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

ONDERHOUD EN
REPARATIE

MET BEHOUD VAN
FABRIEKSGARANTIE

Uw Bosch car service garage!

YOGA RETRAITE PUUR 
22 – 24 OKTOBER 2021 KOTTEN, WINTERSWIJK

Een heel weekend, helemaal voor jezelf…

… met fijne, toegankelijke hatha yogalessen, yoga nidra, heerlijk 
vegetarisch eten en een verrassende workshop. Logeren in een mooie 
boerderij in sfeervolle 1- of 2-persoonskamers met goede bedden, in 
een prachtige omgeving. Volledig verzorgd.
Een weekend, helemaal voor jou: niets moeten, ontspannen, opladen.
Ga je mee? Je bent van harte welkom!

Meer weten of inschrijven: 
www.sentiyoga.nl/yoga-retraite-puur
manon@sentiyoga.nl  |  06 53 77 86 36
Senti Yoga  |  Poststraat 5, Klundert

L E S S E N  |  W O R K S H O P S  |  R E T R A I T E S

Administraties
       & salarissen

Postbus 135  4760 AC Zevenbergen | 0168 40 26 15 | info@elenp.nl | www.elenp.nl

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

@vrolijkdesign
info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl
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De Stenen Poppen vanuit de lucht
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Vrienden van In de Klundert:
Word Vriend van In de Klundert en onder-
steun het Klundert Magazine.
De bijdrage is minimaal 13,57 euro per 
jaar.
Via de website www.indeklundert.nl kan 
men aanmelden en meteen via iDeal de 
vriendenbijdrage overmaken.
Rechtstreeks een sponsorbedrag overma-
ken kan ook op bankrekening NL06 RABO 
0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de Klun-
dert o.v.v. Vriend van In de Klundert

Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 22 juli 2021 (LET OP = week 
eerder dan gebruikelijk!)
Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum 
17.00 uur
(uiterste deadline in overleg met redactie)

Klundert Magazine wordt elke maand huis 
aan huis bezorgd in de kernen Klundert, 
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan.
Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert 
Heijn in de Klundert

In de Klundert behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave zowel het 
auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 
sub 4 van de Auteurswet als het databank-
recht.

De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden brieven en artikelen te wei-
geren dan wel te redigeren of in te korten 
mede rekening houdend met de beschik-
bare redactiepagina’s.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Vorige maand schreef ik over ons rondje Nederland inclusief een weekje Texel, daar wil ik het 
niet weer over hebben, maar wel over iets wat ik daar tegen kwam en wat op mij indruk heeft 
gemaakt.

Tijdens een wandeling door de duinen zagen we een bankje met daarop een bordje bevestigd 
met de tekst:

Soms zoek je naar een reden, zodat je kunt begrijpen.
Soms kun je niet begrijpen, omdat het is wat het is.

Daaronder stond een hartje met de naam Diana. Ongetwijfeld zal degene die dit bordje daar 
bevestigd heeft dit gedaan hebben vanwege een bepaalde gebeurtenis als herinnering. Wat? Dat 
vertelt dit bankje niet, maar het raakte me wel.

Ik vond het een mooie, bijzondere quote, een tekst met een dieperliggende betekenis. Want het 
is waar. Soms moet je accepteren. Soms is er geen reden. Soms gebeuren er dingen die onver-
klaarbaar zijn. Je hoeft ook niet altijd alles te begrijpen. Gelukkig niet!

Als iedereen simpel zijn of haar best zou doen om waar het kan een reden te zoeken, zodat je 
begrip kunt opbrengen voor iets of iemand. En kun je geen reden verzinnen, dan gewoon ac-
cepteren dat het is zoals het is. Geen oeverloze discussies, niet als een kip zonder kop zomaar 
willekeurig overal op reageren, niet de betweter uithangen terwijl je daar jezelf helemaal niet 
in verdiept hebt, niet de wijsheid in pacht willen hebben over dingen 
waar je helemaal geen verstand hebt. 

Die spreuk is eigenlijk heel 
veelomvattend. Je hoeft niet 
altijd alles te begrijpen, want 
soms is het wat het is.  Dan is 
het een kwestie van proberen 
te accepteren, gewoon omdat 
er geen bepaalde reden is, ge-
woon omdat je het niet kunt 
begrijpen.

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Ter Intro
Wil je jouw vakantieplannen met ons delen, 
stuur dan een mailtje naar redactie@indeklun-
dert.nl.
We hopen op veel respons want we zijn echt 
heel nieuwsgierig wat onze lezers gaan doen 
deze zomer!

Langzaamaan gaan we richting de zomervakan-
tie. En zoals het er nu uitziet, zijn er weer wat 
meer mogelijkheden om er op uit te trekken. Een 
heleboel mensen zullen het dichtbij huis zoeken, 
maar ongetwijfeld zijn er genoeg mensen die 
weer wat verder gaan reizen. Wat je ook gaat 
doen deze zomer, het zou leuk zijn als je jullie 
plannen met ons willen delen.

Er komt voor de zomervakantie nog één maga-
zine uit. Deze editie komt een weekje eerder dan 
gebruikelijk. Normaal altijd op de laatste donder-
dag van de maand en nu dus in verband met de 
start van de zomervakantie op donderdag 22 juli. 
Graag ontvangen we respons met vakantieplan-
nen of andere tips voor de redactie uiterlijk op 
vrijdag 16 juli. Met jullie bijdragen kunnen we er 
een speciale zomerse editie van maken waarbij 
we elkaar kunnen inspireren met leuke vakan-
tietips.

Deze editie hebben we weer kunnen vullen 
met allerlei artikelen. Natuurlijk met de vaste 
rubrieken en diverse columns. Blij zijn we 

natuurlijk met de maandelijkse bijdrage van Ds. 
Alewijn Slingerland namens de kerken en van 
Kees Hendrikx met zijn Oud Nieuws namens de 
Heemkundekring. Een heel hartelijk dank aan 
deze trouwe schrijvers!

Mogen we jullie speciale aandacht vragen voor 
alle advertentiepagina’s? Wij zijn heel blij met 
onze adverteerders, want zij zorgen er mede 
voor dat we steeds een Klundert Magazine kun-
nen maken. Daarom: wees loyaal en koop lokaal 
bij onze adverteerders!

Natuurlijk een hartelijk dank aan onze Vrienden! 
Want deze bijdragen helpen ook enorm om het 
allemaal kostendekkend voor elkaar te krijgen.
Ben je nog geen Vriend? Jammer! Wij 
verwelkomen je graag als Vriend van In de 
Klundert! Je kunt heel simpel aanmelden via 
www.indeklundert.nl en daar dan meteen via 
iDeal jouw vriendenbijdrage overmaken.

Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar 
de uitgever van dit magazine is een non-profit 
organisatie. Stichting In de Klundert is een stich-
ting zonder winstoogmerk. Het is een hele kunst 
om dit magazine elke maand weer kostendek-
kend voor elkaar te krijgen. Vandaar steeds weer 
onze vriendschapsverzoeken, want samen met 
jullie allemaal kunnen we het Klundert Magazine 
blijven maken!
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Het was een bijzonder examenjaar 
“Ik had nooit verwacht dat ik de school zou missen, maar toch was dat wel zo” 
De afgelopen weken zag je overal wapperende vlaggen met schooltassen hoog in top. Blijdschap op deze adressen in Klundert. Dit afgelopen 
schooljaar was voor heel veel scholieren een heel ander jaar dan gebruikelijk. Door de hele coronapandemie konden ze minder dagen naar school 
en moesten er online lessen gevolgd hebben. We zijn nieuwsgierig hoe onze examinandi dit ervaren hebben. Vonden ze het moeilijker of juist niet? 
Hebben ze hun school gemist? Waren er examenfeesten? En wat zijn de plannen hierna? We vroegen het aan een aantal jongeren uit Klundert.

Voor welke opleiding ben jij geslaagd?
Bram Hogeslag (15) en Joris Dekkers (15) zijn geslaagd voor hun Mavo-di-
ploma. Britt Nieuwkerk (17) heeft haar VMBO diploma gehaald. Iris van 
Dam (18) en Emma Dekkers (17) deden met succes Havo-examen. Het 
VWO-diploma is gehaald door Alina Slingerland (16) en Renate Keller (18). 
Kelsey van der Logt (20) en Joost van Kaam (20) zijn al een stapje verder, 
Kelsey heeft haar diploma Horecaondernemer/-manager gehaald via de 
Rooi Pannen Breda en Joost slaagde voor Podium- en Evenemententech-
niek.

Heb je tijdens je examenjaar voornamelijk online les gehad of ben je ook 
regelmatig op school geweest?
De meeste examenklassen mochten gelukkig regelmatig naar school, 
maar deels werden de lessen online gegeven. Zeker tijdens de tweede 
lockdown werden veel klassen gehalveerd en mocht de jeugd om beurten 
naar school. Bram en Britt konden wel praktisch dagelijks naar school.
Joost volgde vooral een praktijkgerichte opleiding en dat gebeurde voor-
namelijk op school en Kelsey heeft het eerste halfjaar stage gelopen in 
een hotel op Bonaire, kreeg daarna de praktijklessen wel op school, maar 
verder waren het allemaal online lessen.

Hoe vond je de online lessen?
Alina vond de online lessen prima te volgen, maar vond het wel lastiger 
om vragen te stellen. 
Iris vond het wel moeilijk om de lessen online te volgen. “Bij heel veel 
vakken kreeg je gewoon goed begeleiding, maar bij sommige vakken weer 
niet”, vertelt Iris. 
Britt vond de online lessen niet fijn. “Je kon je docent gelijk een bericht 
sturen met vragen, maar online vond ik de uitleg moeilijker te begrijpen.”
Renate vond het niet zo erg, maar haar ervaring is wel dat thuis de concen-
tratie sneller weg is. “Maar het bespaart wel veel tijd, omdat je niet hoeft 
te reizen. Als ik bepaalde lessen niet goed kon volgen, dan konden we 
mailen en werd het uitgelegd via de mail of er werd een Google-meet-link 
gestuurd om het beter uit te leggen. Wij kregen dus begeleiding genoeg.”
Joris vond het wel moeilijk om online de aandacht bij de les te houden 
en ook zijn zus Emma vond het lastiger om zich te focussen op de online 
lessen. 

Miste je het contact met je klasgenoten of zagen jullie elkaar toch wel 
regelmatig?
Bijna allemaal misten ze heel erg de contacten met klasgenoten, maar 
natuurlijk zochten ze elkaar wel regelmatig online op. Daarnaast werd er 
buiten schooltijd regelmatig afgesproken met vrienden en vriendinnen. 
“Het was best moeilijk om af te spreken, maar waar de kans er was, deden 
we dat wel. Bijvoorbeeld even naar een terrasje in Breda”, vertelt Kelsey.
Alina sprak het afgelopen jaar ook wat vaker af met vriendinnen buiten 
school. Iris zag haar vriendinnen regelmatig in het weekend. Ook Joris 
miste het contact en heeft soms afgesproken met wat vrienden.
Emma vond het best lastig om af te spreken. “Op een gegeven moment 
mocht je maar één of twee personen thuis ontvangen. We hebben wel 
een paar keer via Teams een gezellig avondje gehad, maar het is toch niet 
hetzelfde als in het echt bij elkaar zijn.”
Renate sprak ook af en toe af bij iemand thuis of in het park in Breda. “Ge-
lukkig mochten wij na een tijd als examenklas helemaal weer naar school, 
dus toen zag ik iedereen weer.”

Vond je het wel fijn om vaker online thuis te krijgen? 
Dat ze bij online lessen geen reistijd hadden, dat vonden de meesten wel 
fijn. Je kunt dan ook wat langer op bed blijven liggen. “Maar naar school 
gaan is toch wel echt fijner”, zegt Alina. Daar is Iris het helemaal mee eens. 
“Ik had nooit verwacht dat ik de school zou missen, maar toch was dat wel 
zo”, vertelt Britt. Ook Bram vond het veel fijner om op school les te krijgen. 
Renate vond het wel fijn dat ze veel tijd kon besparen doordat ze niet 
hoefde te reizen. “Ik moest reizen naar Breda en was totaal dan dik twee 
uur per dag onderweg. Toen kon ik die tijd nuttiger besteden aan school 
en had je meer tijd dan normaal.”
Ook Joris en Emma zaten in Breda op school en vonden het wel lekker 
om niet te hoeven reizen. “Maar de lessen online vond ik wel slechter”, 
vindt Joris.

Heb je het idee dat in deze coronaperiode de examens voor jullie moei-
lijker waren? 
Bij Joost waren de examens wel anders dan normaal. “Zeker omdat je ook 
twee praktijkexamens moet doen. De school heeft dit goed opgevangen 

Iris van Dam Britt Nieuwkerk Alina Slingerland Emma en Joris Dekkers
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door een oefensetting bij een bedrijf die gespecialiseerd is in Licht & Ge-
luid.
Kelsey vond het op zich wel makkelijk. “Het voorbereiden ging goed en 
waar ik hulp nodig had, kon ik gewoon bij de docenten terecht”.
Bram heeft weinig verschil gemaakt en Britt vond het ook niet moeilijker. 
Emma denkt dat ze zeker stof gemist heeft. “Zeker in de eerste lockdown 
waarin iedereen nog moest wennen aan online les geven en krijgen. In die 
tijd ging er veel tijd van de les verloren om iedereen in de goede verga-
dering krijgen, de vergadering überhaupt te starten en andere technische 
dingen. Hierdoor denk ik dat examens misschien als moeilijker ervaren 
zijn, maar dat ze dat niet perse waren ten opzichte van voorgaande jaren.”
Renate heeft het niet als moeilijker ervaren. “Als ik iets niet snap, dan zoek 
ik het op of vraag het aan de leraren. In de meivakantie heb ik een exa-
mentraining gedaan via school. Maar ik kan wel begrijpen dat anderen het 
wel als moeilijker hebben ervaren.”
Joris heeft naast de online lessen ook wat extra hulpmiddelen gekregen. 
“We hebben minder lessen gehad, maar die hulpmiddelen maakten het 
wel wat makkelijker.”
Iris had het gevoel dat er wel een achterstand was, maar dat viel uiteinde-
lijk tijdens de examens erg mee.
Alina had een goede voorbereiding. “Wij kregen van school ook allemaal 
de mogelijkheid om een extra tweedaagse examentraining te volgen.”

Hoe hebben jullie je middelbare schooltijd afgesloten? Galafeest? Exa-
menstunt?
Joost en Kelsey hebben beiden een MBO-opleiding gevolgd. Bij Kelsey 
komt er een drive-through om de diploma’s op te halen en daarnaast zul-
len ze met de klas nog een leuk uitje organiseren. Bij Joost zal er bij de 
diploma-uitreiking waarschijnlijk nog een borrel georganiseerd worden.
Bij Alina op school gingen zowel het gala als de examenstunt niet door. 
“Maar waarschijnlijk komt er nog wel een barbecue.”
Bij Emma op school is er ook geen gala geweest en geen buitenschoolse 
afsluiting van de middelbare schooltijd. “Wel was er een examenstunt ge-
organiseerd, maar hier werd al snel door de politie een einde aan gemaakt, 
maar daar was ik zelf niet bij.”
Bij Joris is er alleen een diploma-uitreiking, verder niets en bij Bram orga-
niseren ze dan nog wel een klein galafeestje tijdens de diploma-uitreiking.
Zowel bij Britt als bij Iris was er een foodtruck festival en van de diplo-
ma-uitreiking wordt een galafeestje gemaakt.
Bij Renate geen gala en geen examenstunt. Wel hebben ze online feestje 
gehad met een soort quiz in groepjes en iedereen kreeg een goodiebag 
met eten en drinken. 
Bij allemaal proef je wel een beetje de teleurstelling, want een gala en een 
examenstunt, dat hoort er eigenlijk toch wel bij en is iets waar je jaren op 
terugkijkt. 

Heb je een examenfeest gegeven?
De meesten hebben natuurlijk met hun eigen familie gevierd dat ze ge-
slaagd zijn, maar grote feesten zijn er nog niet veel geweest. Sommigen 
proberen nog wel wat te plannen met wat vrienden en vriendinnen.
Renate heeft wel een feest gegeven met vrienden en familie. “Dat feest 
was buiten en iedereen had van te voren een zelftest gedaan. Niet te groot 
feest maar het is toch een bijzondere mijlpaal. Voor mij was het dubbel-
feest want ik was op de dag dat de examens begonnen (17 mei) 18 jaar 
geworden. Ik heb wel een apart feest gegeven voor mijn vrienden dus in 
meerdere keren ( de ene helft middags en de andere helft avonds)  om niet 
te veel mensen in een keer te laten komen.”

Wat ga je deze zomer doen?
De meesten hebben een bijbaantje of een vakantiebaan. Daarnaast na-
tuurlijk lekker vakantie vieren.
Emma is met een groepje vriendinnen naar Zeeland geweest en gaat nog 
met hun gezin op vakantie. Renate gaat samen met een vriendin naar 
Mallorca en daarnaast met een groepje vriendinnen nog een weekendje 
weg in Nederland. Bram heeft nog geen concrete plannen en Britt gaat 
met vriendinnen een weekje naar Renesse.
Iris: “Ik ga een week naar Lloret met vriendinnen en daarna nog drie weken 
naar Spanje met m’n ouders.”
Alina heeft zelfs twee baantjes, ze werkt bij Albert Heijn en bij De Pastorie. 
“Verder ga ik nog op examenreis met een groep van acht meiden naar 
Corfu.”

Wat ga je hierna doen? Verder studeren?
Alina: “Volgend jaar ga ik het Basisjaar aan de Evangelische Hogeschool in 
Amersfoort doen. Dit is een soort tussenjaar waarin je bezig bent met je 
persoonlijke ontwikkeling, je geloof en studiekeuze.”
Iris: “Ik ga Leisure and Event Management aan het BUAS in Breda stude-
ren.”
Britt: “In september ga ik starten met de studie junior account manager 
in Breda.”
Bram: “Ik ga in Breda de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid 
doen.”
Renate: “Ik ga naar de Universiteit Utrecht Biomedische Wetenschappen 
studeren. Het liefst wil ik ook op kamers dus ik ben daarvoor al druk aan 
het zoeken.”
Joris: “Ik ga de opleiding Technicus Engineering doen bij Curio Breda.”
Emma: “Ik ga na de zomer beginnen met de studie Chemische Productin-
novatie bij Avans Hogeschool in Breda.”
Kelsey: “In september begin ik met een makelaarsopleiding bij NCOI.”
En Joost tenslotte: “Ik ben nu volledig klaar met school en ga nu als ZZP’er 
verder werken.”

Bram Hogeslag Kelsey van der Logt Renate Keller Joost van Kaam



Klundert Magazine pagina 6

Huis van de Wijk Klundert
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur: 
Koffiedrinken
Zondag 14.00-16.00 uur: Tijd voor koffie en een 
praatje
2e dinsdagmiddag (13.30-15.30 uur) en 3e woens-
dagavond (19.00-21.00 uur) van de maand knutse-
len; aanmelden via ivanninu@hotmail.nl
Op dinsdagavond van 17.00 tot 19.30 uur: Eetpunt 
(de groep zit nu vol, maar je kan op een wachtlijst 
geplaatst worden)
1e woensdag van de maand van 14.00 toot 16.00 
uur: Brei- en haakcafé
Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur: Schilderen
Woensdag 10.00-12.00 uur: GGZ De Aanloop

Voor vragen over zorg, welzijn en wonen neem con-
tact op met de sociaal werker Renske Donkers: 
renske.donkers@surplus.nl of 06-23640824

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 dins-
dag, donderdag en vrijdag.

Heemkundekring Die Overdraghe
In het Heemhuis van Heemkundekring Die 
Overdraghe vind je een permanente tentoonstelling 
over het dagelijks leven in Klundert en met regelmaat 
ook ‘wisseltentoonstellingen’. Ook kun je hier 
het uitgebreide archief van de heemkundekring 
raadplegen. Het Heemhuis is iedere woensdagmiddag 
geopend van 14.00 tot 16.00 uur en in de maanden 
mei t/m oktober ook op de eerste zaterdagmiddag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Voor groepen 
zijn er op afspraak ook andere bezoektijden.

In De Stad Klundert heeft Die Overdraghe vitrine-
kasten met een wisselende tentoonstelling. De ex-
positie van de Klundertse Korfbalvereniging DSO 
is verlengd tot september. Deze is elke zaterdag te 
bezichtigen van 14.00 tot 16.00 uur. Regelmatig zijn 
daar dan ook mensen van DSO aanwezig om eventu-
ele vragen te beantwoorden.

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 regelmatig 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.

Muziekspeeltuin op 30 juni en op 14 
juli om 16.00 uur
Het is heel lang stil geweest bij Determinato, maar er 
is weer volop leven in de brouwerij. Alle afdelingen 
zijn weer heerlijk aan het muziek maken. Belangstel-
ling? Loop gerust eens binnen op één van de repe-
titiedagen: woensdagavond repeteert het fanfareor-
kest en elke vrijdagavond wordt er gezellig muziek 
gemaakt door het jeugdorkest in De Niervaert. Ook 
Koor & More is weer begonnen met zingen. Heerlijk 
om weer samen te zingen en muziek te maken!

Op woensdagmiddag om de week is de muziekspeel-
tuin geopend. Alle kinderen van vier tot ongeveer 
acht jaar zijn van harte welkom om mee te komen 
doen. Tot de zomervakantie is het nog twee keer mu-
ziekspeeltuin op de woensdagmiddagen 30 juni en 

14 juli van 16.00 tot 17.00 uur in de muziekzaal van 
De Niervaert.
Wil je ook een keertje meedoen, wil je wel eens pro-
beren of je het leuk vindt om samen met andere kin-
deren muziek te maken? Van harte welkom en breng 
gerust vriendjes en vriendinnetjes mee.

Zomerchallenge voor alle sportieve 
Klundertenaren
Tennisvereniging KTV van Polanen biedt ook deze 
zomer tennis voor voetballers, korfballers en andere 
teamspelers die een zomerstop hebben van hun 
eigen sport. Ook sporters die veel binnen sporten 
en in de zomer naar buiten willen, en oud-leden zijn 
van harte welkom om mee te doen aan de Zomer 
Challenge. 

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap 
van drie maanden in de maanden juli, augustus en 
september waarbij spelers vrij kunnen tennissen 
wanneer het hen uitkomt. Daarnaast volgen de spe-
lers een aantal tennislessen/clinics onder begeleiding 
van een gecertificeerde trainer en doen zij mee aan 
het Zomer Challenge eindtoernooi. 
Als je nog twijfelt, weet je meteen of tennis iets voor 
je is! 

Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of 
met teamgenoten. Kosten zijn €69,- pp. Voor meer 
informatie kan er contact worden opgenomen met 
Tennisvereniging KTV van Polanen met het secreta-
riaat - Jeanette van Kranenburg (06 15 89 36 59) of 
met Yvonne Nieuwenhuizen (06 21 54 60 91)
Aanmelden via https://www.ktv-vanpolanen.nl/
lid-worden voor 24 juni

Kuieren door Klundert
Het seizoen is vorige maand begonnen voor de His-
torische Stadswandelingen met gids. Deze worden 
georganiseerd 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 informatief boekwerk-
je. 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 verge-
zichten. Het vertelt over werkelijk alles wat men te-
genkomt en wat ook maar enigszins van historische 
en culturele waarde zou kunnen zijn.

Stadswandeling met of zonder gids
Het routeboekje boordevol informatie over histo-
risch Klundert is op diverse plaatsen in Klundert te 
koop voor 3,50 euro. Voor dat bedrag krijgt de wan-
delaar in twee à drie uur een zeer compleet beeld van 
hoe Klundert is ontstaan en zich in de bijna zeven 
eeuwen daarna ontwikkeld heeft en staande heeft 
gehouden.
Liever de wandeling maken met een gids, dat be-
hoort ook tot de mogelijkheden. Voor drie euro per 
persoon wordt een groep van maximaal 12 belang-

stellenden door een deskundige gids door Klundert 
geleid. Deze gids vertelt alles over de geschiedenis 
van het stadje en over de interessante en waardevol-
le plekken die men passeert. Grotere groepen zijn in 
overleg mogelijk.

Reserveren en startpunt
Voor meer informatie en/of het reserveren van ‘n 
rondleiding met gids belt u met Nico Tolenaars: 06-
33992793.
Bij het reserveren van de wandeling kunt u aange-
ven of een bezoek aan het monumentale voormalige 
Stadhuis van Klundert (het hele jaar door op werkda-
gen mogelijk) onderdeel moet zijn van uw wandeling. 
Ditzelfde geldt voor een bezoek aan de Hervormde 
Kerk (in de maanden juni t/m september op zater-
dagmiddag).
Een routeboekje is verkrijgbaar bij Het Heemhuis 
(Stoofdijk 1b), Primera Van den Berge (Voorstraat 
30), Gasterij ’t Tolhuis (Zevenbergsepoort 43) of bij 
Lunchroom Rechtstreeks (Doorsteek 4-6).
De wandeling is geschikt voor personen die afhanke-
lijk zijn van een rolstoel of een scootmobiel.
Vertrekpunt rondleidingen is bij Cultureel Centrum 
De Stad Klundert, Molenstraat 33.

Maandelijkse Historische Zaterdagwandeling.
Namens de Heemkundekring “Die Overdraghe” 
hebben we iets nieuws bedacht voor de stadswan-
delingen door Klundert. Je kunt voortaan, naast in-
schrijven met een gezelschap, ook gewoon met ons 
meewandelen. Alle 1e zaterdagen van de maand (van 
5 juni t/m 2 oktober 2021) gaan we met een stads-
gids het historisch centrum bekijken en luisteren 
naar al de prachtige 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

Zomeractiviteiten op Fort Sabina bij 
Heijningen
Easy Listening Jazz op zondagavond 4 juli
Een heerlijke voorproefje van alle zomeractiviteiten 
op Fort Sabina: easy listening jazz in de vooravond 
van zondag 4 juli op het terras van Fort Sabina. West 
Court Jazz speelt dan lekkere lazy jazzmuziek. Zan-
geres Pascale met combo neemt u mee met heerlijke 
muziek onder het genot van tapas en een wijn- of 
bierproeverij. Eten en drinken wordt voor u geser-
veerd door het team van Brasserie de Kletsmajoor. 
Geniet van het unieke moment dat alleen de jazzlief-
hebbers die hebben gereserveerd voor dit concert 
toegang hebben tot het fort. Maak ook gerust een 
ommetje op het fort. Kosten om te genieten van de 
muziek 7,50 euro per persoon, exclusief tapas en 
proeverij of andere consumpties. Reserveren en de 
betaling van uw entreebewijs voor dit concert kan via 
de website https://tickets.hetfortsabina.nl.
Ook bij wat minder weer kan het concert gewoon 
doorgaan. Het terras is namelijk grotendeels over-
dekt. Alles Coronaproof en met voldoende afstand. 
Houd u aan de aanwijzingen en de huisregeltjes van 
Vrouwe Sabina. 

Overige activiteiten in juli:
Zaterdag 10 en zondag 11 juli van 11.00 tot 16.00 
uur: Open imkerijdagen; toegang gratis
Zondag 25 juli om 14.30 uur: Roofvogelshow; entree 
7,50 euro voor volwassenen en 5,00 euro voor kids; 
kinderen t/m drie jaar gratis. Reserveren aanbevolen, 
want vol is vol.
Maandag 26, dinsdag 27 en donderdag 29 juli van 
13.00 tot 16.00 uur: zomervakantieweek met na-
tuurlab; entree 2,50 euro voor kids; volwassenen 
gratis.
Meer info: https://fortsabina.nl/agenda

Activiteitenkalender



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

w w w . z e k e r b i j j e r o e n . n l

h y p o t h e ke n  &  ve r ze ke r i n g e n

G e w o o n  G o e d  G e r e g e l d

BEHEER EN VERHUUR VAN PERMANENTE 
BEDRIJFSHUISVESTING, KANTOREN, LOODSEN, 

STARTERSRUIMTES, WINKELS EN APPARTEMENTEN.

Molenvliet 1, 4791 EB Klundert
Tel: 0168-402955

www.denhollander-verhuur.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

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

www.dhafbouw.nl
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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 Miryam Vermeij (46) uit Klundert 
We komen Miryam regelmatig tegen in en om Klundert. En we zien regelmatig berichtjes op facebook met foto’s, gedichten, quotes en andere schrijfsels. Ze schrijft 
heel wat af over haar leven, haar werk, haar kinderen, haar familie, over vroeger en nu. Er komt binnenkort zelfs een boek uit van haar hand met als titel ‘Ha die Pa’. 
Miryam heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het gaat over de zoektocht naar zichzelf en over de relatie met haar vader. Het omschrijft 
het verloop en de worsteling van zijn proces met vasculaire dementie. Verschrikkelijk om mee te maken, maar het heeft tegelijk ook een mooie band opgeleverd. 
“Niemand is ooit te oud om te leren, elke dag is een kans op een nieuw begin”, zo schrijft ze in het voorwoord van haar boek. Dit alles wekt de nieuwsgierigheid en 
we maken kennis met deze boeiende en vrolijke vrouw, een mooie persoonlijkheid, met een open blik naar buiten.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert en woon 
hier nog steeds met veel plezier. Ik ben geboren 
in de Verlaatstraat en heb daar tot m’n veertien-
de gewoond. Toen zijn we naar de Mauritsweg 
verhuisd. Daarna heb ik in de Oliemolenstraat 
gewoond. Nu woon ik in de Mauritsweg samen 
met mijn zoon van 15 en dochter van 13, schuin 
tegenover waar ik vroeger met m’n ouders heb 
gewoond.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik kom uit een echte Klundertse familie, veel 
mensen zullen mij wel kennen onder andere via 
mijn ouders en grootouders, die ook allemaal ge-
boren en getogen zijn in Klundert. Ik heb jaren 
volleybal gespeeld en ik zwalk nogal eens in en 
om Klundert met m’n camera. Ik schrijf en post 
onder andere op facebook, ook daar zullen men-
sen mij misschien van herkennen.
Als kind zat ik op CNS De Molenberg. Daarna 
ben ik naar de huishoudschool gegaan en vervol-
gens een administratieve beroepsopleiding ge-
daan. Ik heb na mijn schooltijd tien jaar gewerkt 
als administratieve kracht. Daarin heb ik stapjes 
gemaakt door zo ongeveer elke twee jaar ander 
werk te gaan doen. 
In het tweede deel van mijn leven, na mijn schei-
ding, heb ik de keuze gemaakt om een opleiding 
in de zorg te gaan doen. Ik heb een MBO-oplei-
ding gevolgd medewerker maatschappelijke zorg 
en een opleiding verzorgende IG. Ik heb stage 
gelopen bij Surplus en gelukkig kon ik daar blij-
ven na het behalen van mijn diploma. Ondertus-
sen ook nog de opleiding gespecialiseerd verzor-
gende psychogeriatrie gevolgd en een opleiding 
rouwconsulente.
Drie jaar geleden heb ik de stap gezet om als 
ZZP-er te gaan werken in de zorg en dat bevalt 
me erg goed. Het is afwisselend, ik kom op veel 
plekken, doe een brede ervaring op en leer veel 
mensen kennen.

In het dagelijks leven ben ik...
Op de eerste plaats ben ik moeder. Maar ook 
dochter, zus, vriendin. En verder gewoon altijd 
mezelf. Ik werk als verzorgende. Best wel eens 
een pittig beroep, ik probeer het altijd te rela-
tiveren met een sausje humor. Ik zing vaak op 
m’n werk en ik geef de mensen graag wat extra 
aandacht. Ik schrijf om m’n hoofd leeg te maken, 
want eenmaal opgeschreven, kan ik het loslaten.

Ik ben trots op...
Trots op hoe we als gezin gegroeid zijn. Het 
klinkt misschien gek, maar de begeleiding van 
mijn vader naar uiteindelijk een mooi eind was 
echt bijzonder om dat samen met m’n familie te 
beleven.

Mijn lijfspreuk is...
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook 
de ander niet.

Ik heb een grote hekel aan…
Hypocriete mensen, mensen die zich anders 
voordoen dan dat ze werkelijk zijn.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
De levensveranderende keuzes die ik gemaakt 
heb, dat heeft me veel mooie dingen gebracht.

Op televisie kijk ik graag naar…
Detectives en SF-series.

Deze film moet iedereen zien...
Films zoals Starwars en Lord of the Rings, daar 
houd ik van. Op z’n tijd kijk ik ook graag naar 
zogenaamde romcoms, lekker ontspannen met 
een romantische film.

Het boek waarvan ik genoot...
Op m’n nachtkastje ligt op dit moment een boek 
van Steven King. Maar hier wil ik graag mijn 
eigen boek noemen. Ik heb echt genoten van het 
schrijven en samenstellen van dit boek Ha die Pa. 
Dat was wel bijzonder om te doen. Binnenkort 
zal het op diverse plekken te koop zijn.

Ik luister graag naar...
Dat is werkelijk van alles en nog wat, van ope-
ra tot hardrock en alles wat daartussen zit. Op 
dit moment luister ik bijvoorbeeld graag naar de 
zangeres Francis van Broekhuizen. Zo mooi wat 
zij zingt.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Ik was altijd een echte dromer, maar je verandert 
in je leven en inmiddels ben ik zeker ook een 
denker en een doener.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Brené Brown. Zij is een Amerikaanse onderzoek-
shoogleraar maatschappelijk werk. Zij is ook au-
teur van verschillende boeken en ze is een blog-

ger. Haar onderzoek en boeken gaan over onder 
meer kwetsbaarheid, moed en schaamte. Dat 
spreekt me erg aan.

Het liefst drink ik...
De hele dag door water, maar ik lust op z’n tijd 
ook graag een wit wijntje.

En het lekkerste eten vind ik…
Friet! Maar een salade geitenkaas vind ik ook 
heerlijk.

Mijn favoriete vakantieland is...
Nederland. Ik ben niet zo’n globetrotter. Ons ei-
gen land heeft ook zoveel mooie plekjes. 

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Doe niet zo moeilijk en toon wat meer respect 
voor elkaar.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Ooit zou ik nog wel eens willen verhuizen naar 
een wat comfortabeler huis. En één van mijn 
wensen is om ooit het noorderlicht te zien. De 
Aurora Borealis lijkt me echt zo’n magisch licht-
spel.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Loyaliteit en humor. Ik heb acht hele goede 
vriendinnen. Stuk voor stuk verschillend, het is 
zo’n leuke groep meiden.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Koningin Maxima. Niet omdat ik koningin zou 
willen zijn, dat lijkt me echt helemaal niet leuk, 
gewoon eens ervaren hoe het is om in zo’n gla-
zen huis te wonen. Iedereen vindt er altijd van 
alles van, hoe ervaar je zoiets? Ik vind Maxima 
echt een geweldige vrouw.

Klundert vind ik…
Klundert is echt m’n thuis. 

Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis helemaal niks. Alles zit in de buurt, als je 
tenminste een auto hebt. Anders is het wel eens 
lastig om ergens naar toe te gaan. Openbaar ver-
voer is beperkt, zonder auto ben je wel afhanke-
lijk van anderen.

Mooiste plekje in Klundert…
Dat is de hele vesting. Ik ben opgegroeid bij het 
Verlaat, maar ook bij de Stenen Poppen is het erg 
mooi. Ik wandel graag een rondje vesting, zeker 
’s morgens vroeg kun je vaak zulke mooie foto’s 
maken.

Minst mooie plekje in Klundert…
Ik vind dat er niet echt lelijke plekjes zijn.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Willemstad, omdat het zo mooi aan het water 
ligt.
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De enige echte Klundertvlag!
De afgelopen weken allerlei vlaggen zien wapperen met een schooltas 
bovenin de mast. En natuurlijk is er ook volop gevlagd voor ons eigen 
Oranje voetbalelftal. Als straks deze vlaggen allemaal gestreken zijn, 
hoe leuk is het dan om heel Klundert op te sieren met onze plaatselijke 
vlaggen: de enige echte Klundertse vlag met de geel-blauwe wapen-
kleuren.

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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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 52 - juli 2021

Kijken naar de Klundert om te zien of de Willemstad in brand staat
Generaal Berneron kon met zijn rechteroog in zijn linker broekzak kijken. Dat noemde je eind achttiende eeuw geen loensen meer: Napoleons 
officier ‘keek naar de Klundert om te zien of de Willemstad in brand stond’. Dit spreekwoord is de enige vermelding van “Klundert” in Van Dale’s 
Groot Woordenboek van de Nederlandse taal”. Haro Hielkema wijdde er in juni 2005 een artikel aan in TROUW. Voor ons was dat een bron van 
inspiratie voor een verhaaltje over tenminste een deel van Klundert.

Bernerons spreekwoordelijke scheelheid verraadt waar de Franse generaal 
zich in 1793 in de Noordwesthoek van Brabant bevond, toen hij de twee 
vestingsteden in één actie probeerde te veroveren: aan de Bovensluis, bij 
het Hollandsch Diep. Vanaf de dijk kon hij ze beide zien liggen. Wie het 
eens wil uittesten, moet ook eens bij de Bovensluis gaan kijken.

Rondom de Ton
De lotgevallen van generaal Berneron spelen maar een bijrol in een wan-
deling met de naam ‘Rondom de Ton’, die rond 2005 is uitgezet, maar 
waarvan het ons niet bekend is of  hij nog voor publiek nog helemaal 
toegankelijk is. Passerende wandelaars vroegen destijds de boeren, die 
er aan het werk waren, het hemd van hun lijf over de gewassen die ze 
verbouwden en wat daarvoor kwam kijken. Fruitkwekers hebben toen het 
tractorpad in hun boomgaard opengesteld voor de argeloze voetganger en 
aardappelboeren gaven een smalle strook van het land weg als overpad. 
Bovendien maakte Staatsbosbeheer een pad vrij in een bosperceel. (Er 
zouden nog best wat randen langs de Tonnekreek mogen worden vrijge-
maakt en simpele bruggetjes neergelegd om de route te verfraaien, maar 
‘Rondom de Ton’ is nu al verrassend.)

Ruigenhil
De wandelroute voert door de polder, die in 1564 op last van de Markies 
van Bergen op Zoom werd aangelegd, voor die tijd een spectaculaire ope-
ratie in een gebied dat voortdurend door de zee werd aangevallen. Het 
was vruchtbare grond, die met schop en kruiwagen gereed gemaakt werd 
voor de landbouw. Niet alle kreken lieten zich even makkelijk bedwingen, 
zoals de Tonnekreek, maar in 1565 was de klus zo ver geklaard dat er een 
dorp uit de klei kon worden opgetrokken (Ruigenhil). Om strategische re-
denen (oorlog met Spanje) kreeg het al gauw wallen en verdedigingswer-
ken én de naam van zijn opdrachtgever Willem van Oranje: Willemstad.

Tonnekreek
De Tonnekreek is een stroompje met surprises, dat er lustig op los kronkelt 
in het gebied van rechthoekige percelen. Zijn wispelturigheid weerspie-
gelt zich zelfs in zijn naam, die afwisselend Kleine Ton, Gat van Boslust, 
Breede Gat en dan weer Amer heet.
Het is in het voorjaar niet overdreven druk voor de boeren. De zon doet 
zijn werk, het groen spettert aan alle kanten uit de grond en de landman 
wacht gelovig af. Over de Tonse-dijk moeten we terug naar het Hollandsch 
Diep, van Zwingelspaan naar de Bovensluis. Met asfalt en verkeer. Het 
wachten is op een idyllisch pad langs de kreek, maar we hebben nu mooie 
uitzichten.

Idyllisch plekje
Op de Bovensluis is het genieten van een prachtig uitzicht over het 
Hollandsch Diep. Land en water worden gescheiden door een strook van 
riet en biezen: een ondoordringbaar natuurgebied. Het scheepvaartverkeer 
schicht en zwoegt over het Hollandsch Diep. Hier en daar dringt een kreek 
het land in, zoals bij ‘de Ton’ en de Bovensluis. De oude sluis uit 1618 
speelde in 1793 een bijzondere rol in de Franse belegering van Willemstad. 
Drie onverschrokken knapen (Schippers, Slikboer en Sonneveldt, namen 
die je nu nog tegenkomt in het gebied) wisten ‘s nachts de vloeddeuren 
uit de sluizen te lichten en daarmee de sluis onbruikbaar te maken voor 
de Fransen. Het kunstwerk is in 2001 weer opgeknapt en vormt met de 
kreek, een griendwerkershut en een buitendijks huis een idyllisch plekje.

Fort Bovensluis
‘Rondom de Ton’ eindigt bij Fort Bovensluis, een grote camping. Je kunt er 
nu naar Willemstad en naar Klundert kijken. 



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. 

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

Laat alle insecten deze zomer buiten met unilux horren.

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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Vriendschap is zo waardevol!

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 
magazine alleen maar mooier en dikker worden. Een blad voor en door 
Klundert! 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?

Shell Moerdijk Kinderraad presenteert adviezen 
Op woensdag 2 juni presenteerde de Shell Moerdijk Kinderraad 2020-2021 haar adviezen aan de directie van Shell Moerdijk. Het afgelopen jaar 
onderzocht de raad wat er nodig is voor kinderen om te ontdekken of werken in de techniek bij ze past. Het advies: organiseer een open dag op 
Shell Moerdijk.

De Shell Moerdijk Kinderraad bestaat uit een groep kinderen uit groep 
6, 7 en 8 uit Moerdijk en omgeving. Zij volgt interactieve themalessen, 
gaat op onderzoek uit en denkt mee over thema’s die belangrijk zijn voor 
Shell. Het afgelopen jaar verdiepte de raad zich in het thema werken in 
de techniek. De raad stelde drie speerpunten op die belangrijk zijn om 
kinderen te laten ontdekken of werken in de techniek bij ze past: kinderen 
moeten kennis krijgen over beroepen, ze moeten kunnen onderzoeken of 
hun eigen interesses en talenten passen bij technisch werk én ze moeten 
zelf praktijkervaring op kunnen doen. 

Deze drie speerpunten komen samen in het advies van de raad: organi-
seer een open dag op Shell Moerdijk. Tijdens de open dag moet eerlijke 
informatie gegeven worden over de leuke en minder leuke kanten van het 
werk. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zélf actief aan de slag kun-
nen gaan en moeten de kinderen voorbereid worden op de open dag met 

een Shell Moerdijk Kinderkrant. Uiteraard krijgt de Shell Moerdijk Kinder-
raad zelf ook een rol tijdens de activiteiten van de open dag. 

De uitgebreide adviezen zijn binnenkort te vinden op www.kinderraad.
shell. Meer informatie of wil je volgend jaar meedoen met de Shell 
Moerdijk Kinderraad? Neem dan contact op met de Kleine Ambassade via 
post@dekleineambassade.nl.

NB. Vanwege corona heeft het grootste gedeelte van de bijeenkomsten 
en de eindpresentatie van de Shell Moerdijk Kinderraad 2020-2021 
noodgedwongen online plaatsgevonden.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Shell Moerdijk Kinderraad kunt u contact 
opnemen met post@dekleineambassade.nl, tel.: 010 2731011.



Maar liefst 45 prijzen zijn uitgedeeld aan de winnaars 
van de grote Klundertse openingsactie. 
Een geweldige flitsactie van de KOK met een mooi 
prijzenpakket, zoals waardebonnen van diverse win-
keliers, cadeaupakketten en andere leuke, handige en 
bijzondere prijzen. Alle prijzen werden beschikbaar 
gesteld door de deelnemende Klundertse winkeliers.

De winnaars waren op zaterdagochtend 12 juni uitge-
nodigd in De Stad Klundert nog niet wetende wat ze 
gewonnen hadden. Alle namen van de winnaars in een 
speciale collectezak en briefjes met vermelding van 
de prijzen in een andere zak. Ter plekke werden zo de 
briefjes getrokken en mochten de winnaars hun prijs 
in ontvangst nemen.

Hoofdprijs: een elektrische fiets!
Tot slot gingen alle briefjes met de namen van de win-
naars weer terug in de zak voor de trekking van de 
hoofdprijs: een prachtige elektrische fiets! Een span-
nend moment…. 
Paul en Dorette de Goeij zijn de gelukkige winnaars 
geworden van deze grote Klundertse openingsactie.
Aan Nico Groenendijk van de gelijknamige fietsenwin-
kel de eer om deze prijs uit te reiken. Dorette was niet 
aanwezig, maar Paul en zijn zoon poseren trots voor 
de foto.

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:

PRIJZENFEEST KOK WINKELEN IN DE KLUNDERT!
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Save the date: zaterdag 18 september 2021

Dat wordt een groot en uniek Klunderts Stadsfestival! 
De mensen achter Klundert voor Klundert (KVK) willen graag iets groots, iets anders, iets bijzonders organiseren voor Klundert. Al brainstormend 
kwamen er geweldige ideeën op tafel voor een groot en uniek festival. Een feest voor iedereen, omdat we daar na deze lange coronaperiode allemaal 
wel aan toe zijn. Maar wil je echt iets groots organiseren, dan heb je ook voldoende mensen nodig die daar de schouders onder willen zetten. Een en 
ander links en rechts ter sprake gebracht en wat wil het toeval? De Stichting Oranjecomité Klundert (SOK) en de Stichting Klundert op een Kluitje 
(KOEK) hadden ook al wat plannen om iets te organiseren voor Klundert. Hiermee is dus een leuke samenwerking geboren! En dat is precies waar 
Klundert voor Klundert voor staat: samenwerken en sociale verbindingen maken.

Al twee jaar achter elkaar geen echt Klunderts Koningsfeest en al twee 
jaar achter elkaar moest Klundert op een Kluitje gecanceld worden. Er was 
tussen beide organisaties al wat contact geweest om iets te organiseren 
nu er langzaamaan steeds meer mogelijk is. Nu dus samen met de mensen 
van Klundert voor Klundert één groot organisatieteam gevormd voor een 
geweldig feest voor alle Klundertenaren!

SOK, KOEK en KVK
Het Oranjecomité staat altijd garant voor een geweldig Oranjefeest en 
ook Klundert op een Kluitje is een begrip in Klundert en verre omgeving. 
Inmiddels is ook Klundert voor Klundert welbekend in Klundert. Niet al-
leen van de facebookpagina en de acties die gehouden zijn tijdens de hele 
coronaperiode, maar zeker ook van de grote Klundertse StadsQuiz Thuis 
voor de Buis, die twee keer is georganiseerd. Honderden Klundertenaren 
hebben hieraan meegedaan en heel wat ondernemers hebben deze Stads-
Quiz met heel veel gulheid gesponsord.
Deze drie organisaties gaan nu de krachten bundelen voor één groots 

uniek Stadsfestival “Ameeezing Klundert” en deze titel mag iedereen let-
terlijk nemen: amuseren en meezingen!

Save the date: zaterdag 18 september 2021!
De eerste gezamenlijke brainstormsessie met deze enthousiaste groep 
mensen namens de drie organisaties is inmiddels geweest. En het heeft 
ook meteen geleid tot concrete plannen. Wat het precies gaat worden, 
dat is nog even een verrassing. Zeker is dat het voor ieder wat wils zal zijn 
en dat het absoluut een mega spektakel gaat worden voor alle leeftijden. 
Het moet een echt Klunderts feest worden met alle bekende ingrediën-
ten van de vroegere Oranjedagen en Klundert zal weer feesten zoals we 
altijd deden tijdens Klundert op een Kluitje. Denk bijvoorbeeld aan een 
spelmiddag, foodplein, feesttent, liveband, zingen, dansen, feesten…. Dat 
kan niet anders dan een geweldig festival worden. Dat wil je niet mis-
sen, dus noteer de datum in je agenda: zaterdag 18 september Klunderts 
Stadsfestival!

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl

Ameeezing Klundert
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Windmolens en sociale randvoorwaarden

De windmolens staan inmiddels enkele maanden aan de Westelijke 
Randweg en zoals iedereen kan zien draaien ze af en toe. Vattenvall is 
momenteel bezig met het proefdraaien, dat houd in dat iedere molen 10 
dagen achtereen zonder foutmeldingen of storingen moet draaien. Zo-
dra dat afgerond is moeten alle molens van het parkje 10 dagen tegelijk 
draaien ook weer zonder storingen of foutmeldingen. Als dat gebeurd is 
worden de molens overgedragen van de bouwer naar Vattenvall. De  ver-
wachting is dat dit afgerond is ergens in september of oktober.

Afgelopen maand was er weer een overleg tussen de gemeente, Stich-
ting Energietransitie Moerdijk (STEM), het Havenbedrijf, Vattenvall en de 
Stadstafel, waarin Rik van Trigt en Melten Dekkers deelnamen. STEM is 
de partij die voor de gemeente een plan moet uitwerken hoe de sociale 
randvoorwaarden voor Klundert ingevuld moeten worden zodat alle huis-
houdens financieel een compensatie hebben voor de Windmolens. In de 
afgelopen 4 jaar heeft dat nog niet geleid tot een concreet plan en daar-
om heeft Wethouder Brummans de regie over het uitwerken van het plan 
terug naar de gemeente gehaald. Als Stadstafel zijn we daar positief over. 
De Gemeente neemt als eindverantwoordelijke voor de realisatie van de 
sociale randvoorwaarden in het vervolg nadrukkelijker de verantwoorde-
lijkheid voor de algemene procesregie. Onder deze verantwoordelijk blijft 
STEM verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het beheer 
van de windfondsen en het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame ener-
gieprojecten voor de inwoners van Klundert. Gemeente, STEM en Stad-
stafel houden nauw contact over wat dit betekent voor de taakverdeling 
in de praktijk.

Hoe zit het met het zonnepark voor Klundert?
STEM heeft een business case gemaakt voor een zonnepark onder de 
windmolens langs de westelijk randweg. Dat parkje is veel kleiner dan in 
het oorspronkelijke idee van 4 jaar geleden. Er is namelijk geen andere 

grond gevonden die STEM mocht gebruiken. Aan de overkant van de weg 
heeft het Havenbedrijf gekozen om zelf een park te maken, wat inmiddels 
is gerealiseerd. Het berekende parkje is daarmee onvoldoende om heel 
Klundert te voorzien van een significante tegemoetkoming.  Ooit is een 
bedrag van €250 per jaar per huishouden genoemd in een raadsinformatie 
brief, maar dat is altijd een inschatting geweest. Het windfonds van 
Vattenvall levert ongeveer 20 euro per huishouden op en via dat fonds 
zou dit vermeerderd moeten worden via rendementen op een zonnepark, 
maar of dat neerkomt op €100, €250 of meer zal moeten blijken.

Niet makkelijker geworden
Helaas zijn er twee zaken die zonneparken op dit moment zeer lastig ma-
ken. 
Ten eerste zit het hoogspanningsnet in onze regio zo goed als vol en de 
netbeheerders geven nauwelijks meer toestemming om nu een zonne-
parkje aan te sluiten. Het zonneparkje aansluiten op een windmolen kan 
nog wel. 
Ten tweede zijn de spelregels voor het deelnemen in zonneparken afge-
lopen jaren door de overheid gewijzigd. Zo mag een zonnepark nog maar 
150 deelnemers in één collectief hebben. Voor Klundert zou je er weer 
meerdere moeten hebben echter per kadastraal nummer mag je maar 1 
park bouwen. 
Het is dus na 4 jaar onderzoek zeker niet makkelijker geworden, vandaar 
dat we het positief vinden dat de Wethouder de algemene proces regie 
weer naar de gemeente haalt en het daarmee belangrijk maakt.

Nieuwe adviseur
STEM heeft een nieuwe adviseur ingehuurd en die gaat samen met STEM 
naast een zonneparkje allerlei alternatieven doorrekenen, denk dan aan 
zonnepanelen op eigen dak, zonnepanelen op andermans dak, muur iso-
latie, extra isolerend glas, een warmtepomp etc. De mogelijkheden zijn 
hierin zeer ruim. Als Stadstafel hebben we hierin een zorg dat dit in de 
praktijk als collectief, lastig uit te voeren is. We krijgen komende maanden 
dit doorgerekende plan te zien en weten dan of en hoe dit zou kunnen 
werken. Een andere optie kan zijn dat Klundert deel kan nemen in een 
nog te bouwen 2e park van het Havenbedrijf aan de zuidelijke randweg. 

Ieder huishouden evenveel compensatie
Als Stadstafel komen we op dat ieder huishouden evenveel compensatie 
krijgt. Als in oktober 2021 het windmolenpark officieel geopend is zal dus 
een jaar later rond oktober 2022 de eerste middelen uit het windfonds 
ter beschikking komen en moet er een concreet en uitvoerbaar plan zijn 
voor de invulling van de sociale randvoorwaarden voor de inwoners van 
Klundert.
Wordt vervolgt.

Stadstafelavond na de zomervakantie
Na de zomervakantie willen we graag weer in contact komen met de in-
woners op een Stadstafelavond in de Niervaert. We houden alle maatre-
gelen goed in de gaten en hopelijk kunnen we elkaar in september face to 
face weer ontmoeten.

Melten Dekkers
Voorzitter Stadstafel Klundert
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Column namens de kerken: Kerk in beweging

Het moet zo zijn  
Annes relatie is verbroken. Ze is er kapot van. Een vriendin stuurt haar 
een lief berichtje. “Niet getreurd, het moest zo zijn.” Het troost Anne. 
De andere dag denkt ze er nog eens over na. Is het waar dat het zo 
moest zijn? Was het niet de keuze van haar vriend en een beetje van 
haarzelf? Dat is best een lastige vraag. Daar wordt heel verschillend 
over gedacht. Hoe ons leven wordt geleid. Als het al wordt geleid.

Ik hoorde het pas van een jongere in de kerk. Ze zat er echt mee: 
wat moet ik nu doen? Welke school, welke richting, welk profiel? Als 
je gelooft dat God een plan met je leven heeft, hoe weet je dan wat 
dat plan is? 

Of stel, je wordt ziek, echt ziek. Is dat dan ook iets dat zo moet zijn? 
Wie of wat zit daar achter? Hoe kan dat als er een God van liefde is? 
Misschien wel de moeilijkste vraag als het gaat om geloof. Je hoeft er 
niet gelovig voor te zijn om met deze vragen te zitten. 

Aan de ene kant zijn er mensen die er van uit gaan dat alles bepaald 
is. Toeval bestaat niet, alles is zoals het is. Het moet zo zijn. In veel 
godsdiensten kom je dit tegen. Maar ook bij mensen die niet religieus 
zijn en die bijvoorbeeld zeggen: “Wij zijn ons brein.”

Daar tegenover zijn er mensen die er van uit gaan dat er niets nood-
zakelijk is. Alles is toevallig en volstrekt willekeurig. Het komt er op 
neer dat mensen dan zeggen: neem het leven maar zoals het komt, 
maak er maar wat moois van. Grappig genoeg lijkt deze reactie heel 
erg op die van de eerste groep. Of alles nu noodzakelijk is of alles 
toevallig maakt uiteindelijk niet zo veel uit.

In het christelijk geloof zie je een combinatie van beide extremen. 
Christenen gaan er van uit dat God er is en dat Hij boven alles gaat. 
Dat betekent niet dat alles noodzakelijk volgens plan moet gebeuren. 
God is zelf vrij om het een te doen of het ander. Hij heeft er bijvoor-
beeld voor gekozen ons mensen te maken. Bovendien heeft Hij ons 

ook vrijheid gegeven. Er zit ook in het heelal een soort van openheid 
en vrijheid. Niet alles wat gebeurt komt van God. Denk aan ziekte, 
denk aan de dood, denk aan haat. Dat wil God niet, Hij wil het tegen-
overgestelde. Maar Hij geeft ons de ruimte. Dat maakt het spannend. 
Want wat doen wij dan met onze vrijheid? Als christen weet ik dat 
God me daar in leidt. Hij heeft invloed, maar dan nog blijft er die vrije 
ruimte.

Anne vroeg zich af of de breuk in haar relatie zo moest zijn. Ik denk 
het niet. Ik hoop dat ze haar eigen weg zal gaan – met God. 

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Opbrengst collecteweek EpilepsieNL 2.342 euro
In de week van 7 tot 12 juni gingen duizenden vrijwilligers op pad om 
te collecteren voor EpilepsieNL. In Klundert haalden 48 collectanten 
samen het prachtige bedrag van € 2.342,= op. ‘We zijn iedereen die 
ons gesteund heeft in deze onzekere tijden ontzettend dankbaar, ver-
telt Joost Wijnhoud, directeur EpilepsieNL. “Met de opbrengst van de 
collecte kunnen we voor doorbraken gaan, om het leven van mensen 
met epilepsie en hun omgeving te verbeteren.”

Epilepsie verstoort levens
Epilepsie verstoort levens. 200.000 mensen in Nederland die direct 
worden geraakt en ruim een miljoen mensen met een partner, ouder, 
kind, broer of zus. Hun leven kan op ieder moment verstoord worden 
door een epileptische aanval. 30% van de mensen wordt niet aanvals-
vrij – zelfs niet met medicijnen – en daarom hebben de collectanten 
van EpilepsieNL zich hard ingezet op de oplossing dichterbij te brengen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Daarom zijn onderzoekers op zoek naar 
de oplossing. Dankzij de collectanten van EpilepsieNL kunnen ze blijven 
zoeken, zodat in de toekomst niemand meer last heeft van deze versto-
rende aanvallen. Want een aanval komt altijd onverwachts. En het kan 
ons allemaal overkomen, in elke fase van het leven. Soms met een dui-
delijke oorzaak, zoals een ongeluk of een hersenbloeding, vaker zonder 
duidelijke aanleiding.

Collectant gemist?
Collectant gemist? Digitaal collecteren we nog even door. 

Ga naar epilepsie.nl/digicollect op alsnog een donatie te doen. Alvast 
bedankt.

EpilepsieNL bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft ge-
geven aan de collectant.



Haven Moerdijk decor van natuurfilm “Wild Port of Europe” 

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland en een be-
langrijke economische motor voor de regio. Er zijn zo’n 400 be-
drijven gevestigd: van chemische concerns tot logistiek dienst-
verleners. Onlangs is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe 
Logistiek Park, waarmee de haven zijn positie verder versterkt.  

Grote ontwikkelingen, maar er is meer te vertellen! Zo investeert 
het havenbedrijf veel in duurzaamheid en biodiversiteit op het 
terrein. Wist je dat er in het najaar een natuurfilm in de bioscoop 
komt die is opgenomen in de haven van Moerdijk?

Energieneutraal 

In 2030 wil het havenbedrijf grote stappen hebben gezet richting 
een energieneutraal haven- en industrieterrein. We willen bij-
dragen aan de klimaatdoelen van Parijs en het versnellen van 
de energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een 
groot zonnepark, een duurzaam kantoor, het uitwisselen van 
energie en reststromen. We stimuleren ons bedrijfsleven om 
ook stappen te zetten en brengen initiatieven samen.
Daarnaast krijgt de natuur kans zich te ontwikkelen op het ter-
rein, bijvoorbeeld door de aanleg van (tijdelijke) natuur, groene 
bufferzones, vlinderstroken en ecologisch maaibeheer. 

‘Wild Port of Europe’

De havens van Moerdijk en Rotterdam vormen samen het decor 
voor de Nederlandse film: Wild Port of Europe. Het is de opvolger 
van de meest succesvolle Nederlandse natuurfilm tot nu toe: De 
Nieuwe Wildernis, over de Oostvaardersplassen. 
Wild Port of Europe vertelt het verhaal van de veerkracht en dy-
namiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en 
industriegebied van Europa. Het speelt zich af binnen twee we-
relden die uitersten van elkaar zijn: de wereld van zware indus-
trie en groots transport aan de ene kant en die van de vrije en 
spontane natuur aan de andere kant. De film laat zien hoe de 
natuur zich in dit economische hart van Nederland - tegen alle 
verwachtingen in - even zo dynamisch ontwikkelt als de mense-
lijke bedrijvigheid. Deze natuurfilm verschijnt in het najaar van 
2021 in de bioscoop.

Social media 

Op onze social media kanalen houden we onze volgers op de 
hoogte van ontwikkelingen van Port of Moerdijk. Hier geven we 
ook regelmatig bioscoopkaartjes voor de film weg. Ga ons dus 
volgen mocht je dat nog niet doen!

HavenMoerdijk port_of_moerdijk
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Bezorger(s) gezocht in Noordhoek 
Vanaf juli zoeken we een nieuwe bezorger in Noordhoek. Het gaat om 
een maandelijkse huis-aan-huis bezorging op ongeveer 425 adressen. 
Natuurlijk staat hier een leuke vergoeding tegenover!
Belangstelling? Stuur even een mailtje naar info@indeklundert.nl. 

Flyers bezorgen? Ook dat kunnen 
wij regelen!
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwoners informeren over een 
bepaalde happening of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mogelijk om 
een advertentie te plaatsen. Een andere mogelijkheid is om een flyer of 
brochure mee te laten bezorgen door onze bezorgers!

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op pad en te-
gen 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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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 rubriek. Foto’s mogen ook vrij geplaatst worden in de facebookgroep “Groeten uit 
Klundert”. 

We hebben al vaker foto’s geplaatst van Bernadette Kannekens. Ook deze keer mochten we weer zo’n bijzonder mooie foto van haar ontvangen van 
een prachtige zonsondergang bij Tonnekreek.
Nieuwsgierig naar meer van haar foto’s, volg haar op Instagram @ capturedetphotography.

Op de cover deze maand een foto van Joel Nieuwkoop. Joel gaat graag met zijn drone op pad. Nog geen 14 jaar en dan al zulke prachtige plaatjes weten 
te maken. Een absoluut talent en ongetwijfeld zullen we nog regelmatig foto’s van hem tegenkomen.
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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

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

Heb je een goed idee, zou je wat voor de inwoners 
van Klundert willen betekenen, wil je mensen leren 
kennen, heb je een leuke activiteit of ben je hier 
naar op zoek?
Bel of mail me en we maken een afspraak: 
renske.donkers@surplus.nl of 06-23 64 08 24

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

Jouw advertentie hier?
Klundert Magazine wordt maandelijks op donderdag/vrijdag huis aan huis 

verspreid in Klundert, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. 
De totale oplage is 3.200 exemplaren.

Mail jouw advertentie of voor meer informatie naar: 
advertenties@indeklundert.nl

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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MARIBELLE MODE
OPRUIMING START OP DINSDAG 22 JUNI, 
EN WE GAAN WEER STAPELEN!
1 ARTIKEL > 20 % KORTING
2 ARTIKELEN > 30 % KORTING
3 OF MEER ARTIKELEN > 40 % KORTING
(UITGEZ. BASIS, NIEUWE EN HOOGZOMER COLLECTIE)

MARIBELLE LINGERIE
> SLOGGI ACTIE 3 + 1 GRATIS! (ACTIE LOOPT T/M 30 JUNI)
> TEN CATE ACTIE 2 + 1 GRATIS! (ACTIE LOOPT T/M 30 JULI)
> 26 JUNI BEACH DAY!

AFZ. MARIBELLE MODE, VOORSTRAAT 46, 4791HP KLUNDERT, TEL 0168-402565

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN DE COLLECTIES? 
VOLG ONS DAN VIA FACEBOOK & INSTAGRAM!

WWW.MARIBELLE-MODE.NL | WWW.MARIBELLE-LINGERIE.NL
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Recept van de maand

Zomerfruitpakketje van de BBQ

Het barbecue seizoen is weer geopend en ongetwijfeld zal iedereen de 
komende tijd regelmatig genieten van zo’n heerlijk eetfestijn buiten in 
de tuin. Barbecuerecepten zijn er te kust en te keur, je kunt het jezelf 
zo moeilijk of zo makkelijk maken als je maar wilt. Wij hebben hier een 
overheerlijk toetje voor na de barbecue: een heerlijk zomerfruitpakketje 
om te roosteren op de nog nagloeiende barbecue.

Wat heb je nodig voor 4 personen:
2 perziken, kokend water, 225 gram aardbeien (gewassen en ontdaan van 
kroontje), 225 gram ontpitte kersen, 2 kiwi’s (geschild en in plakjes gesne-
den), 60 gram boter, 2 eetlepels lichtbruine basterdsuiker, geraspte schil 
en sap van 1 sinaasappel, 4 takjes verse munt.

Hoe maak je het klaar?
Doe de perziken in een schaal, giet er kokend water over en laat ze een 
minuutje staan. Giet ze af en ontvel ze. Snijd de perziken doormidden, haal 
de pit eruit en snijd de helften in plakjes. Doe de aardbeien en kersen in 

een schaal en voeg de plakjes perzik en kiwi toe. Meng alles luchtig door 
elkaar.
Knip 4 stukken zware aluminiumfolie. Verdeel het fruit hierop. Verwarm 
de boter met suiker, sinaasappelschil en sinaasappelsap in een steelpan-
netje op halfhoog vuur tot de suiker is opgelost. Schep dit mengsel over de 
vruchten en leg op elke portie een takje munt. Vouw de pakketjes stevig 
dicht.
Rooster de pakketjes ongeveer 10 minuten op de nog nagloeiende barbe-
cue (matig heet). 
Heerlijk met een bolletje ijs en geklopte slagroom.
Variaties:
Schep een eetlepel kirsch of witte wijn over elk pakketje.
Houd je van tropische vruchten, vervang dan de perziken, aardbeien en 
kersen door 225 gram ananasblokjes en 225 gram papajablokjes. Toch lie-
ver bosvruchtenpakketjes? Vervang dan de perziken en kiwi’s door 225 
gram frambozen en 225 gram blauwe bessen.
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