met een beperking voor het (toekomstig) 
wonen in Klundert.
“Dus ken je iemand die op zoek is naar een (toekomstige) woonvoorzie-
ning en bij voorkeur in Klundert? Heb je interesse, wil je meer informatie 
of zou je willen sparren over dit onderwerp, geef een seintje en wij maken 
dan graag een afspraak hiervoor”, aldus Ria en Maria.
Informatie opvragen of aanvraag voor een gesprek kan via e-mail: 
woneninklundert@gmail.com.

In de vorige editie van het Klundert Magazine was een artikel opgenomen 
van Sovak. Contact met Sovak kan via telefoon: Sovak Cliëntadvies 088-
3520123, via de website www.sovak.nl of per e-mail  
cliëntadvies@sovak.nl 



Klundert kleurt geel-blauw
Juist nu voelen we ons als Klundertenaren met elkaar verbonden en 
heel veel mensen willen deze eensgezindheid uiten. Daarom hebben 
we speciale Klundertvlaggen laten maken. Inmiddels hangen er al heel 
wat vlaggen te wapperen. Hoe leuk zou het zijn als straks alle Klundert-
se 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. Belang-
stelling? Stuur een mailtje naar info@indeklundert.nl om zo’n speciale 
Klundertvlag te bestellen.
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Huis van de Wijk Klundert
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

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.

Speeltuin Het Westerkwartier
De speeltuin van Buurt- en Speeltuinvereniging 
Het Westerkwartier is geopend op woensdag-, 
vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 
uur. 
Het Westerkwartier is op zoek naar mensen die 
in de kantine willen staan. Nu gebeurt het re-
gelmatig dat door een tekort aan vrijwilligers de 
kantine gesloten moet blijven. De poort is dan 
wel open en kinderen zijn welkom om te komen 
spelen, maar er is helaas geen gelegenheid om 
iets te kopen of naar het toilet te gaan. 
Belangstellenden voor vrijwilligerswerk kunnen 
zich melden via e-mail speeltuinklundert@gmail.
com.

Avond4daagse Klundert
Dit jaar in verband met alle coronamaatregelen 
wederom geen reguliere Avond4daagse, maar 
net als vorig jaar kan er tot 30 juni aanstaan-
de meegedaan worden aan de zogenaamde 
home-edition van de Avond4daagse. Om er 
wel een prestatie van te maken, moet men de 
vier wandeldagen binnen twee weken afleggen. 
Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus 
(anders dan de naam doet vermoeden) mag er 
dit jaar ook overdag gelopen worden. Boven-

dien kunnen de lopers zowel doordeweeks als 
in het weekend de wandelschoenen aantrekken.
Inschrijven is mogelijk via www.eroutes.nl/nl/
avond4daagse/klundert. Deelname kost 6,50 
euro. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 
2,5 – 5 – 10 km. En de welverdiende Avond-
4daagse medaille ontvang je automatisch. Wil 
je eerst meer informatie? Bezoek dan www.
avond4daagse.nl.

Kuieren door Klundert
Het seizoen is vorige maand begonnen voor de 
Historische Stadswandelingen met gids. Deze 
worden georganiseerd door Heemkundekring 
Die Overdraghe. Het is natuurlijk ook mogelijk 
om de route zelf te wandelen zonder begelei-
ding van een gids. De route wordt beschreven 
in een zeer informatief boekwerkje. Dat voert 
de wandelaar, maar ook de rolstoel- of scoot-
mobielgebruiker, 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.

Maandelijkse Historische Zaterdagwandeling.
Namens de Heemkundekring “Die Overdraghe” 
hebben we iets nieuws bedacht voor de stads-
wandelingen door Klundert. Je kunt voortaan, 
naast inschrijven met een gezelschap, ook ge-
woon met ons meewandelen. Alle 1e zaterda-
gen van de maand (van 5 juni t/m 2 oktober 
2021) gaan we met een stadsgids het historisch 
centrum bekijken en luisteren naar al de prach-
tige verhalen. 
We starten om 14.00 uur bij de Stad Klundert in 
de Molenstraat á €4,-- p.p. contant bij de gids.
De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en is ongeveer 
3,5 km. Wil je meewandelen, geef je dan voor 
12 uur op bij Niek Tolenaars, 06 33992793 / 
nitol@ziggo.nl



06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 593 12 53

STORING-ONDERHOUD-SERVICE 
Bel ons voor een afspraak 

076 - 5931253! 

CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl

Installatietechniek
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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 Pieter van Wensen (44) uit Klundert

Zijn naam komen we op heel wat plekken tegen 
in Klundert en omgeving. Van Wensen Makelaars 
is inmiddels een begrip in deze contreien. Ooit in 
Klundert begonnen met een klein makelaarskan-
toor, nu als Van Wensen Makelaars met een prach-
tig gerenoveerd modern kantoor gevestigd in het 
bijzondere Kreekgebouw. Wie is Pieter van Wensen 
eigenlijk? 

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen aan de Zevenberg-
seweg. Ik ben opgegroeid op de boerderij aan 
De Druif, dus eigenlijk een echte boerenjongen. 
Mijn ouders hadden zes kinderen: vijf jongens en 
een meisje. Ik was de vierde zoon in ons gezin. 
Ik had me geen mooiere jeugd kunnen wensen, 
voor een kind is het echt een superleuk leven op 
de boerderij. Lekker de ruimte om te spelen, hut-
ten te bouwen in het hooi en ik mocht als jong 
jongetje vaak al rijden op de trekker. Zo leuk, zo 
stoer. Ik heb echt een hele fijne jeugd gehad met 
hele fijne ouders. 
Ik woon samen met Katarina en onze kinderen 
in het Rondeel hier in Klundert. We hebben een 
zoon van 14 en een dochter van 12 jaar.

Men zou mij kunnen kennen van...
Genoeg mensen zullen me al van kinds af aan 
kennen. Ik ben hier opgegroeid, ik zat op CNS 
De Molenberg en had heel wat vriendjes die 
graag bij ons op de boerderij kwamen spelen. 
Vroeger heb ik veel getennist en ook tafeltennis 
gespeeld.
Nu zullen de mensen me voornamelijk kennen 
als makelaar en taxateur. 
Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd, maar koos 
er uiteindelijk voor om makelaar te worden. Ik 
ben in 2002 begonnen bij Ooms Makelaars in 
Dordrecht. Daarna in Spijkenisse en later als 
adjunct-directeur van Ooms Makelaars in Hel-
levoetsluis. Later ben ik bij Van der Sande Ma-
kelaardij in Etten-Leur gaan werken. Die hadden 
destijds ook een etalage in Klundert en zo heb 
ik ook ervaring opgedaan in Klundert. Helaas 
ging dit kantoor failliet en kwam ik zonder werk 

te zitten. Dat was toch wel heftig. Onze kinde-
ren waren nog heel klein. Toen heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken, heb een lening aange-
vraagd en ben voor mezelf begonnen. Dat was 
midden in een crisisperiode, maar met veel in-
zet, hard werken en gunning is dit allemaal goed 
gekomen. Inmiddels dus een mooie zaak op een 
bijzondere locatie in één van de mooiste panden 
van Klundert. 

In het dagelijks leven ben ik...
Ik vind mezelf wel een rustige persoonlijkheid. 
Ik werk heel veel, misschien wel te veel en heb 
eigenlijk te weinig tijd voor mijn gezin. Zakelijk 
gezien probeer ik open en eerlijk met mensen 
in gesprek te gaan, ik probeer het altijd zo goed 
mogelijk te doen voor onze klanten. Iedere klant 
verdient de nodige aandacht, dat is ons streven 
en dat proberen we altijd in praktijk te brengen. 
Een huis kopen of verkopen is een unieke erva-
ring en we doen ons best om dit ook een bijzon-
dere ervaring te laten zijn. Daarbij altijd dicht bij 
jezelf blijven, dat vind ik heel belangrijk. 

Ik ben trots op...
Op mijn gezin, mijn vrouw en mijn kinderen.

Ik heb een grote hekel aan…
Aan oneerlijke mensen.

Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt 
heb…
Het is misschien een cliché, maar de geboorte 
van mijn kinderen vond ik oprecht heel bijzon-
der. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk heel weinig televisie, soms ’s avonds laat 
wel eens een stukje talkshow met Beau van 
Erven Dorens. En verder kijk ik bij gelegen-
heid graag naar Netflixseries zoals Marco Polo, 
Homeland of Designated Survivor.

Deze film moet iedereen zien...
Ik kijk graag naar James Bond films en The 
Gladiator vond ik een onwijs goede film.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees eigenlijk nooit boeken. Het kan wel eens 
tien jaar geleden zijn dat ik voor het laatst een 
boek gelezen heb.

Ik luister graag naar...
Ik heb geen specifieke voorkeur, ik houd van al-
lerlei soorten muziek.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Eigenlijk ben ik alle drie. Iets begint met een 
droom, daar denk ik dan over na, zet een stip op 
de horizon en dan ga ik er voor om het te doen. 
Ik durf dingen echt wel aan.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik heb geen idool ofzo, ik zie en spreek al zoveel 
mensen, ik zou echt niet specifiek iemand kun-
nen noemen. Het is onmogelijk, maar mijn opa 
Den Hollander had ik wel graag willen ontmoe-
ten. Dat moet echt een markante man zijn ge-
weest, zo heb ik uit verhalen begrepen. 

Het liefst drink ik...
Gewoon plat water. Soms een biertje of een 
wijntje, maar ik heb een enorm talent om rich-
ting de honderd kilo te gaan, dus ik houd het 
heel beperkt.
En het lekkerste eten vind ik…
Tijdens de vakantie kan ik echt genieten van bij-
voorbeeld gegrilde tonijn. Heerlijk! Maar ik lust 
ook graag pannenkoeken, een frietje, nasi of ma-
caroni. Eigenlijk vind ik bijna alles lekker, behalve 
kaas, koffie en ananas..

Mijn favoriete vakantieland is...
Absoluut Kroatië. Mijn vrouw is opgegroeid hier 
in Klundert, maar komt oorspronkelijk uit Kroa-
tië. We proberen daar elk jaar op vakantie naar 
toe te gaan.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Doe eens lief!

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Heb geen speciale wensen. Gewoon lang gezond 
blijven en genieten van en met de kinderen. Ik 
hoef ook niet zo nodig op de voorgrond te tre-
den. Voor de medewerking van dit interview bij-
voorbeeld heb ik echt wel getwijfeld, net als bij-
voorbeeld een tijdje terug toen ik gevraagd ben 
om mee te werken aan de Klundertse StadsQuiz 
vanuit de studio. Zoiets vind ik best lastig, ik vind 
het moeilijk om nee te zeggen, maar uiteindelijk 
heb ik toen een hele leuke avond gehad.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid en jezelf kunnen zijn.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Ik ben een heel gelukkig mens, dus eigenlijk met 
niemand. Als ik mezelf wat meer vrije tijd zou 
gunnen, dan is het helemaal perfect.

Klundert vind ik…
Een ontzettend mooi stadje. Maar we moeten 
met elkaar wel scherp blijven om het zo goed 
te houden. Er zijn heel wat zaken die uitgevoerd 
moeten worden, zoals onderhoud vestingwer-
ken, woningbouw om de groei te ontwikkelen en 
om de faciliteiten in stand te houden. Ook lokaal 
shoppen is daarbij belangrijk om het winkelaan-
bod in stand te houden. Daar moeten we ons 
echt van bewust zijn.

Wat ik mis in Klundert is…
Dat is toch wel voldoende nieuwbouw. Klundert 
heeft dit echt nodig om op de eerste plaats de 
eigen mensen te kunnen huisvesten, maar ook 
voor de mensen die van elders graag hier willen 
wonen.

Mooiste plekje in Klundert…
Het uitzicht hier boven uit het kreekgebouw 
over de Bottekreek.

Minst mooie plekje in Klundert…
De Nijverheidsstraat vind ik er wel een beetje 
troosteloos uitzien.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert, maar Willemstad is absoluut ook een 
mooi stadje.
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 51 - mei 2021

Stadhuis Klundert 400 jaar

Voor wie het nog niet wist: Het is dit jaar 400 jaar geleden dat begon-
nen werd met de bouw van het Klundertse stadhuis. In 1621, midden 
in de 80-jarige oorlog, werd Klundert verrijkt met een mede door Prins 
Maurits gefinancierd  gebouw dat dienst ging doen als Stad- en Gevan-
genhuis, in renaissancestijl ontworpen door de architect Melchior van 
Harbach. Schoolmeester, schrijver en historicus D.A.K. van der Zande 
schreef in 1920 ter gelegenheid van  het driehonderdjarig bestaan van 
het gebouw het boekje ”Het Raadhuis van Klundert” dat dit stadhuis 
van alle “schoone raadhuizen die in de 1e helft der 17e eeuw werden 
gebouwd als een der beste mag worden beschouwd”. Het onderstaande 
verhaal bevat een groot aantal citaten uit dit boekje.
 
Prins Maurits
Prins Maurits van Oranje was de zoon van Willem van Oranje en Anna 
van Saksen. Hij werd geboren in Dillenburg op 14 november 1567. Hij 
was onder andere een broer van Frederik Hendrik van Oranje. Op zijn 
achttiende verjaardag, in 1585, werd hij vanwege zijn hoge status be-
noemd tot stadhouder van Holland en Zeeland. In die functie was hij 
vertegenwoordiger van die provincies, kon hij regenten in steden be-
noemen en gratie verlenen aan veroordeelden. Tegelijkertijd kreeg hij 
de titel geboren prins van Oranje. Met deze titel verwierf hij in de Ne-
derlanden veel aanzien. Na de moord op zijn vader Willem van Oran-
je in 1584 erfde Maurits onder andere diens Heerlijckheden, zo ook 
Klundert.

Vrijgevigheid
Het is aan de vrijgevigheid van Prins Maurits te danken dat dit gebouw 
tot stand is gekomen, hetgeen blijkt uit een akte, die op 25 november 
1620 door Zijne Hoogheid in ’s-Gravenhage werd ondertekend en waar-
in hij toezegt “de Somme van Twee duijsent guldens” bij te zullen dragen 
aan de bekostiging van de bouw. Van die Twee duijsent guldens zou de 
rentmeester der domeinen van den Prins betalen 1000 guldens als met 

het werk werd begonnen en de rest als het geheel of half voltooid zou 
zijn. Volgens het bestek van 1620 zou het stadhuis “50 Bredasche voe-
ten lang en 30 voeten wijd moeten zijn, binnenwerks gemeten, in twee 
lokalen verdeeld, n.l. in eene voorzaal en in eene vergaderkamer, terwijl 
beneden eene gevangenis, zowel eene “civiele” als eene “criminele” zou 
worden aangebracht.” 

Onderhoudsplicht
Het geheel zou ongeveer 5000 gulden kosten, terwijl de Prins “den 
hardsteen, in voorraet binnen Nyervaert, beschikbaar stelde”. Toen bij 
de aanbesteding bleek dat de begrote ƒ5000 niet voldoende zouden 
zijn en burgemeester  Mattheus Egberts  om een hogere subsidie vroeg, 
heeft  Zijne Hoogheid die  ook verleend onder de voorwaarde dat de 
“Magistraet van den Clundert het gebouw nu ende in alle toecomende 
tijden in ’t geheel  geen parthijen uitgesondert, in behoorlijke reparatie 
ende staet sal onderhouden.” 
Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestek aan te 
passen. De lengte van het gebouw werd bijvoorbeeld van 50 naar 60 
voeten gebracht. Verder zou volgens het eerste bestek “de hoofdver-
dieping uit twee localiteiten bestaan”. Dat werden er in het nieuwe 
bestek drie, n.l. in het midden de vestibule of “voorzale”, rechts (vanaf 
de ingang gezien) de raadzaal of “vergadercamer” en links de “weeska-
mer” en “secretarie”, gescheiden door een dwarsmuur. In het souterrain 
onder de vestibule de gevangenis, rechts daarvan de waag en links de 
cipierswoning. 
Volgens het nieuwe bestek zouden twee ‘”sierlijke hardsteenen trappen 
naar het bordes” leiden. Die sierlijke dubbele trap is door “de Franschen 
den 26 Februari 1793 stukgeslagen” en daarop vervangen door een en-
kele.
Of de elkaar opvolgende gemeentebesturen zich hebben gehouden aan 
de verplichting, die hen bij akte van 17 juni 1621 werd opgelegd, om het 
Stadhuis niet slechts in zijn geheel, maar ook “in zijne onderdeelen in 
goeden staet te onderhouden?” wordt door Van der Zande in zijn boekje 
uitgelegd.

“Die Overdraghe” had dit jaar een aantal activiteiten gepland die ver-
band houden met dit 400-jarig jubileum. De Coronapandemie heeft 
daar een stokje  voor gestoken. Men heeft besloten die door te schuiven 
naar 2023, het jaar waarin 400 jaar geleden is dat het stadhuis officieel  
in gebruik werd genomen. Wel is het de bedoeling dat er komend najaar 
een herdruk verschijnt van het boekje van D.A.K. van de Zande. Voor 
meer info kunt u via de mail terecht bij voorzitter@dieoverdraghe.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

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. 

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

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

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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Extra ophaalrondes snoeiafval 
en webcam moeten drukte 
milieustraat temperen
Inwoners van Moerdijk kunnen hun snoeiafval in het hoogseizoen 
(februari tot en met juni) voortaan twee keer per maand thuis laten 
ophalen en de rest van het jaar één keer per maand. Ook wordt er 
een webcam geplaatst bij de milieustraat in Klundert, zodat inwo-
ners online kunnen zien hoe druk het er is en hun bezoek eventu-
eel uitstellen. Met deze maatregelen wil de gemeente Moerdijk iets 
doen aan de toegenomen drukte bij de milieustraat en wachttijden 
verkorten. 

“De coronamaatregelen zorgen ook dit voorjaar weer voor extra druk-
te doordat inwoners in de tuin aan de slag gaan en er veel meer snoei-
afval wordt aangeboden”, legt wethouder Jack van Dorst uit. “Boven-
dien kunnen we als gevolg van de maatregelen minder bezoekers dan 
normaal tegelijk op de milieustraat ontvangen. Dit zorgt vaak voor 
langere wachttijden en ergernis. Met extra ophaalmomenten aan huis 
en een webcam bij de milieustraat die live laat zien hoeveel auto’s 
staan te wachten hopen we daar iets aan te doen. En er is nog een 
bijkomend voordeel: op deze manier maken we het nog makkelijker 
om grondstoffen gescheiden aan te bieden en creëren we samen 
minder restafval. De webcambeelden zijn straks te bekijken via www.
moerdijk.nl”.

Online aanmelden
Snoeiafval werd tot nu toe in Moerdijk alleen in de maanden april 
tot en met november opgehaald (een keer per maand, na aanmelding 
vooraf). Dat wordt nu dus twee keer per maand van februari tot en 
met juni en één keer maand in januari en juli tot en met december. De 
eerste extra ophaaldata zijn al bekend: woensdag 26 mei en woens-
dag 23 juni. Inwoners kunnen zich nu al online hiervoor aanmelden. 
De overige extra ophaaldata volgen zo snel mogelijk.

Versoepelingen: kortere wachttijden
Andere mogelijke opties om de drukte bij de milieustraat te reguleren 
bleken niet haalbaar. Zo onderzocht de gemeente de mogelijkheid 
van een gescheiden entree voor aanbieders van snoeiafval. Dat bleek 
om logistieke redenen niet te realiseren. Een of meer tijdelijke extra 
locaties voor het aanbieden van snoeiafval zijn uiteindelijk niet ge-
vonden. Door de versoepeling eind maart van de coronamaatregelen 
zijn inmiddels weer meer voertuigen tegelijk op de milieustraat toege-
staan. Dat zorgt al voor een betere doorstroming. De gemeente ver-
wacht dat later dit jaar, als na verdere versoepelingen weer het ‘nor-
male’ aantal voertuigen welkom is, de wachttijden nog korter worden.
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Extra steuntje in de rug van College B & W
Dit jaar geen legeskosten organisatoren evenementen
Ondernemers, verenigingen en stichtingen die nog dit jaar een evene-
ment willen organiseren in Moerdijk hoeven geen legeskosten te betalen 
wanneer ze een vergunning aanvragen. Het college van burgemeester en 
wethouders wil ze zo een extra steuntje in de rug geven, vooruitlopend 
op verwachte versoepelingen van de coronamaatregelen in de loop van 
dit jaar. 

“Op een bepaald moment zijn ook evenementen weer mogelijk”, legt wet-
houder Danny Dingemans uit. “Daar worden nu al plannen voor gemaakt, 
dus moeten de organisatoren ook vergunningen aanvragen. De daarbij 
behorende kosten willen we ze zo besparen.”

“Voor allemaal een zwaar jaar”
Het college kiest er bewust voor om niet alleen ondernemers op deze ma-
nier te helpen, maar ook verenigingen en stichtingen. “Het is voor allemaal 

een zwaar jaar geweest en dat is het nog”, verduidelijkt Danny Dingemans. 
“Daarom willen we één lijn trekken. Bovendien: evenementen zijn belang-
rijk voor Moerdijk. We proberen zo goed mogelijk mee te denken met de 
organisatoren, zodat we hopelijk zo snel mogelijk weer evenementen op 
touw kunnen zetten.”

Geplande evenementen alvast aanmelden
Het verlenen van vergunningen voor evenementen is volgens de huidige 
coronarichtlijnen nog niet toegestaan. Wel roept de gemeente organisa-
toren om geplande evenementen alvast aan te melden via apv.evenemen-
ten@moerdijk.nl. Zo kan er alvast getoetst worden op veiligheid en even-
tueel overlappen (teveel evenementen op een bepaalde datum en/of in 
een dorp of stadje). Conceptaanvragen kunnen ook al worden ingediend, 
zodat de gemeente voorbereidende werkzaamheden al kan uitvoeren.

Vriend worden makkelijk via iDeal

Vindt u het Klundert 
Magazine ongeveer een 
euro waard?
Het Klundert Magazine is inmiddels in Klundert en omgeving een niet 
meer weg te denken maandblad. Het wordt veel gelezen en heeft een 
grote respons. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op! Waardeert u 
dit maandblad? Wat hebt u er voor over om het te blijven ontvangen?

We willen er bewust geen abonnementenblad van maken, het wordt nog 
steeds gratis huis-aan-huis verspreid. Nog steeds hopen we dat steeds 
meer mensen een bijdrage over willen maken om zo vriend te worden 
van In de Klundert. Want samen met vrienden kun je veel meer bereiken!

Doet u mee?
Voor slechts 13,57 euro per jaar bent u al Vriend! Als iedereen meedoet, 
dan kunnen we groeien, kunnen we meer informatie kwijt en kan het ma-
gazine alleen maar mooier en dikker worden. Een blad voor en door Klun-
dert! Dat betekent dus eigenlijk maar net iets meer dan een euro per blad. 

Vindt u het Klundert Magazine ongeveer een euro waard?
Vriend worden van In de Klundert is nog nooit zo makkelijk geweest. We 
hebben nu een iDeal-knop op de website www.indeklundert.nl. Even klik-
ken en de vriendschap is gesloten!
Als we inderdaad voldoende bijdragen mogen ontvangen, dan mag u er op 
blijven rekenen dat u elke maand het Klundert Magazine in de bus krijgt! 
Mogen we ook op uw Vriendschap rekenen?



Ervaar het diverse aanbod van winkels in het mooie 
Klundertse centrum!
Ontmoet elkaar in één van onze gezellige restau-
rants en cafés of op één van de leuke terrassen!
Laat u verwennen bij onze kapsalons, pedicures en 
schoonheidssalons!
Maak gebruik van de service van de diverse bedrij-
ven!

Het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) is een actie-
ve groep ondernemers, die allerlei acties en activiteiten 
organiseert in Klundert. Deze ondernemers verdienen 
de loyaliteit van de Klundertenaren, juist omdat zij als 
actieve ondernemersclub ook actief zijn voor Klundert! 
Deze ondernemers zorgen mede voor de leefbaarheid 
in Klundert. Dus wees loyaal en shop lokaal!

Wat hebben de KOK-leden u te bieden:
• Winkelen in de Klundert is een initiatief van de 

Klundertse Ondernemingsvereniging KOK.
• Er is een speciale klantenkaart Winkelen in de 

Klundert waar de consument punten kunnen 
sparen bij de deelnemende ondernemers 
waarmee bedragen gespaard worden te besteden 
bij de deelnemers.

• De KOK-leden zorgen voor een levendig en gezel-
lig centrum door een gevarieerd aanbod.

• Gezamenlijk worden allerlei acties georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld zegels sparen en leuke prijzen 
winnen.

• Het is al jaren een traditie dat het KOK de intocht 
organiseert van Sinterklaas in Klundert.

• Op de braderie zijn natuurlijk de KOK-leden pre-
sent met speciale acties.

• De KOK-leden ondersteunen heel wat initiatieven 
en verenigingsactiviteiten in Klundert.

Meer informatie over het Klunderts Ondernemers Kontakt is te vinden op de website: 
www.winkelenindeklundert.nl of op te vragen via e-mail: info@winkelenindeklundert.nl.

Albert Heijn in de Klundert  Doorsteek 9Bakker Jac Smit Kerkring 5By Tiki Mode Voorstraat 16DA Drogisterij Van Berghem Voorstraat 40aDe Poort Trends Voorstraat 34De Roos Modeschoenen Molenstraat 25Dierenspeciaalzaak Wendy  Molenstraat 21Esthers Mode Wensen Stadhuisring 14Jacco’s Menswear  Kerkring 10Keurslager Jongmans Zevenbergsepoort 16Kluswijs Westerstraat 44Maribelle Lingerie Voorstraat 32Maribelle Mode Voorstraat 46Marion’s Bloemdecoraties Schanspoort 38Marskramer Schreuders Doorsteek 3-5Moon3 Molenstraat 3Primera Van den Berge Voorstraat 30Ropanita Voorstraat 50a

sLeijtenrij Doorsteek 2

Woon & Slaapcomfort Van de Werken Westerstraat 4

Dekkers Haarmode Molenstraat 15

Feel Beauty by Cindy Voorstraat 52b

Fitness EasyFit Premium Molenstraat 27a

Hair Fun Creations Schanspoort 3

Schoonheidsinstituut Cathy Poststraat 2

De Stad Klundert Molenstraat 31-33

Restaurant De Pastorie Molenstraat 31-33

Gasterij ’t Tolhuys  Zevenbergsepoort 43

Rechtstreeks in de Klundert Doorsteek 4-6

Autobedrijf Van Drimmelen Melassestraat 2 Zevenbergen

Groenendijk Tweewielers Westerstraat 39

Jora Servicestation Oliemolenstraat 25-27

Rabobank West-Brabant Noord Etten-Leur

Silvas Voorstraat 8

Van Wensen Makelaars Zevenbergsepoort 3

Wees loyaal 
koop lokaal

ALLE LEDEN OP EEN RIJTJE:
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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 moge-
lijkheid 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 ver-
spreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via 
advertenties@indeklundert.nl.
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Zwerfafval verzamelen en metaal sparen
Opbrengst voor gratis kinderevent 

Plandelen is helemaal van deze tijd. Plandelen is een combiwoord van 
wandelen + plastic rapen. Steeds meer mensen zie je aan de wandel 
met een grote grijpstok en een speciale ring om een vuilniszak aan 
te bevestigen. Al wandelend raap je dan overal langs de weg en in de 
berm zwerfafval op. Met één uurtje plandelen heb je de wijk al een stuk 
groener gemaakt en ben je ook aardig op weg naar die 10.000 stappen 
die je toch al wilde maken. Een mission impossible? Welnee! Als een 
kwart van de bevolking elke dag drie stukjes zwerfafval op zou ruimen, 
dan is Nederland binnen één week schoon.

In Klundert en omgeving wordt er heel wat geplandeld. Bekende plande-

laars bijvoorbeeld zijn Paul Koevermans, Albèr en Liesbeth van Rijswijk en 
William den Hollander. Natuurlijk zijn er nog veel meer, maar deze plan-
delaars kom je wel heel vaak tegen met hun grijpstok en ook houden ze 
iedereen op de hoogte waar ze bezig zijn op de facebookpagina Moerdijk 
Schoon. Het werkt aanstekelijk, want er zijn steeds meer mensen die aan-
geven om mee te willen helpen. Spullen om te plandelen zijn verkrijgbaar 
bij Jolanda Schreuders-Vreugdenhil, coördinator van de Klundertse groep 
plandelaars. 

Metaal sparen
Al plandelend kwam William den Hollander op het idee om alle meta-
len die hij tegenkwam onderweg apart te houden en te gaan verkopen. 
Dat bleek een heel lucratief idee te zijn. De opbrengst is echter niet voor 
zichzelf, maar is bestemd voor een gratis kinderevent en als er veel bin-
nenkomt dan te zijner tijd ook een activiteit voor oudere jeugd en vol-
wassenen.
Inmiddels is het een uitgebreide actie geworden. Er staat zelfs een grote 
bak in zijn voortuin bij zijn huis in de Westerstraat nummer 11 waar men-
sen van alles kwijt kunnen wat van metaal is. 
“Aluminium blikjes, bierdoppen, oud gereedschap, schroeven en spijkers 
en allerlei ander restafval van metaal kan men deponeren in de bak. 
Grotere dingen van metaal zoals bijvoorbeeld kapotte computers, 
televisies , vaatwassers, cv-ketels of andere dingen waar metaal aan zit 
zoals ijzer of aluminium kunnen we bij de mensen ophalen. Alles wordt 
netjes uitgezocht en gesorteerd en daarna verkocht. Inmiddels hebben we 
al zoveel bij elkaar gespaard dat het kinderevent al definitief georganiseerd 
kan gaan worden”, vertelt een enthousiaste William. De hele familie 
is inmiddels gemobiliseerd om te helpen: vader Wim en moeder Petra, 
echtgenote Miranda en de kinderen. “Anders zou het echt niet te doen 
zijn, we krijgen zoveel spullen aangeboden.”

Bijzonder event voor de kids
Het event voor de kinderen zal nog voor de zomervakantie georganiseerd 
gaan worden. “Dit zal een middag worden voor alle basisschoolkinderen 
uit Klundert met activiteiten, zoals lasergamen, springkussens, muziekbin-
go en nog veel meer. We hebben zoveel ideeën, er zijn zoveel mensen 
die actief meedenken en mee willen organiseren, dus het wordt sowieso 
een leuke en afwisselende kindermiddag. Ook de Klundertse onderne-
mers zijn positief over onze actie en inmiddels hebben we ook sponsoring 
mogen ontvangen.”
Het event voor de ouderen zal pas ergens dit najaar georganiseerd gaan 
worden. “Eerst natuurlijk nog afwachten of we ook hiervoor voldoende 
centjes bij elkaar krijgen. En we wachten voor dit event tot de hele co-
ronapandemie achter de rug is. We hebben al wel wat ideeën. Het zal een 
soort showavond worden met allerlei entertainment zoals spelletjes en 
muziek. Maar dit is dus nog even afwachten”, aldus William den Hollander.
Voor het laten ophalen van grote spullen kan men zich melden via 
info@indeklundert.nl.
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Woningbouw hoog op de agenda Stadstafel

Woningbouw staat al jaren hoog op de agenda van de Stadstafel. Heel 
vaak krijgen we vragen van mensen die graag in Klundert willen wonen, 
maar geen geschikte woning vinden. Het landelijke probleem dat er te 
weinig woningen zijn, ervaren we ook in Klundert.

Er zijn al veel rapporten geschreven hoe dit zo gekomen is, maar het is 
goed om te weten hoe woningbouw in Brabant op dit moment geregeld is. 

Woningtekort
Om de paar jaar komt er vanuit de provincie een voorspelling hoe de be-
volking zich zal ontwikkelen voor de verschillende gemeentes en hoe de 
woningbouw daar op afgestemd wordt. Moerdijk is afgelopen jaren tel-
kens als een krimpgemeente aangemerkt terwijl bijvoorbeeld Dinteloord 
weer tot een groeigemeente hoorde. Dat vonden wij altijd al vreemd want 
we zagen de tekorten voor de eigen bevolking en we zagen de kansen om 
mensen vanuit de Randstad te huisvesten. De provincie bepaalt dus op 
basis van hun prognose hoeveel woningen Moerdijk mag bouwen. Het 
is de gemeenteraad die uiteindelijk bepaalt hoeveel dat er per kern zijn. 

Een goede stap vooruit
In 2018 hebben we samen met de ambtenaren de woningbouw na de 
gemeentelijke herindeling onderzocht. Het bijgevoegde grafiekje laat het 
aantal woningen zien die bijgebouwd zijn in de afgelopen jaren en de plan-
nen die er nu zijn voor de komende jaren. Het plan Blauwe Hoef en het 
Bolwerk gaat Klundert rond 2025 helpen en is een goede stap vooruit. 
Onze insteek is een kleine gestage groei zodra er voldoende huizen blijven 
voor onze kinderen en er meer appartementen komen voor onze ouderen. 

Op die manier blijft de leefbaarheid op peil en blijft Klundert zijn unieke 
identiteit behouden. Groei is goed voor ondernemers en verenigingen. 
Het is duidelijk dat als er geen groei blijft we uiteindelijk in een negatieve 
spiraal kunnen komen en die stap willen we voorkomen.

Probleem rond wonen en zorg
Naast de woningbouw behoefte hebben we een zorg die nog ingewik-
kelder is. Door de landelijke overheid is een paar jaar geleden wonen en 
zorg losgekoppeld. Het concept ‘rusthuis’ is daarmee weg en dus ook in 
Klundert is dit verdwenen. Het idee was dat je zo lang mogelijk thuis blijft 
wonen en alle zorg dan thuis regelt. Helaas zien we steeds vaker dat als 
je meer zorg nodig hebt dat dat niet werkt en in Klundert kun je dan niet 
blijven wonen. “Een oude boom moet je niet verplanten” is een bekend ge-
zegde, maar is helaas wel wat inmiddels regelmatig gebeurt en zal blijven 
gebeuren door deze keuzes. Afgelopen week zo ook afscheid genomen 
van een buurvrouw die na 60 jaar in Klundert haar zelfstandige huis uit 
moet en naar Zevenbergen moet verhuizen. Een oplossing hiervoor is voor 
Klundert nog niet in zicht, maar dit speelt dan ook in alle kleinere kernen 
en zullen we ook blijven bespreken.

Belangstelling?
Zodra Corona het toelaat zullen we weer vaker bij elkaar kunnen komen 
en hopen we jullie snel te zien.
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 men-
sen erbij betrekken door naar de mensen toe te gaan, door open en eerlijk 
te communiceren. Laten we met z’n allen geloven in de kracht van de sa-
menleving.  En wie weet worden er dan wensen vervuld die onze leefge-
meenschap nog leuker, nog beter, nog mooier maken. 
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? Neem eens een kijkje op 
de website www.stadstafel.indeklundert.nl of vraag informatie op bij het 
bestuur. Positieve reacties, handige tips en suggesties en opbouwende 
kritiek zijn altijd welkom via e-mail: stadstafel@indeklundert.nl.



Column namens de kerken: Kerk in beweging

Typisch Klundert 
Begin vorig jaar was op TV de serie Typisch Moerdijk. Best leuk. Hoe 
zou het zijn als ze ook eens een aantal afleveringen maakten van Ty-
pisch Klundert?

Al wandelend denk ik er over na. Ik loop richting de Suijkerberg, de 
machtige vestingwal bij de entree van onze stad. Wat is nu typisch 
Klundert? Op televisie laten ze natuurlijk vooral de opvallende mensen 
zien. In de krant werd geklaagd over Typisch Moerdijk. De mensen die 
op TV kwamen waren nu juist niet typisch voor het dorp. Dat klagen is 
een beetje flauw natuurlijk, maar er zit wat in. Wat typisch Klundert is 
zit natuurlijk niet in een aantal mensen die er uit springen.

Klundert, dat zijn we allemaal, hoe gewoon of bijzonder we ook zijn. 
Mensen die het graag leuk en gezellig hebben met elkaar. Klundert op 
een kluitje, als het kan, nu dus even niet helaas. Ik kijk naar de vesting-
wal aan de zuidkant. Klundert is een stad, een kleintje natuurlijk. Maar 
een stad. Met een stukje stadswal. 
Klundert heeft als kleine stad iets eigens. Een gemeenschap met een 
sterk meeleven. Waar mensen massaal kaartjes sturen als iemand in het 
ziekenhuis ligt, iets heeft te vieren enz.  

Ik loop langs het Walletje naar de Krugerstraat. Deze stad is niet af-
gesloten, er is ook veel ruimte naar buiten toe. Zo heb ik zelf Klundert 
ervaren toen we hier 13 jaar geleden kwamen wonen. Een plek waar je 
welkom bent. Wat heb je aan een gemeenschap als die zich afsluit voor 
nieuwe mensen. Maar dat is dus niet in Klundert.

Na een stukje Blauwe Hoefsweg kom ik bij het Bastion. Er zijn meer 
scholen, maar hier hebben mijn kinderen op gezeten. Hier leerde jaren-
lang meester Klop een hele generatie zingen. Ik loop langs de achter-
kant van de Gereformeerde kerk. Ook hier geldt: er zijn er meer. Voor 
een deel: geweest. Die kerken verwijzen naar iets wat groter is. Lopend 
op stadswal langs het Verlaat moet ik er aan denken. Met dat prachtige 
uitzicht, zo op de grens van stad en land. Daar in de verte ligt de Schans 
en meer naar links de Ton. Gemeenschappen met weer een eigen karak-
ter. Maar ook typisch Klundert.

Zo kom ik bij de Kerkring. De kerk die er staat is niet de oudste, maar 
dit is wel de plek waar vanaf het eerste begin de kerk heeft gestaan. Als 
kerkgemeenschap hebben we vandaag de dag ook die mix van mensen 
overal vandaan en degenen die hier al lang wonen. Typisch Klunderts 
dus. Ik wandel nog even door via de Houtzagerij naar de Stenen Pop-
pen. Waar in vroeger dagen een andere schoolmeester elk jaar op 1 
januari een zegen over de stad uitsprak. Ik geloof dat die zegen nog niet 
is uitgewerkt.

De cirkel is rond. Ik ben terug waar ik begonnen ben. Wat is nu typisch 
Klundert? Wat denkt u? 

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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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.

Voetbalvereniging Klundert
Nationale Voetbaldag 2021 op zaterdag 12 juni
Zaterdag 12 juni a.s. vindt de Nationale Voetbaldag / Oranjedag plaats bij 
voetbalvereniging Klundert. Op deze dag willen we kinderen laten kennis 
maken met voetbal. Alle jeugdleden van voetbalvereniging Klundert mo-
gen een vriendje/vriendinnetje, buurjongen/buurmeisje, neefje of nichtje, 
klasgenootje meenemen. Samen ga je met je voetbalmaatje diverse voet-
balspelen en wedstrijdjes spelen. 
De Nationale Voetbaldag staat in het teken van het komende EK-voetbal 
dus het is de bedoeling dat je in Oranje kleding komt.

Programma en aanmelden
Het ochtendprogramma van 9.30-12.00 uur is voor de jeugd vanaf 5 jaar 
t/m 12 jaar.
Het middagprogramma van 13.30-16.00 uur is voor de jeugd van 13 jaar 
t/m 18 jaar.
Heb je zin om mee te doen?  Ook als je geen lid bent van voetbalvereni-
ging Klundert ben je van harte welkom om kennis te komen maken.
Op de website van www.vvklundert.nl staat alle informatie over deze dag 
en kun je je opgeven voor deze unieke Nationale voetbaldag. Doe je mee?

Muziekvereniging Determinato Klundert
Er kan weer samen muziek gemaakt worden!
Heel wat maanden is het stil geweest bij Determinato, maar langzaam-
aan kunnen de diverse groepen en orkesten opgestart worden om weer 
samen muziek te maken. Vorige week mocht het jeugdorkest het spits 
afbijten om voor het eerst na maanden samen te spelen. Wat was dat een 

geweldig leuke repetitie! Een feestje om weer samen muziek te maken.

De leden van het fanfareorkest zitten nog in spanning of er weer gerepe-
teerd mag worden. De verwachtingen zijn positief. De deskundigen van 
de muziekbonden hebben een positief geluid laten horen en nu is het af-
wachten of de gemeente en de veiligheidsregio dit advies zullen volgen. 
Deze week zal duidelijk worden wanneer er weer gestart mag worden. 
Hetzelfde geldt voor onze vocalgroep Koor & More.

Op zoek naar nieuwe dirigent
Voor het fanfareorkest zal dit overigens voorlopig met invaldirigenten zijn. 
De huidige dirigent Ronald Harmsen is al ruim dertig jaar verbonden aan 
Determinato, maar vanwege gezondheidsproblemen heeft hij besloten 
om te stoppen met zijn werkzaamheden als dirigent. Determinato is dus 
op zoek naar een nieuwe dirigent voor het fanfareorkest. Zodra er weer 
wekelijks gerepeteerd mag worden, zal de sollicitatieprocedure opgestart 
worden. Hopelijk dat er dit najaar weer een vaste dirigent aangesteld zal 
zijn. De vacature met profielschets zal binnenkort in diverse media gepu-
bliceerd worden.

Muziekspeeltuin en startersgroepen
Deze week zullen ook de jongste groepen weer opstarten. Woensdagmid-
dag van 16.00 tot 17.00 uur gaat de muziekspeeltuin weer open voor alle 
kinderen vanaf 4 jaar en op vrijdagavond van 18.30 tot 19.00 uur mogen 
de kinderen vanaf ongeveer 7 jaar samen muziek maken met de Detokids. 
Ook kinderen die nog nooit een instrument bespeeld hebben, worden uit-
genodigd om eens een kijkje te komen nemen om te ontdekken hoe leuk 
het is om samen met leeftijdsgenoten muziek te maken.
Op woensdagmiddag 5 juni a.s. houden we een open muziekspeeltuin. 
Alle basisschoolkinderen van groep 1 tot en met groep 3 zijn welkom om 
mee te komen doen. Om de week gaan we dan weer verder en de eerste 
paar keertjes mogen de kinderen gratis komen proberen of ze het leuk 
vinden in onze speeltuin.
Meer informatie over de diverse mogelijkheden van Determinato is te vin-
den op de website www.determinato.nl of neem even telefonisch contact 
op met Anjo van Tilborgh 06-43694329.
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Foto van de maand
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat voor mooie 
plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving en 
mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar 
de foto precies genomen is. Elke maand kiezen we een foto voor deze ru-
briek. Foto’s mogen ook vrij geplaatst worden in de facebookgroep “Groe-
ten uit Klundert”. 

Segert van Wensen is vaak met zijn camera op pad en regelmatig zie je 
mooie plaatjes op zijn facebookpagina’s Klundert in Beeld. Aan de wandel 

in de buurt van Tonnekreek bij de Groeneweg kreeg Segert een lepelaar in 
het vizier en wist er een mooi plaatje van te maken.

Voor de achtergrond van de advertentiepagina van de KOK Winkelen in 
de Klundert is er een foto gemaakt van het centrum vanaf de bovenver-
dieping van het Kreekgebouw. Geweldig uitzicht hebben de bewoners 
van deze appartementen. Zonde om deze foto alleen als achtergrond te 
gebruiken, vandaar ook geplaatst in deze rubriek om de Bottekreek te la-
ten zien vanaf een andere invalshoek. De foto is gemaakt door Anjo van 
Tilborgh. Bedankt Piet en Wilma dat er even van jullie balkon gebruik ge-
maakt mocht worden.

Recept van de maand

Heerlijke mokka-schuimtaart
Ook zin in een smakelijke traktatie? Heb je wel eens zo’n heerlijke 
schuimtaart gemaakt? Het is echt heel simpel en verrassend lekker!

Wat heb je nodig?
1 pak lange vingers, 2 pakjes klop-klop (4 zakjes), 2 kopjes melk (voor de 
klop-klop), 2 pakjes mocca schuim (200 gram), kwartliter slagroom, kro-
kant strooisel (Baukje), een scheutje rum (ongeveer 2 cm in een kopje), 
een springvorm. Eventueel extra: chocoladesaus en slagroom (spuitbus).

Hoe maak je het klaar?
Leg de lange vingers op de bodem van de springvorm en besprenkel dit 
met de rum.
De klop-klop stijf kloppen met de melk. De slagroom (zonder suiker) apart 
kloppen. De schuimpjes kapot breken en door de klop-klop roeren. Daarna 
de slagroom er doorheen scheppen en alles op de lange vingers storten. 
Dit alles een beetje glad strijken en eventueel wat krokant er op strooien.
Dit zet je dan een nachtje in de diepvries.
Voor het serveren kun je de taart eventueel nog extra garneren met cho-
coladesaus en toefjes slagroom.



D
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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

WIJ WAARDEREN

ONZE VRIENDEN!

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
of ga naar de handige iDealknop op de website:

www.indeklundert.nl/word-vriend-van-in-de-klundert

WAARDEERT U HET
KLUNDERT MAGAZINE?

             

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

Met de nieuwe versoepelingen zijn we druk bezig 
te mogelijkheden te onderzoeken wat mogelijk 
weer kan plaats vinden in het huis van de wijk.
Op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen? Mail: renske.donkers@surplus.nl
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LOCATIE: WESTERSTRAAT 39, KLUNDERT

MEER INFO? WWW.GROENENDIJKTWEEWIELERS.NL

Klundertse zwerfafvalruimers getrakteerd

Zaterdag 22 mei werden de Klundertse zwerfafvalruimers in het zonne-
tje gezet. Figuurlijk dan, want de regen kwam met bakken uit de hemel. 
De Klundertse groep bestaat op dit moment uit 23 actieve plandelaars. 
Daarbij niet eens meegeteld de bewoners van het Thomashuis en de cli-
enten van Sovak, die ook regelmatig een steentje bijdragen om het zwer-
fafval op te ruimen. 

De coördinator van de groep is Jolanda Schreuders-Vreugdenhil. Zij zorgt 
ervoor dat alle deelnemers voorzien worden van de nodige spullen, zoals 
een ring om een zak aan te bevestigen en een prikstok. Aanmelden om 
mee te doen kan via de facebookpagina Moerdijk Schoon. Via Jolanda 
kunnen dan de spulletjes aangevraagd worden.

Waardering en traktatie
Bij de speciale traktatie-ochtend werden de deelnemers toegesproken 
door Henk Strootman, voorzitter van de ondernemersvereniging KOK. 
Henk sprak zijn waardering uit voor het vele werk dat verzet wordt. Alle 
aanwezigen kregen bloemen aangeboden om te laten blijken dat ook de 
KOK blij is dat Klundert zoveel schoner is geworden. 

Namens de firma Bras Fijnaart en de Groenpluscombinatie was Luc van 
Rijen aanwezig en van hem kregen alle ruimers een veiligheidshesje aan-
geboden met de toepasselijke tekst: Afval Uit de Berm.
Wethouder Jack van Dorst was ook aanwezig en was heel enthousiast 
over dit initiatief.  Het is in de hele gemeente duidelijk merkbaar dat alles 
veel schoner is. Overal zijn mensen enthousiast aan het plandelen en sa-
men vinden ze elkaar in de facebookgroep Moerdijk Schoon, die op initia-
tief van de Klundertse groep is opgezet.

Ervaringen delen
Doordat het bleef regenen kon men niet op het terras terecht. Staande 
werd er binnen een kop koffie/thee gedronken en de heerlijke versgebak-
ken punt appeltaart kregen alle deelnemers in een bakje mee naar huis.
“Het was ontzettend leuk om elkaar allemaal even te zien. Voor alle deel-
nemers een leuke verrassing om te merken dat het plandelen gewaar-
deerd wordt. En ook goed om elkaar eens te spreken, er werden nog heel 
wat ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld”, aldus coördinator Jolanda 
Schreuders.
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