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Maandschrijfsel in 300 woorden
Afgelopen week was het weer eens zover: flinke snotneus, hoesten en zelfs een beetje koort-
sig. Algehele malaise dus, voelde me best zielig. Vooral ook lastig als je ergens naar toe moet. 
Dan merk je hoe voorzichtig veel mensen momenteel zijn en hoe angstvallig je in de gaten 
wordt gehouden. Is misschien helemaal niet zo, maar het voelt wel zo. 

Eerst voor de zekerheid even een zelftest gedaan. Wat een gedoe bij je zelf. Gelukkig negatief. 
Maar de twijfel blijft… stel dat ik het niet helemaal goed heb gedaan…. Dus toch een afspraak 
gemaakt bij de teststraat. Ik kon meteen terecht in Dordrecht. Die test is wel even wat anders. 
Eerst een teststokje achter in je mond. Ik weet niet hoe anderen dit ervaren, maar het is echt 
kokhalzen en je vooral heel groot houden…. Dan een stok in je neus… ik weet niet wat verve-
lender is. Binnen een uur was ik uit en thuis. Diezelfde avond de opluchting: ook deze test was 
negatief. Normaal krijg ik niet graag te horen dat ik negatief ben, maar nu was ik daar wel heel 
blij mee. Als ik nu ergens loop te snotteren of te hoesten, dan roep ik meteen: ik ben negatief.

Nu hopelijk snel van die verkoudheid af, maar dat kan nog wel even duren. Beide kleindochters 
krijgen we regelmatig over de vloer en ook zij hebben flinke snotneuzen.  We snotten, sniffen 
en snuiten dus nog wel even met z’n allen. Goed dat we deze week nog niet hoeven te vliegen, 
want dat vliegtuig zouden we nu niet in komen. Dat duurt nog eventjes, maar dan kunnen we 
hopelijk gezond en wel toch nog even genieten van een paar weekjes zonnig Malta!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Ter Intro
U heeft nu de zomereditie van ons Klundert 
Magazine in handen en ondertussen genieten 
wij als makers van dit blad van een lange heer-
lijke vakantie. Onze werkzaamheden zitten er 
voorlopig op na het samenstellen, acquireren, 
interviewen, schrijven, redigeren, opmaken en 
drukken van dit blad. Nu even rust en genie-
ten van onze vrije dagen. Pas medio september 
gaan we weer aan de slag zodat u de laatste 
donderdag van september het volgende maga-
zine in de bus krijgt.

Acquireren, een mooi woord toch…? Betekent 
niet veel meer dan proberen voldoende adver-
teerders te krijgen, zodat we genoeg middelen 
hebben om überhaupt dit blad te kunnen maken. 
We hebben het al vaak gezegd: het lukt soms net 
wel en heel vaak net niet…. Gelukkig hebben we 
inmiddels al aardig wat vrienden, die natuurlijk 
ook een stukje bijdragen. Het zou het wel veel 
makkelijker maken als we veel meer vrienden 
zouden hebben. Dan kunnen we er nog veel 
meer magazine van maken. Nu moeten we vaak 
redactiemateriaal schrappen omdat meer pagi-
na’s er financieel niet in zitten en dat is hartstik-
ke jammer.

Wat is het u waard?
Kunnen we iedereen die nog geen vriend is over-
halen om ook een bijdrage over te maken? Het is 
echt heel simpel en het kost u eigenlijk maar 
net iets meer dan een euro per maand…. Dat 
is het toch wel waard?
Ga naar de website www.indeklundert.nl. 
Daar kunt u klikken op de vriendenknop en 
meteen via iDeal uw bijdrage overmaken. 
Makkelijker kunnen we het u niet maken.

Redactietips altijd welkom!
We hebben allerlei thema-ideeën voor de 
volgende edities. Zo willen we een aantal vrij-
willigers in het zonnetje zetten, altijd leuk om 
jonge ondernemers een podium te geven, het 
verenigingsleven is belangrijk voor de leefbaar-

heid, dus ook alle verenigingen krijgen ruimte 
om hun activiteiten te delen met onze lezers, 
we willen graag lezers uit diverse kernen binnen 
ons verspreidingsgebied interviewen waarom ze 
zo graag wonen in die betreffende kern, mensen 
met een bijzondere hobby geven we graag het 
woord om daarover te vertellen enz.
Daarnaast blijven natuurlijk de vaste rubrieken, 
Foto van de Maand, Oud Nieuws, Column Kerk 
in Beweging, Recept van de Maand en de Activi-
teitenkalender. En zeker ook de rubriek Gewoon 
Bijzonder is een blijver. In dit blad is Cees Clarijs 
aan het woord en met name zijn lijfspreuk “Doe 
maar gewoon, dan word je vanzelf bijzonder” is 
de basis van dit interview. We zijn dus altijd op 
zoek naar gewone mensen, want juist die men-
sen kunnen heel bijzonder zijn!
Hebt u tips, dan stuur gerust een mailtje naar de 
redactie: redactie@indeklundert.nl.

Fijne vakantie!
Voor nu wensen we jullie allemaal een hele fijne 
vakantie. Mocht je op reis gaan, pas dan goed op 
jezelf en je reisgenoten. Het zal wederom voor 
de meesten toch weer een vakantie worden 
anders dan anders vanwege alle extra regels en 
richtlijnen, maar wat je ook gaat doen, waar je 
ook naar toe gaat, het belangrijkste is genieten! 
Carpe Diem oftewel Pluk de Dag!
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Wat gaan we doen deze zomer?

Plannen en tips voor de zomervakantie
Voor de tweede achtereenvolgende keer zullen we weer op een andere manier vakantie gaan vieren. Er kunnen wel wat reizen gemaakt worden, maar 
alles met beperkingen. Heel veel mensen zullen toch kiezen voor een vakantie in eigen land of gewoon thuis blijven en wat uitstapjes maken in de buurt. 

We vroegen aan een aantal van onze lezers wat hun plannen zijn en of ze leuke vakantietips hebben. Zo kwamen er allerlei leuke ideeën binnen, die 
we hier graag willen delen. Wie weet zit er net iets tussen waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben, maar dat zeker de moeite waard is om te gaan 
ontdekken.

Klimmen en klauteren in Drenthe
Claire Smits is met haar partner Arjan de Vos en 
hun kinderen Sepp en Sten vorig jaar naar het 
Land van Bartje in Drenthe geweest. Daar hebben 
ze een week op een geweldig leuk vakantiepark 
doorgebracht, waar genoeg te doen is voor de 
jongens. “Klimmen en klauteren in de speeltuinen, 
ponyrijden en natuurlijk het zwembad. Wildlands 
is een prachtig park om te bezoeken. Ook zijn 
we via de Hunebed Highway naar de grootste 
hunebed van Nederland geweest en naar een 
fantastisch klimpark in Grolloo. Dat vonden Sepp 
en Sten echt helemaal geweldig”, vertelt Claire.
Naast het parcours voor de kleine klimmers kun 
je er ook ontzettend leuk spelen in het Belevings-
park. Klimmen en klauteren met het hele gezin 
tussen de bomen. “De netten die tussen de bo-
men hangen, zijn ontzettend leuk om overheen te 
lopen en te springen. Wil je even uitrusten kun je 
dit doen op het kleine strandje bij de recreatie-
plas. We hebben echt een fantastische vakantie 
gehad daar!”

Wereldreis door Nederland
Ellen en Jan Leijten zijn de afgelopen twee jaar 

samen met hun twee zonen op rondreis geweest 
door ons mooie Nederland. “Het eerste jaar 
hebben we alle provincies aangedaan en genoten 
van Brabants worstenbrood tot Fries suikerbrood 
en van Limburgse vlaai tot Zeeuwse bolussen. 
Het tweede jaar zijn we op Wereldreis gegaan 
door Nederland; van Willemstad tot de Sahara en 
van Egypte tot Amerika. Ook een hele belevenis 
en een leuk avontuur voor onze jongens”, vertelt 
Ellen.

Tips in de regio
Liesbeth van Loon gaat met haar gezin ook graag 
op pad en heeft zo al heel wat mooie en leuke 
plekjes bezocht.
“Leuk om te doen bijvoorbeeld een stadswande-
ling Bergen op Zoom, bij de Brabantse Wal is van 
alles te beleven, zoals het klimbos en het kabou-
terpad. En als je dan toch in de buurt van Bergen 
op Zoom bent, dan heb je bij De Heide een gro-
te zwemplas. Maar de Kuil in Prinsenbeek is ook 
leuk voor gezinnen. Voor een historisch dagje is 
Slot Loevestein zeker een bezoekje waard. En in 
de Betuwe heb je het Geofort bij Herwijnen.”
Ken je het Geofort nog niet, dan zeker een keer-
tje bezoeken. Op dit spannende forteiland draait 
alles om de aarde! Stap in een lift die zich dwars 
door de aardbodem boort, raak gedesoriënteerd 
in de ondergrondse gang, vind je weg als een zalm 
door het doolhof, schep landschappen in de inter-
actieve zandbak en ervaar Nederland in duizend 
miljard Minecraft blokjes.

Weekje genieten aan zee
Linda Rademakers met haar partner Arjan 
Brouwers, zoon Dylan en babydochter Demy 
hebben pas een heerlijk vakantieweekje gehad 
in Hof van Domburg van de Roompotorganisatie. 
“We hebben daar een superweekje gehad”, 
vertelt Linda, “nog geen tien minuten lopen van 
het strand en het centrum, de supermarkt op vijf 
minuten fietsen, dus alles vlakbij.”
Helaas was er op dat moment verder nog niets 
open, dus geen zwembadbezoek of iets derge-
lijks, maar ze willen zeker nog eens terug om dat 
ook allemaal te beleven.

Geocaching superleuk!
Je hoort tegenwoordig ook steeds vaker van Geo-
caching. Wat is dat eigenlijk? 
Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht 
waar digitaal en de real world elkaar tegenkomen. 
Het is een schatzoektocht op basis van GPS 
coördinaten. Via deze coördinaten en je GPS 
(of smartphone) kan je aan de slag gaan met 
geocachen. Naar wat je op zoek gaat tijdens het 
geocachen is steeds een raadsel. Je kunt het 
spelen met een wandel-GPS of met de Geocaching 
app op je smartphone. Overal in de wereld zijn 
allerlei schatten verstopt om te zoeken. Ook in 
Klundert zijn er zo diverse schatten verstopt die 
je kunt vinden door geocaching. Probeer het 
eens. Download de app op de smartphone en je 
kunt op zoek!
Linda en Arjan zijn rondom Domburg ook op zoek 
gegaan via de app. “Wij hebben er in Domburg 
maar liefst 26 gevonden! Maar ze liggen dus echt 
wereldwijd verstopt, erg leuk!”

Leukste vakantieherinneringen
Ook Anouk Vermeulen kent het spel Geocaching. 
“Heel gaaf om via de app schatten te gaan zoeken. 
Je komt op plekken waar je anders nooit komt”, 
vertelt Anouk.
Voor Anouk, Elbert en hun dochter Ivey is de al-
lerleukste vakantieherinnering hun camperreis 
door Amerika.
Dit jaar staat er eigenlijk een huwelijksreis op het 
programma, De bedoeling was de Dominicaanse 
Republiek. “Maar of dit nu door kan gaan, dat be-
twijfelen we. Geen idee nog waar we dan naar toe 
gaan.”
Anouk heeft ook voor de kleintjes leuke tips voor 
een dagje uit, zoals Recratiepark Pukkemuk in 
Dongen en het Plaswijckpark in Rotterdam. “In 
beide parken is van alles te doen en te beleven. 
Heel leuk voor gezinnen met kinderen.”

Vakantievriendjes in Zuid-Frankrijk
Liesbeth Luyckx heeft al heel wat mooie en bij-
zondere plekken op deze aardkloot bezocht, maar 
sinds ze kinderen heeft, gaat de voorkeur uit naar 
een kampeervakantie in Anduze in Zuid-Frankrijk.  
“Daar hebben ze inmiddels heel wat vakantie-
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vriendjes en -vriendinnetjes. De hele dag genie-
ten ze van zwemmen en voetballen. Bijna altijd 
schijnt daar de zon, dus wat willen wij nog meer”, 
aldus Liesbeth. 

Vierdaagse Nijmegen voor Parkinson
De jaarlijks terugkerende zomeractiviteit van 
Jolanda Schreuders is de Vierdaagse van Nijme-
gen. “Ik heb deze nu veertien keer gelopen. Nu 
voor tweede keer de alternatieve vierdaagse. Ge-
lukkig mag ik gewoon op m’n vaste slaapplaats 
slapen. Die vierdaagse is echt een combinatie van 
sfeer en uitdaging. En zeker nu een echte uitda-
ging, want ik loop de routes van 50 kilometer.”
Door corona helaas dus weer een alternatieve 
vierdaagse. “ik verwacht dus niet veel spektakel 
langs de route, maar hopelijk wel iets meer ge-
zelligheid dan vorig jaar. Het is normaal altijd een 
feest maar dat is nu door corona allemaal even 
anders.”
Jolanda loopt elk jaar voor een goed doel. Deze 
keer gaat ze aan de wandel voor de Parkinson-
vereniging.
Verder hoopt Jolanda in september nog even op 
vakantie te gaan. “Een heerlijke strandvakantie, 
lekker fietsen, foto’s maken, daar kan ik ook echt 
van genieten. Dat hoeft niet perse ver weg te zijn, 
in Ouddorp bijvoorbeeld is het ook lekker vertoe-
ven.”

Genieten op de boerderij
Sheila en Han Hein Spit gaan graag kamperen bij 
de boer met hun drie dochters. “Maar deze zo-
mervakantie zal de caravan waarschijnlijk bij ons 

achter in de boomgaard komen te staan, omdat 
alle campings in Nederland vol zitten.”
De familie Spit heeft hele leuke herinneringen aan 
hun vakanties op boerencamping De Boskeelen 
in Ossendrecht. “De meiden konden daar paard-
rijden, ze maakten toneelstukjes in de hooischuur 
waar ze dan de campinggasten uitnodigden om 
naar het optreden te kijken, er zijn volop skelters, 
fietsjes, traptrekkers om mee te spelen. Of een 

rondje over de camping op de trekker samen met 
de boer. Als de boer ging hooien mochten de kin-
deren bovenop de hooibalen zitten om ze weg 
te brengen naar de schuur en ‘s avonds gezellig 
met z’n allen bij de spoetnik (vuurhaard) met een 
wijntje, biertje en versnaperingen zitten kletsen 
terwijl de kinderen op bed lagen of nog met el-
kaar aan het spelen waren.  Het is allemaal niet 
zo spectaculair maar onze dochters hebben het er 
nog heel vaak over. Dus zeker een aanrader voor 
gezinnen met kinderen”, aldus Sheila.
Drie keer kamperen
Britt Goedemondt heeft als docente maar liefst 
zeven weken vakantie en gaat drie keer kampe-
ren. “Ik ga eerst met een vriendin drie nachten 
kamperen in Vinkel gewoon in een tent. Daar-
na ga ik met een andere vriendin twee nachten 
kamperen in Venlo en slapen we in een trekkers-
hut zonder stroom. Eind augustus ga ik met mijn 
vriend Thieu genieten van een iets luxere kam-
peervakantie in een safaritent op Ameland! Dat is 
drie keer kamperen en drie keer anders.”

Eropuit en nieuwe plekjes ontdekken
Yorick en Roxanne Driesse trekken er graag op 
uit. “Ik zou er een blad mee kunnen vullen”, ver-
telt Roxanne, “eropuit gaan en nieuwe plekjes 
ontdekken is onze hobby, dus als het even kan 
zijn wij lekker op pad. Soms dichtbij, soms wat 

verder weg.  Afgelopen zomervakantie besloten 
wij ‘op avontuur’ te gaan, en elke provincie van 
Nederland te bezoeken samen met onze zoontjes 
Davon en Zayne. We hebben geslapen in gast-
huisjes, boven in een schuur, op een camping in 
een stacaravan en ook in een normale caravan, in 
een hotel en in een ‘bunkhouse’. 
Uit het verhaal van Roxanne hebben we wat 
hoogtepunten in de buurt uitgelicht. Zo zijn ze 
in Zeeland naar het natuurbos De Manteling ge-
weest. “Vrijwel nergens in Europa groeien loofbo-
men zo dicht op de kust. Dat maakt het meteen 
aantrekkelijk want wij hebben in de vroege mor-
gen heerlijk gewandeld in het bos en onze ogen 
uitgekeken. Je loopt door een gebied waar koei-
en lopen, we hebben haasjes gezien, we werden 
voorbij gerend door een groep damherten, in een 
plas zagen we verschillende schildpadden en hal-
verwege de middag hebben we genoten van het 
strand. Voor ons de perfecte combinatie, bos en 
strand.”
Onze eigen provincie is natuurlijk ook prachtig. 
Hier heeft Roxanne Huis ter Heide genoemd. “Er 
kunnen verschillende afstanden gekozen wor-
den om een wandeling te maken die absoluut de 
moeite waard is. Erg afwisselend en genoeg te 
zien! Van Schotse Hooglanders tot met wat geluk 
reeën in het veld! Er is hier ook een mooi vlon-
derpad en voor de vogelliefhebbers is hier ook 
genoeg te zien.”
In Gelderland blijft de Veluwe een van de favorie-
ten en vooral Glamping Outdoor in Hoenderloo 
heeft grote indruk gemaakt.
En zo hebben ze in elke provincie leuke dingen 
ontdekt. Het complete verslag met alle vakantie-
tips zullen we delen op onze facebookpagina In 
de Klundert. Er zitten zulke leuke tips en tops tus-
sen, waar menig gezin veel plezier aan zal kunnen 
beleven.

Activiteiten in het Vlasserij-Suikermuseum

Het Vlasserij- en Suikermuseum is het hele zo-
merseizoen geopend voor publiek. Van dinsdag 
tot en met zaterdag van 13.30 uur tot 17.30 uur 
zijn bezoekers van harte welkom.

Nu er langzamerhand weer mogelijkheden ont-
staan om de vertrouwde activiteiten van het 
Vlasserij-Suikermuseum in Klundert op te pak-
ken, wil het museum ook tonen dat er meer mo-
gelijkheden zijn, dan alleen een museumbezoek. 
Het museum maakt graag iets bijzonders van 
een familiereünie, een vriendinnenuitje of ge-
woon een dagje uit met bekenden. 

Verrassend en leerzaam
Het museum heeft diverse mogelijkheden voor 
uw (mid)dagbesteding om bezoek met kleine/
grote groepen, feestelijke bijeenkomsten en 
bedrijfs/vrijwilligers uitjes extra verrassend, 
leerzaam en met de bekende Brabantse gast-
vrijheid, leuk te maken.

Rondleidingen
Afhankelijk van uw beschikbare tijd krijgen 
groepen een rondleiding in de vlasserij- en sui-
kerexpositie. Dit alles kan goed gecombineerd 

worden met een arrangement van koffie met 
wat lekkers, lunch in verschillende uitvoeringen 
of een heerlijke high tea in ons museumrestau-
rant. Ook als uw speciale wensen heeft, denken 
wij graag met u mee om een programma op 
maat samen te stellen.
Het museum is rolstoelvriendelijk en de rond-
leidingen worden altijd afgestemd op de bezoe-
kers.

Zwingelkooi
De vrijwilligers hebben niet stil gezeten de afge-
lopen periode. Er is in kleine groepjes gebouwd 
aan een zwingelkooi. En de maquette van de 
suikerfabriek is verder uitgebreid met de dro-
gerij.
Meer informatie over dit Klundertse museum is 
te vinden op de website 
www.vlasserij-suikermuseum.nl.
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Huis van de Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-
407747 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur: Kof-
fiedrinken
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

Voor vragen over zorg, welzijn en wonen neem con-
tact op met sociaal werker Renske Donkers : renske.
donkers@surplus.nl of 06-23640824
De wijkzuster is bereikbaar in het Huis van de Wijk 
op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Vrijdag 27 augustus: Picknicken met 
De Zonnebloem
Zonnebloem afdeling Klundert gaat haar activiteiten 
ook langzaamaan weer oppakken na een lange  pe-
riode van onzekerheid. De eerstvolgende activiteit 
staat gepland op vrijdag 27 augustus. Dan worden 
alle gasten van De Zonnebloem uitgenodigd voor 
een gezellige picknick.

Zaterdag 4 september: aftrap van het 
feestjaar 90 jaar VVK
Op zaterdag 4 september start het feestjaar bij Voet-
balvereniging Klundert i.v.m. het 90-jarig bestaan 
van de club. Die dag zijn er dan diverse wedstrijden, 
een springkussen, iets lekkers voor de jeugdleden.
Vanaf 17.00 uur verzorgen Guus en Rijk van de Reijt 
de muziek. Er kan dan een broodje hamburger en 
saté gegeten worden op de club (hiervoor is aanmel-
den verplicht). En om 20.45 uur zal Nederland-Mon-
tenegro op groot scherm uitgezonden worden.
Wat er verder dit jaar staat te gebeuren is nog niet 
veel over bekend. Later in dit feestjaar zal er nog een 
feest gegeven worden, maar dat is natuurlijk mede 
afhankelijk hoe de situatie is en welke maatregelen 
er gelden.

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. 

21-29 augustus: 26e Open Dubbel 
Toernooi in Moerdijk
Tennisvereniging De Klaverpolder uit Moerdijk or-
ganiseert van 21 tot en met 29 augustus een Open 
Dubbel Toernooi op het tenniscomplex De Blokhut 
in Moerdijk. Inschrijven kan voor heren dubbel, da-
mes dubbel en gemengd dubbel. 
De inschrijving voor dit toernooi sluit op 15 augus-
tus. De loting is voorzien op 16 augustus. Voor meer 
informatie over dit toernooi, bel naar 06-38756596 
of stuur een mailtje naar toernooi@tvdeklaverpolder.
nl. 

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 

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.

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.
Voor drie euro per persoon wordt een groep van 
maximaal 12 belangstellenden door een deskundige 
gids door Klundert geleid. Deze gids vertelt alles over 
de geschiedenis van het stadje en over de interessan-
te en waardevolle 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.
Je kunt naast inschrijven met een gezelschap ook ge-
woon met ons meewandelen. Alle 1e zaterdagen van 
de maand gaan we met een stadsgids 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
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

Nieuw onderkomen 
voor #Reflex
Een moeilijke periode. Niet alleen omdat het 
corona virus ook bij #Reflex de deuren deed 
sluiten, maar ook zeker omdat de deuren van 
hun prachtige pand aan de Beatrijsweg voor-
goed moesten sluiten. “Een hoop stress, tra-
nen en onbegrip bij ons team maar ook zeker 
bij onze leden”, vertelt eigenaresse van #Reflex 
Britt Goedemond, “en nu mogen we met leuk 
nieuws naar buiten treden. We hebben een 
ruimte gevonden.  Vanaf 30 augustus mogen 
wij onze danslessen gaan verzorgen in het club-
gebouw van slagwerkgroep Oranje Garde. Wij 
voelen ons hier niet alleen ontzettend welkom 
maar hopen ook op nog vele samenwerkingen 
in de toekomst!”

Stadsfestival 
uitgesteld
Voorlopige nieuwe datum: 
weekend  21/22 mei 2022
Gezien alle ontwikkelingen betreffende de co-
ronapandemie heeft de organiserende werk-
groep van het Stadsfestival Klundert besloten 
om het festival dat gepland stond in het week-
end van 18 september voor die datum helemaal 
te cancelen. De voorlopig nieuwe datum wordt 
het weekend van 21/22 mei 2022.

Alle leden van de werkgroep waren het met 
elkaar eens: “Het is zo onzeker hoe de situatie 
straks is en we willen natuurlijk geen enkel risi-
co lopen, niet op financieel gebied, maar zeker 
ook niet het risico op besmettingen.”
De organisatie blijft een samenwerking tussen 
Klundert voor Klundert, Stichting Oranjecomité 
Klundert en Stichting Klundert op een Kluitje. 
“Zo’n bijzondere samenwerking, zo’n enthousi-
aste groep mensen bij elkaar, daar moeten we 
zeker iets mee! Dus de organisatie zoals we 
bedacht hadden, blijft staan, maar dan op een 
latere datum.” 



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

             

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 Cees Clarijs (59) uit Klundert
Voetbalvereniging Klundert viert dit jaar het 90-jarig bestaan. Op zaterdag 4 september is de aftrap van het feestjaar. Wat er verder allemaal komend jaar staat 
te gebeuren, daar is nog weinig over te vertellen. Voor ons in ieder geval een mooi moment om de voorzitter van de Klundertse voetbalvereniging eens wat beter 
te leren kennen.

Ik woon in Klundert sinds…
Op 21-jarige leeftijd ben ik 38 jaar geleden ge-
trouwd met Lizet en sindsdien woon ik in Klun-
dert. Ik ben geboren en getogen in Zevenbergen. 
We hebben elkaar leren kennen in de kroeg. Ik 
was toentertijd een fervent motorliefhebber, al 
jong zat ik op de motor, deed aan motorcross in 
Zevenbergen en was een vast lid van de suppor-
tersclub van Peter Smetsers. Met deze club gin-
gen we naar allerlei races en de TT in Assen was 
dan wel een echt hoogtepunt. 
Behalve motorrijden heb ik ook altijd gevoet-
bald. In Zevenbergen bij Seolto en nadat ik ge-
trouwd was, ben ik bij Voetbalvereniging Klun-
dert lid geworden.
Ik heb eerst bij Namascor gewerkt, daar een hele 
leuke tijd gehad, maar inmiddels werk ik al 25 
jaar bij STILL. Als service-coördinator stuur ik 20 
monteurs aan.

Men zou mij kunnen kennen van...
Men zal mij misschien kennen als vader van 
Coen, Laura en Marloes. Ze zijn inmiddels al-
lemaal uitgezwermd naar elders, maar alle drie 
zijn ze hier opgegroeid, hebben hier op school 
gezeten en hebben hier in het verenigingsleven 
meegedaan. Als vader probeerde ik daar ook al-
tijd betrokken bij te zijn.
Men kent mij misschien ook van de Loerendon-
ckse Algemene Karnavalsstichting. Daar regelde 
ik vroeger de optochten en maakte de carnavals-
krant. Verder loop ik al heel wat jaren mee bij 
Voetbalvereniging Klundert. Begonnen als voet-
baller, maar later ook trainer, coach, grensrech-
ter en scheidsrechter. In het bestuur heb ik jaren 
het secretariaat gedaan, ben jeugdvoorzitter ge-
weest en nu sinds een paar jaar voorzitter. We 
hebben hier al heel wat talenten voortgebracht 
en met name het vrouwenvoetbal hebben we 
bij VVK erg gestimuleerd. Dit heeft geresulteerd 
dat we nu twee vrouwenelftallen hebben en bij 
de jeugd spelen ook nogal wat meisjes. Bijzonder 
trots zijn we natuurlijk op July Schneijderberg, 
die nu successen boekt bij Feyenoord en het 
nieuwe seizoen uit zal komen in de Eredivisie. 

Nog steeds is ze als trainster bij onze vereniging 
verbonden en daar zijn we heel blij mee.
Sinds een tijdje tennis ik samen met Lizet. We 
spelen puur recreatief. Het is nog een beetje 
zoekende, maar we willen het liefst wat meer 
wedstrijdjes gemengd dubbel gaan spelen.
In Klundert is sinds een aantal jaar ook een am-
bassadeursclub actief via Stichting In de Klun-
dert. Ik zit daarbij als ambassadeur voor de sport. 
Mensen die vragen hebben over sport, infor-
matie willen delen vanuit de sportclubs of iets 
anders te melden hebben, mogen altijd contact 
opnemen.

In het dagelijks leven ben ik...
Op de eerste plaats echtgenoot en partner van 
Lizet. Onze kinderen zijn inmiddels alle drie de 
deur uit en samen zijn we pas verhuisd naar dit 
geweldige huis aan de Zevenbergseweg. Een 
prachtige plek om te wonen met zowel voor als 
achter een schitterend uitzicht.
Ik ben een heel rustige persoonlijkheid. Eerst 
altijd goed nadenken voor ik in actie kom of ant-
woord geef. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik 
een betrokken vader ben, ik sta altijd klaar voor 
onze kinderen. We hebben ze bijvoorbeeld heel 
wat keertjes verhuisd tijdens hun studententijd. 
Ik ben nooit echt een strenge vader geweest, 
maar natuurlijk waren er wel regels. We hebben 
een heel fijn en hecht gezin en dat is voor mij het 
allerbelangrijkste.

Ik ben trots op...
Op m’n vrouw en kinderen. Trots op m’n vrouw 
omdat ze helemaal de aanvulling is op wat ik mis. 
Waar ik altijd heel bedachtzaam ben, is zij heel 
spontaan en dat is juist fijn in een relatie. Trots 
op de kinderen wat ze bereikt hebben, maar ook 
vooral hoe zij in het leven staan. Ze hebben alle 
drie gestudeerd, de oudste twee zijn inmiddels 
klaar en de jongste is nu bezig met promoveren. 
Als het goed gaat met je kinderen, dan ben je 
daar blij mee en ontzettend trots op.

Mijn lijfspreuk is...
Doe maar gewoon, dan word je vanzelf bijzon-
der.

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die zich anders voordoen als dat ze zijn.

Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt 
heb…
Dat is toch wel de geboorte van onze kinderen. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik krijg graag naar mooie films en series, zoals 
thrillers en detectives, The Lord of The Rings 
vond ik heel mooi, maar ik kijk ook graag naar 
natuurfilms en sportprogramma’s.

Deze film moet iedereen zien...
Geen film, maar de serie Fauda wil ik graag 
aanbevelen.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik ben geen lezer, alleen tijdens de vakantie. Dan 

lees ik graag oorlogsboeken of b.v. boeken van 
Dan Brown.

Ik luister graag naar...
Van alles en nog wat, van Danny Vera tot Mark 
Knopfler. Vroeger vond ik vooral de muziek van 
Santana geweldig. 

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Het lijkt me leuk om Louis van Gaal een keertje 
te ontmoeten. Ik heb zijn boeken gelezen. Zijn 
visie op voetbal dat spreekt me heel erg aan. 

Het liefst drink ik...
Een speciaal biertje.

En het lekkerste eten vind ik…
Ik houd van de Hollandse pot, maar ook van een 
heerlijke Italiaanse maaltijd. Samen met vrienden 
hebben we een kookclub. Gemiddeld een keer 
per kwartaal wordt er samen gekookt en met el-
kaar gegeten.

Mijn favoriete vakantieland is...
Italië blijft toch een van de favorieten, IJsland 
heeft grote indruk gemaakt, maar onze verdere 
reizen naar onder andere Indonesië en Costa 
Rica waren ook geweldig. We willen nog heel 
wat reizen gaan maken als het kan.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Probeer wat meer verdraagzaam te zijn naar el-
kaar en laat ieder in z’n waarde.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Met de motor naar de Verenigde Staten en daar 
de Route 66 rijden.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Dat je altijd bij elkaar terecht kunt en eerlijk bent 
tegen elkaar.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand, ik ben een heel gelukkig man.

Klundert vind ik…
Een mooi, gezellig en actief stadje, daarom ben ik 
hier ook blijven wonen.

Wat ik mis in Klundert is…
Wat meer activiteiten op de zondag. Klundert is 
zo mooi en het trekt steeds meer toeristen. Jam-
mer dat hier dan op zondag bijna niets te doen is.

Mooiste plekje in Klundert…
Het uitzicht aan de voorkant van ons huis over 
de vestingwallen.

Minst mooie plekje in Klundert…
Ik vind het jammer dat het Bolwerk in Klundert 
nu al zo lang een kale plek is. Hopelijk dat er nu 
snel iets gaat gebeuren.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De beide vestingsteden Willemstad én Klundert.
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Column namens de kerken: Kerk in beweging
Lange afstand wandelen 
Volhouden en niet te snel opgeven. Je eigen grenzen voorbij gaan. Als je 
lange afstandsroutes wilt lopen vraagt dat wat van je. Zelf ben ik nog nooit 
zover gekomen, maar er zijn er genoeg die het graag doen.

Eeuwen geleden begonnen in Europa gelovigen lange tochten te maken 
naar Santiago de Compostelle in Noord-Spanje. Dat begon al rond het jaar 
1000 en misschien nog wel eerder. Europa was een lappendeken van vol-
ken en talen en werd verscheurd door oorlogen. Maar de pelgrims door-
kruisten Europa, negeerden grenzen en hadden iets dat hen verbond. 

Spiritueel kun je ook aan lange afstandswandelen doen. Het leven is een 
reis en geloven is dat ook. Bij uitstek het geloof in Christus doorbreekt 
grenzen. En het verbindt mensen met elkaar. Net als fysiek langeafstands-
wandelen vraagt geloof ook wat van je. Ik help u graag een beetje op weg.

[a] Niemand kan meteen de Nijmeegse vierdaagse lopen. 40 of 50 km op 
één dag lopen vraagt oefening. Je begint met kleine stukjes. Steeds een 
beetje verder. Geloven begint ook niet zomaar ineens. Geloven is een weg 
die je in kunt slaan. Dat begint vaak klein. Stap voor stap.

[b] Geloven bouw je net als lange afstandswandelen langzaam op. Het gaat 
over trage vragen, niet over snelle antwoorden. “Ik heb nog zoveel vragen,” 
hoor ik vaak mensen zeggen die aan het begin staan. En ik hoor het even-
goed van mensen die al vele jaren christen zijn. Het is heel normaal om met 

vragen te leven. Het is zelfs goed. Wij weten zoveel dingen niet. En de echt 
belangrijke vragen zijn allemaal trage vragen. Daar moet je de tijd voor ne-
men. Daar kun je gerust een hele wandeling voor uittrekken.

[c] Al wandelend kom je dichter bij jezelf. Als je in Christus gaat geloven raak 
je nooit van jezelf vervreemd. Je wordt wel met jezelf geconfronteerd. Je 
gaat meer je kleinheid zien, je beperkingen, je zonde. Maar daar word je niet 
minder jezelf van, integendeel. Je leert jezelf zien in Gods licht.

[d] In het geloof zul je hetzelfde stuk nog wel eens lopen. Dat is helemaal 
niet gek. Het is de enige manier om verder te komen. Zoals beklimmers van 
hoge bergen niet in één ruk naar de top komen, dat overleeft geen mens. 
Bergbeklimmers gaan vanaf het basiskamp een stuk de berg op en dalen 
dan eerst weer af. Dat doen ze verschillende keren achter elkaar. Pas daarna 
kunnen ze door naar de top. In het geloof is het niet anders.

In Oostenrijk word je vaak begroet met Grüss Gott. Iemand liep eens in de 
bergen, de weg omhoog. Op de groet Grüss Gott, zei hij lachend: “Zo ver 
wou ik niet gaan.” Maar even serieus: zo ver zou ik wel gaan!

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media voor u gezocht en gevonden door Kees Hendrikx
nr. 53 - juli 2021

Wie wat bewaart, die vindt soms dingen terug waarvan hij zich het bestaan niet meer kan herinneren. Laat staan wie de schrijver is en waar het gevonden is. 
Onderstaand artikel is daar een voorbeeld van. Vandaar dat u de naam van de auteur en de bronvermelding mist. Onze excuses daarvoor.

Klundert: De geschiedenis in een notendop… 
Wie de naam ‘Moerdijk’ hoort, denkt aan een 
eindeloos industriegebied. Maar bij die gemeente 
hoort ook Klundert; een vestingstadje met oude 
banden met de Oranjes. Een stadje ook dat in de 
Zuiderwaterlinie een uniek verhaal heeft. Hier zijn 
het namelijk niet de oorlogen met de Spanjaarden 
en de Fransen die de stad zwaar treffen, maar 
branden en overstromingen. Tot tweemaal toe 
herrijst de stad uit haar as. En evenzoveel keer 
wint het wassende water uiteindelijk niet.

De vernietigende kracht van water en vuur
Tussen de Mark en de Buttervliet (het latere 
Hollandsch Diep) ontstaat in 1250 het dorpje 
Niervaart, dat in 1357 stadsrechten krijgt van de 
heer en vrouwe van Strijen. Het behoort dan tot 
het Gewest Holland. In 1362 wordt Niervaart een 
Heerlijkheid. Heerlijk blijft het er echter niet voor 
lang: in 1420 verwoest een brand een groot deel 
van het stadje. Wat er van over is, wordt een jaar 
later weggespoeld met de Sint-Elisabethsvloed.

Teruggewonnen op het water
De naam Klundert komt voor het eerst voor 
in 1558, als langs het Hollandsch Diep een dijk 
wordt aangelegd. Het land waar ooit Niervaart 
lag, is intussen terug gewonnen op het water. En 
daar, op die plek, ontstaat De Clundert. Een plan-
matig dorp met een regelmatig stratenpatroon, 
goed voor de pachtbetalingen aan de adellijke 
Nassau’s die het gebied hebben geërfd.
De ligging op de grens van Holland en Brabant 
speelt tot dan helemaal geen rol. Maar als de 
Tachtigjarige Oorlog in 1568 uitbreekt, wordt de 
strategische positie belangrijk. Willem van Oranje 
laat in 1583 een omwalling aanleggen.

Adriaen Anthonisz ontwerpt de vestingwerken. 
Die bestaan naast de omwalling uit meerdere 
bastions en een gracht. Samen met het vlakbij ge-
legen Willemstad maakt Klundert vanaf dan deel 
uit van de Stelling van het Hollandsch Diep en het 
Volkerak. De Spanjaarden laten het echter wel uit 
hun hoofd om de stad te belegeren. De Oranjes 
beschermen Klundert, en daarmee hun eigen be-
zittingen, goed.

Koninkrijk
Ook de Fransen slagen er in 1793 niet in om 
de stad in te nemen. Pas als Frankrijk twee jaar 
later de Republiek verovert, valt Klundert in 
buitenlandse handen. De Fransen heffen de ves-
tingstatus op in 1809. Vier jaar later is de Franse 
heerschappij alweer voorbij en twee jaar later 

is het Koninkrijk Der Nederlanden een feit. De 
Oranje-Nassau’s houden hun grond binnen de 
gemeente Klundert vervolgens nog tot 1881 aan 
als privébezit.
Als één van de weinige steden op de grens met 
de Republiek doorstaat Klundert alle in Brabant 
gevoerde oorlogen zonder echte schade. Het zijn 
uiteindelijk de Duitsers die de stad platbranden 
als ze zich in 1944 terugtrekken. En net als meer 
dan vijfhonderd jaar daarvoor volgt op de brand 
ook nu een overstroming. In 1953 komt 90 pro-
cent van het grondgebied van Klundert onder wa-
ter te staan. 

Fabrieksschoorstenen en natuurschoon
Een rigoureuze restauratie maakt de stad tot wat 
het nu is. Klundert hoort sinds 1997 bij de ge-
meente Moerdijk. Ook het haven- en industrie-
gebied Moerdijk ligt voor een groot deel op het 
grondgebied van het oude vestingstadje. Toch is 
er in Klundert meer te zien dan ronkende schepen 
en fabrieksschoorstenen. Veel van het verleden is 
behouden en naast deze bezienswaardigheden is 
er ook voor de natuurliefhebber veel te beleven.
Zo zijn de vestingwerken aan de noord- en zuid-
kant goed bewaard gebleven. De omwalling is 
tussen 1931 en 1979 gerestaureerd, het kroon-
werk Suykerbergh zelf in 1948. In de gracht van 
het kroonwerk ligt een bakstenen beer met mon-
niken. In het stadje zelf is het stadhuis een be-
zienswaardigheid. Prins Maurits, zoon van Willem 
van Oranje, liet dit in 1621 bouwen.
Ten oosten van Klundert liggen een loofbos en 
ligweiden. Bovendien liggen er twee natuurge-
bieden in de buurt: de Buitengorzen langs het 
Hollandsch Diep en Ruigenhil.

1953 – 90% kwam onder water, ook het stadhuis



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. 

Heb je
verhuisplannen?

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Tuin- en vijvercentrum 
‘t Vingeling

Open ma t/m vrij 13:00 - 17:30 uur, zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Eigenzinnig

Noordschans 9 Klundert

Administraties
       & salarissen

Postbus 135  4760 AC Zevenbergen | 0168 40 26 15 | info@elenp.nl | www.elenp.nl
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Elise en Nathan Butin Bik uit Klundert fanatieke schermers
Broer en zus Nederlands kampioen schermen
Maar liefst twee Nederlandse kampioenen in één gezin, dat is toch wel heel erg uitzonderlijk. De familie Butin Bik uit Klundert kent inderdaad twee 
kampioenen: dochter Elise (18) en zoon Nathan (16) kwamen in september 2019 allebei als winnaar uit de bus bij het Nederlands Kampioenschap 
Schermen. Elise zelfs in twee categorieën: haar eigen leeftijdscategorie en een categorie daarboven. Aangezien er daarna door alle omstandigheden 
geen kampioenschap meer is gehouden, mogen ze zich nu al bijna twee jaar Nederlands kampioen noemen.

Schermen is een vechtsport die men beoefent 
met een van volgende wapens: een floret, een 
degen of een sabel. Elise werd in 2019 kampi-
oen bij de meisjes onder de 17 jaar en Nathan 
bij de jongens onder de 15. De specialiteit van 
Elise is schermen met de floret, Nathan gaat de 
strijd aan met de sabel.

Op jonge leeftijd begonnen
Elise is van jongs af aan al een sportief meisje 
met allerlei hobby’s zoals turnen, paardrijden, 
dansen, wandklimmen. “Als achtjarig meisje zag 
ik op een gegeven moment thuis een heleboel 
prijzen staan, die mijn vader Eddy allemaal ge-
wonnen heeft. Hij was tijdens zijn studententijd 
een fanatiek schermer en is toen ook Neder-
lands Kampioen geweest. Ik wist dat helemaal 
niet en kende de schermsport ook niet. Hij 
was daar in 2002 al mee gestopt en het is ei-
genlijk nooit ter sprake gekomen”, vertelt Elise. 
Het maakte haar wel heel nieuwsgierig naar 
deze sport en vaderlief wilde haar natuurlijk 
graag wegwijs maken. Daarmee is de fanatieke 
schermcarrière begonnen. Elise werd lid van de 
schermvereniging in Zegge, die later uitgebreid 
is met Roosendaal en Bergen op Zoom.
“Ik kreeg individueel les, maar ook wedstrijdtrai-
ningen met een select groepje. Mijn vader werd 
ook weer steeds enthousiaster en inmiddels is 
hij trainer bij onze vereniging.” Dit alles maakte 
broer Nathan ook enthousiast en hij begon twee 
jaar later in 2013 op achtjarige leeftijd ook met 
schermen.

Gevechtskunst
De schermsport wordt beoefend met bescher-
mende kleding, gemaakt van katoen, nylon of 
kevlar, zodat deelnemers elkaar niet verwon-
den tijdens het spel. De belangrijkste kleding-
stukken een schermmasker, gemaakt van gaas 
en met een slab ter bescherming van de nek, 
een ondervest met daarover een schermvest, 
een schermbroek tot over de knie, schermkou-
sen tot boven de knie, een schermhandschoen 
aan de wapenhand, specifiek voor heren is er 
een kruisbescherming en voor dames is er een 
borstbescherming.
Er zijn regels voor het aanvallen en verdedigen. 
Bij het begin en het einde van elke wedstrijd 
groeten de schermers elkaar, de scheidsrech-

ter en het publiek. De wedstrijden worden ge-
schermd op een loper (ook wel piste genoemd), 
waarop de twee schermers tegenover elkaar 
staan. In het moderne schermen is de loper tus-
sen 1,5 en 2 meter breed, en 14 meter lang. 
“In onze achtertuin hebben we ook een loper 
gemaakt waar we kunnen oefenen. Ik denk dat 
wij de enige schermers zijn met een eigen loper 
in de achtertuin”, vertellen Elise en Nathan.
De schermers vatten het gevecht aan tegen 
de stellingslijnen, vier meter van elkaar, in de 
schermhouding, beter bekend als de positie en 
garde. De scheidsrechter leidt het gevecht en 
staat langs de zijlijn van de piste. De taken van 
de scheidsrechter zijn onder meer het bijhouden 
van de score en de tijd, het toekennen van pun-
ten en sancties en het bewaren van de orde op 
en rond de piste.
Schermen is een sport waar heel veel discipline 
vereist is. “Het komt echt aan op lichaamsbe-
heersing en natuurlijk is de techniek heel be-
langrijk”, vertelt Nathan. Elise vult aan: “Het is 
een hele evolutie geweest. Was het eerst een 
gevecht om te doden, later werd er geduelleerd 
en nu is het een echte sport, zelfs een olympi-
sche sport. Feitelijk is het een echte gevechts-
kunst.”

Mentale rust en discipline
Broer en zus beleven heel veel plezier aan deze 
sport. “Maar het geeft ook mentale rust, omdat 
het totaal iets anders is dan je normale bezig-
heden. Het is een heel andere wereld en juist 
omdat je zo geconcentreerd en gedisciplineerd 
bezig bent met je sport, geeft het echt mentale 
rust.” Elise is zelfs van mening dat ze zonder haar 
schermsport op school niet zo goed gepresteerd 
zou hebben. “Dat klinkt misschien vreemd, om-
dat we er zoveel uren per week mee bezig zijn. 
Veel mensen denken dat je daarnaast geen tijd 
hebt voor je studie, maar dat is dus echt niet zo. 
Ten eerste moet je grote afstanden reizen, dus 
onderweg ook tijd om te studeren en als je echt 
je zinnen kunt verzetten, je hoofd echt leeg kunt 
maken, dan kun je andere dingen ook beter ont-
houden, dat leert veel makkelijker.”

Druk programma
Zowel Nathan als Elise zijn bijna dagelijks 
bezig met hun sport. “Ik ga op maandag en 
donderdag naar Amsterdam om te schermen en 
op woensdag en vrijdag train ik in Roosendaal 
en dan natuurlijk nog de wedstrijden”, vertelt 
Nathan. Elise geeft tegenwoordig zelf ook 
schermlessen. “Op woensdag en vrijdag geef ik 
training in Bergen op Zoom en op donderdag in 
Amsterdam. De andere dagen train ik zelf.”
Beiden hebben nu net hun diploma middelbare 
school gehaald, ze zaten op het Markland 

College in Zevenbergen. “Onze school heeft 
altijd prima meegewerkt. We hadden regelmatig 
ook wedstrijden in het buitenland en moesten 
dan wel eens wat lessen missen, maar dat gaf 
verder nooit problemen. We kregen huiswerk 
mee en waar nodig extra begeleiding. We zijn 
dan ook allebei met prima cijfers geslaagd.”
Elise gaat na de zomervakantie rechten studeren 
aan de Universiteit van Amsterdam. “Dan zal 
mijn sport met name geconcentreerd zijn in 
Amsterdam en Alkmaar.” Nathan gaat naar de 
Havo en blijft dus nog wel even in de buurt.

Papa als trainer en coach
Allebei hebben ze verschillende trainers, waar-
onder hun eigen vader Eddy. “Papa is echt trots 
op ons en zorgt voor een positieve motivatie om 
door te gaan en nog meer te bereiken. Als we 
van een andere trainer les krijgen, dan gaat hij 
vaak mee om te kijken wat en hoe er getraind 
wordt. Daar leren we dan allemaal van en kun-
nen dat later ook weer bij onze eigen vereniging 
gebruiken”, vertelt Elise. Nathan vindt de lessen 
van zijn vader ook fijn: “Hij is echt een actieve 
coach, hij is fanatiek, maar altijd rechtvaardig.”

Reizen door Europa
Op de vraag waar ze allemaal wedstrijden heb-
ben gespeeld, moeten ze allebei goed naden-
ken. Ze hebben heel wat landen bezocht, zoals 
Rusland, Kroatië, Polen, Oostenrijk, Duitsland, 
Spanje, Frankrijk, Italië, Roemenië, Bulgarije 
en Engeland. “Maar van die landen hebben we 
verder weinig gezien hoor. Je vliegt er naar toe, 
traint een keer, speelt je wedstrijd en weer te-
rug.”
Reizen hoort dus echt wel bij deze sport. “Dat 
hoeft natuurlijk niet perse, je kunt ook alleen bij 
je vereniging spelen, maar als je talent hebt en je 
wilt iets bereiken in deze sport, dan vlieg je door 
heel Europa. De senioren reizen nog veel meer, 
want die wedstrijden zijn wereldwijd.”
Wat willen broer en zus bereiken in deze sport? 
Nathan wil het liefst een podiumplaats halen op 
het EK of het WK en Elise haar droom is om ooit 
deel te nemen aan de Olympische Spelen. Elise 
en Nathan kennende en wetende hoe ver ze nu 
al zijn in deze prachtige schermkunst, dan zullen 
we ongetwijfeld nog veel meer van ze horen.



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

Kibeo ‘t Ravelijn pakt deze zomervakantie uit met de VakantiemiX!
In de zomervakantie organiseert Kibeo ook dit 
jaar weer de VakantiemiX; een afwisselend, uit-
dagend en actief vakantieprogramma voor kin-
deren op de buitenschoolse opvang. Zes weken 
lang wordt rondom de thema’s ‘Olympische 
Spelen’, ‘Jungle Fever’ en ‘Healthy Festival’ de 
leukste activiteiten georganiseerd.

Avontuurlijke spelletjes, samen koken en veel 
meer! 
De BSO heeft altijd leuke activiteiten, maar tij-
dens de vakanties is het programma nog leuker! 
Zes weken lang kunnen de kinderen rekenen 

op drie gezellige, sportieve of smakelijke activi-
teiten per dag. Van medailles maken en water-
spelletjes tot het maken van een gezonde lunch. 
Kortom, het wordt een leuke zomervakantie bij 
Kibeo!

Lekker veel bewegen!
Ook voor de kinderen die liever de hele dag wil-
len bewegen zijn er volop activiteiten. De kinde-
ren kunnen een eigen choreografie maken, een 
atletiek parcours afleggen of aan de slag met de 
nieuwe Olympische sport ‘Breakdance’. Kortom, 
genoeg sport- en spelplezier!

400 jaar Stadhuis Klundert
Heemkundekring geeft het startschot voor de festiviteiten

De voorbereidingen voor de eerste activiteiten 
rondom de 400ste verjaardag van ons 
Stadhuis zijn in volle gang. Heemkundekring 
Die Overdraghe en de facebookgroep ‘400 
Bruidsparen Stadhuis Klundert’ zijn bezig met 
het organiseren van een unieke 166 meter lange 
tentoonstelling die bestaat uit ruim 500 foto’s 
van bruidsparen die de afgelopen 140 jaar in het 
Klundertse stadhuis getrouwd zijn. De oudste 
foto is genomen in het jaar 1881,  de jongste in 

2020. 

De tentoonstelling vindt plaats op 11 september 
in het Trouwlaantje. Het Stadhuis zelf zal die dag 
ook open zijn voor bezichtiging en rondom de 
tentoonstelling worden verschillende activiteiten 
georganiseerd.  Zo zijn de Klundertse muziek-
verenigingen gevraagd voor een vrolijke noot te 
zorgen, zorgen de bewoners van het Thomashuis 
voor versnaperingen, doen omwonenden mee, is 
de kunst- en monumentenroute aan de slag met 
het maken van speciale kunstwerken en wordt er 
ook aan de kinderen gedacht.  Het precieze pro-
gramma volgt op een later tijdstip.

Nieuwe trouwfoto
De bruidsparen die hun foto destijds hebben 
ingezonden worden opgeroepen om hun foto 
opnieuw in of bij het Stadhuis te laten nemen. 
Een fotograaf is speciaal daarvoor aanwezig. 
Voorwaarden daarbij is wel dat zij in hun origine-
le bruidskostuum verschijnen. In ieder geval de 
bruid (uitzondering wordt gemaakt voor paren die 
bestaan uit twee ‘gommen’).

Gevraagd donatie van 400 centen
Het unieke van de tentoonstelling is niet alleen 
de lengte en de locatie, maar ook dat hij door de 

Klundertse bevolking zelf is samengesteld.  Daar-
om durft de Heemkundekring ook een beroep te 
doen op hun stadsgenoten om te helpen bij de 
financiering van het evenement. 
Het stadhuis is 400 jaar geleden voor de helft 
betaald door prins Maurits. Het grootste gedeel-
te van de andere helft is middels ‘de impost op 
swaer bier’ (belasting op bier) door onze voorou-
ders bijeengebracht.  Een middeleeuwse manier 
van Crowdfunding. 
De Heemkundekring roept de Klundertse bevol-
king op om in navolging van hun voorouders, ook 
de viering van het 400 bestaan van het Stadhuis 
samen mogelijk te maken. Dit door een donatie 
van 400 centen.  Deze vier euro staat gelijk aan 1 
cent voor ieder jaar en is toevallig ook het huidige 
tarief van 1 ‘swaer biertje’.
Op deze manier is het niet alleen een tentoon-
stelling over en samengesteld door de Klunderts 
bevolking, maar ook een door hen zelf mogelijk 
gemaakt evenement.
Het rekeningnummer van de Heemkundekring 
Die Overdraghe is NL33RABO0126090440, bij 
de overboeking graag vermelden ‘400 jaar Stad-
huis’.
Mocht 11 september nog niet mogelijk zijn door 
allerlei maatregelen: dan wordt het feestje iets 
later gevierd. 
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Verbinding, promotie en marketing

Alhoewel er het afgelopen jaar voornamelijk 
online vergaderd kon worden, heeft de 
Stadstafel in deze hele periode niet stil gezeten. 
Er wordt heen en weer wat gecommuniceerd 
met het gemeentebestuur en onze sociale 
partners. We willen heel veel, maar het gaat 
vaak allemaal zo traag. Eind juni hebben we 
weer eens live bij elkaar gezeten en allerlei 
onderwerpen zijn de revue gepasseerd. En 
op 6 juli was er een teamsmeeting met alle 
voorzitters van de dorps- en stadstafels met de 
nieuwe burgemeester Aart Jan Moerkerk.

Kennismaking nieuwe burgemeester
Tijdens de teamsmeeting stelde onze nieuwe 
burgemeester Aart Jan Moerkerke zich voor en 
konden we per kern iets vertellen wie wij zijn 
en hoe de betreffende Tafel georganiseerd is. 
Namens de Stadstafel Klundert is met name 
genoemd de communicatie, In de Klundert, 
Klundert voor Klundert, het mooie maandblad 
en een onderwerp wat wij het belangrijkste 
vinden: woningbouw. Dit was in bijna alle kernen 
op één na, het punt van zorg.
Het was een ontspannen avond en de burge-
meester was zeer geïnteresseerd. We hebben 
de burgemeester gevraagd om Klundert en de 
andere kleinere kernen weer in het middelpunt 
van de ontwikkeling van de gemeente Moerdijk 
te zetten en daarmee de hele gemeente divers 
te laten groeien en voortbestaan. De aandacht 
en aspiraties liggen nu niet in balans. De andere 
voorzitters van de kleinere kernen herkennen 
het patroon en spraken hun zorg uit dat de lief-
de van twee kanten moet komen. We hebben 
heel veel last van trage projecten, achterstallige 
zaken en we missen kansen. Projectmanagers 
vertrekken ongezond vaak. Jongerenwerk zien 
en horen we als Stadstafel niet. Communicatie 
over ontwikkelingen halen we uit de krant. ‘De 
gemeente’ weet na zeven jaar de gebiedscoördi-
natoren en ons niet optimaal in te zetten. Hope-
lijk gaat onze nieuwe burgemeester samen met 

de raad en het college de balans herstellen.

Nieuwbouwplannen
Er is een voorlopig plan gemaakt en dat gaat in 
het 3e kwartaal naar de gemeenteraad. Dit gaat 
over een nieuw te bouwen wijk met 135 wonin-
gen in het project Blauwe Hoef 2. Normaliter is 
de tijdslijn vanaf de start van een  document on-
geveer 5 jaar zijn, dus we hopen dat de realisatie 
inderdaad binnen dat tijdsbestek gerealiseerd 
zal zijn, want ook in Klundert is een groot tekort 
aan woningen.
Het Bolwerk is ook inmiddels een langdurige 
kwestie. Dit zal een project zijn met zo’n 
40 woningen. Hierover kunnen we helaas 
nog weinig melden. Verder zijn er nog wat 
inbreidingsmogelijkheden waar over gesproken 
wordt. De Stadstafel gaat sowieso benadrukken 
dat we het heel erg op prijs stellen als er vanuit 
de gemeente beter gecommuniceerd gaat 
worden over dergelijke zaken.

Randvoorwaarden Windpark
Het bestuur van de Stadstafel Klundert heeft 
inmiddels haar onvrede uitgesproken over de 
langdurige procedure en het niet nakomen van 
gemaakte afspraken. Er is nu inmiddels een nieu-
we contactpersoon bij de gemeente Moerdijk, 
dus we hopen en verwachten nu eindelijk toch 
wel wat meer actie.

Stenen Poppen
Voor de Stenen Poppen lagen er prachtige 
plannen. Deze werden vorig jaar al een keer 
gepresenteerd aan de Stadstafel. Iedereen blij, 
wat zou dat geweldig mooi worden, helemaal 
aangepast aan de omgeving en opgenomen in de 
wandelroutes. Maar helaas, uiteindelijk is er toch 
minder budget beschikbaar omdat er minder 
financiering is vanuit de provincie. Als Stadstafel 
hebben we te kennen gegeven dat we het op 
prijs stellen als de originele renovatieplannen 
toch uitgevoerd gaan worden eventueel met 

budget aangevuld vanuit eigen reserves.

Wegen en fietspaden
Zoals het er nu uitziet zal de voortgang van de 
Randweg in het derde kwartaal op de agenda 
staan van de gemeenteraad. We blijven natuur-
lijk aan de bel trekken. De Stoofdijk richting 
Zwingelspaan is inmiddels opgeknapt en met 
het fietspad langs de Zevenbergseweg is een 
start gemaakt om deze helemaal te vernieuwen. 
Ons geduld is op de proef gesteld, maar de belo-
ning volgt uiteindelijk.

Centrumplan
Het centrumplan wordt in drieën gedeeld en ge-
faseerd uitgevoerd. Eerst zijn de vlonders en de 
kiosken aan de beurt. Dan volgt de herinrichting 
van onder andere de Voorstraat en de Molen-
straat met een wandelpad langs beide zijden van 
het water en tenslotte volgt de herinrichting van 
de Westerstraat. Over dit alles is goed overleg 
en als Stadstafel hebben we nu het volste ver-
trouwen dat dit helemaal in orde zal komen.

Marketing
Ook is nog gesproken over de winkeliersver-
eniging en het ondernemersfonds. Doel is om 
verbindingen te zoeken met elkaar en samen 
Klundert te promoten. Dit is niet alleen een zaak 
van KOK.

Plan hoek Schansweg/Molenvliet
Deze keer waren een tweetal dames te gast wo-
nende in de buurt van het braakliggende terrein 
van de voormalige gasfabriek. Samen met een 
aantal buurtbewoners hebben ze een prachtig 
plan op papier gezet. De Stadstafel zal dit zeker 
verder bekijken en eventueel bespreken met de 
verantwoordelijke gemeentebestuurders.

Belangstelling?
Hebt u zelf punten die relevant zijn voor de 
Stadstafel of vragen die we als Stadstafel 
misschien kunnen beantwoorden of aanhangig 
maken bij de sociale partners, dan kunt u dat 
altijd melden via e-mail: 
stadstafel@indeklundert.nl.
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? 
Neem eens een kijkje op de website 
www.stadstafel.indeklundert.nl, meld je 
aan voor de facebookgroep Stadstafel in de 
Klundert 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.

Luchtfoto van Blauwe Hoef met omliggende landbouwpercelen gemaakt door Joël Nieuwkoop.



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.

Kom lekker meezingen met Seniorenkoor Zanglust
Elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur zingen we onder 
leiding van een dirigente in de kerk van Noordhoek. Uitsluitend 
Nederlands repertoire zoals ‘Op de grote stille heide’ en ’Een 
roosje, mijn roosje’ en ’O, wat ben je mooi’ maar ook kerstliedjes, 
zeemansliedjes en canons. Allemaal onder de noemer: “Als je zingt, 
kun je niet piekeren!” 
We worden gesteund door accordeonisten. In de pauze drinken we 
samen een kopje koffie en thee en kletsen even bij. Enkele keren per 
jaar treden we op en dat is reuze spannend en gezellig.
Door Corona hebben we, net als overal, lang stil moeten liggen. Nu 
mogen we weer en daar zijn we blij om. Er is nog wel plaats voor nieu-
we stemmen, mannen én vrouwen. 
Dus als je zin hebt in gezellige contacten en wilt zingen met ons kom 
dan vooral een keertje langs en zing mee. Je kunt ook vooraf eens 
contact opnemen met Mien Vermue (0168 – 402714) of Marina 
Moos (0168 – 850142). Zij praten je graag bij.
Denk vooral niet dat je hier te oud voor bent, je bent nooit te oud om 
te zingen! Doe vooral mee. 

Nierstichting zoekt collectevrijwilligers in Klundert
Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist 
ongelooflijk veel van kinderen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
ze weer mee kunnen doen. Daarom zet de Nierstichting zich in voor 
een toekomst waarin nierziekten te genezen zijn. In de week van 19 
t/m 25 september collecteren duizenden vrijwilligers voor de Nier-
stichting om zoveel mogelijk geld op te halen om dit te realiseren. 
In Klundert zoekt de Nierstichting nog een nieuwe enthousiaste co-
ordinator. De coördinator organiseert de jaarlijkse collecte en is het 
gezicht en eerste aanspreekpunt van de Nierstichting en daarmee 
een belangrijke en waardevolle schakel. Interesse? Aanmelden kan 
via nierstichting.nl/coördinator of via 035-6978050 / 
collecte@nierstichting.nl.
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Determinato start nieuwe 
activiteiten na de zomervakantie
Bij het 100-jarig bestaan van Muziekvereniging Determinato was het 
credo: “Deto, uniek in muziek!” En dat credo wil de vereniging bijna 
20 jaar later nog steeds graag uitdragen door allerlei vernieuwende en 
onderscheidende activiteiten te organiseren en steeds weer bewust te 
zijn wat er voor de diverse leeftijdscategorieën opgestart kan worden.

Nieuwe dirigent voor fanfareorkest
Het fanfareorkest begint aan een nieuwe fase door de komst van een 
nieuwe dirigent. Na ruim dertig jaar moest er afscheid genomen worden 
van dirigent Ronald Harmsen. Door gezondheidsproblemen moest hij 
noodgedwongen stoppen met zijn werkzaamheden als dirigent. 
Als nieuwe dirigent is nu aangesteld Caspar Versluis uit Standdaarbuiten. 
Caspar heeft de afgelopen maanden het orkest geleid als invaldirigent. 
De klik over en weer was fantastisch, hij solliciteerde naar een vaste aan-
stelling. “Zowel bestuur als orkestleden waren enthousiast over deze sa-
menwerking”, vertelt voorzitter René van Tilborgh, “elke dirigent heeft zijn 
eigen specialiteiten en met Caspar hopen we de komende jaren ook weer 
fantastische muzikale hoogtepunten te bereiken.”

Nieuw kinderorkest
Na de zomervakantie gaat Determinato ook weer aan de slag om een 
nieuw kinderorkest op te starten. Alle basisschoolkinderen vanaf groep 4 
worden dan uitgenodigd om een keertje te komen proberen in het pro-
beerorkest. In het begin lekker speels samen muziek maken, maar later 
als ze ook individueel muziekles gaan volgen, steeds een stapje verder 
richting de trots van Determinato: Jeugdorkest De Detomaatjes.

Herstart Deto Drummerij
René meldt dat er ook plannen zijn om de Deto Drummerij weer te star-
ten. “Er zijn inmiddels zoveel jonge slagwerkers lid geworden van onze 
vereniging, die willen we graag iets extra’s bieden. We zijn aan het oriën-
teren op welke manier we de drummerij weer zullen opstarten. We heb-
ben een berging vol allerlei instrumenten, zoals drumstellen, xylofoon, 
marimba, klokkenspel, pauken, tomtoms en nog veel meer en het mooiste 
is natuurlijk dat deze veelvuldig gebruikt gaan worden. Na de vakantie 
zullen we met de slagwerkers en hun ouders in gesprek gaan om hierover 
afspraken te maken. Ook nieuwe leden zijn hierbij van harte welkom!”

Muziekspeeltuin
Na de zomervakantie gaat Determinato uiteraard ook door met de mu-
ziekspeeltuin. Een echte succesformule. In de speeltuin leren de jongste 
kinderen vanaf 4 jaar op een speelse manier de beginselen van het muziek 
maken. Houd de website en de facebookpagina van Determinato in de 
gaten, daar worden alle startdatums gecommuniceerd.

Start nieuw 18-plus beginnersorkest
Ben je achttien jaar of ouder en wil je een muziekinstrument leren bespe-
len? Of zou je na jaren je ‘oude’ instrument weer op willen pakken en er 
rustig weer in willen komen om weer te gaan spelen? Muziekvereniging 
Determinato wil na de zomervakantie starten met een nieuw 18-plus be-
ginnersorkest. Deze plannen lagen er al voor de hele coronaperiode. “Er 
hadden zich zelfs al wat mensen opgegeven die graag mee wilden gaan 
doen, maar helaas was het niet mogelijk om dit in de afgelopen periode 
op te starten. Nu kunnen we hopelijk in september wel starten met dit 
18-plus beginnersorkest. Belangstellenden kunnen zich nu al melden, dan 
krijgen ze vanzelf bericht na de zomervakantie”, aldus René van Tilborgh.

Instrumenten in bruikleen
Veel mensen denken dat ze eerst een duur muziekinstrument aan moeten 
schaffen, maar dat is dus absoluut niet zo. We hebben genoeg instrumen-
ten die onze leden in bruikleen mogen gebruiken. 

Heb je belangstelling om aan te sluiten bij één van de groepen of orkesten 
van Determinato, wil je meer inforamatie, neem dan contact op via e-mail: 
info@determinato.nl of bel naar 06-43694329.

Save the date: zaterdag 4 september
DSO kijkt uit naar het 
nieuwe seizoen
Zaterdag 4 september is het zover, dan trappen we met DSO het seizoen 
officieel af met de #WijZijnDSO-dag! Uiteraard als alles het toelaat, maar 
voor iedereen zal er iets te doen zijn. Denk aan teamfoto’s, sport en spel, 
met een muziekje lekker op het terras, meerdere oefenwedstrijden van 
onder andere de selectie en ook nog een aantal verrassingen. Het offici-
ele programma zal nog volgen, dus houdt de website en de social media 
van DSO in de gaten.

De week erna zullen we hopelijk 11 september weer kunnen beginnen 
aan de competitie.
Met de nieuwe hoofdtrainer Enno Verhoef aan het roer, zal er alles aan 
gedaan worden om het maximale resultaat eruit te halen met DSO 1. 
Daarnaast hebben we dit jaar met de B1 ook weer een jeugdteam in het 
wedstrijdkorfbal, zo zetten we samen weer een stap vooruit.

Schoolkorfbaltoernooi
Ook voor alle basisschool kinderen van groep 5 t/m groep 8 hebben we 
nog een leuke activiteit in het vooruitzicht! Op woensdagmiddag 29 sep-
tember zal het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer georganiseerd wor-
den. Dit jaar zal er een heus ‘Gemeente Moerdijk’-kampioenschap van 
gemaakt worden. Vergeet je dus straks na de vakantie niet op te geven en 
wie weet ga jij straks samen met je team met de beker naar huis!



Een zomers gevoel met de 
allerlekkerste rosé uit de Camargue !

Nu weer volop op voorraad bij de 
Klundertse sLeij tenrij !

OP=OP!
WIJ HEBBEN VAKANTIE VAN 9 T/M 30 AUGUSTUS. IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST!

SPECIALE 
ZOMERSE ACTIE!
6 FLESSEN VOOR 
DE PRIJS VAN 5!

€ 7,59 
PER FLES

Klundert Magazine pagina 16

Onze bezorgers mogen genieten van een welverdiende vakantie!
We hebben totaal elf bezorgers die elke maand op pad gaan om ons 
Klundert Magazine bij iedereen in de brievenbus te stoppen plus onze 
chauffeur Ad van Kaam die elke maand zorgt dat de bladen bij de 
bezorgers worden afgegeven.

We willen onze enthousiaste groep bezorgers graag eens aan u voorstel-
len door middel van een fotogalerij.
Ziet u de volgende keer de bezorger door de straat lopen of fietsen, zwaai 
een keer naar hem of haar en laat uw waardering merken. Een kleine moei-

te, maar een groot gebaar!

Magazine niet ontvangen, dan graag melden
Dat ze allemaal stuk voor stuk hartstikke hun best doen om alle bladen te 
bezorgen in hun wijk, dat is zeker, maar er gaat wel eens wat mis. Mocht 
het een keertje fout gaan en u hebt het Klundert Magazine niet ontvan-
gen, stuur dan een mailtje naar info@indeklundert.nl met vermelding van 
uw naam en adres. Wij zorgen dan dat u het blad alsnog in de bus krijgt.

Ad van Kaam Amber van der Klis Eline van der Klis Finn Holterman Jilne Spit Joris Dekkers

Lars Lodders Nigel den Hollander Sam Hollemans Sonja Rijndorp Veerle Mutsaers Wout Schoone



Jubileumfeest uitgesteld naar 21 mei 2022

Oranje Garde viert 75e verjaardag

Op 1 juli 2021 was het precies 75 jaar geleden dat 
Oranje Garde Klundert is opgericht. Alle leden 
werden die dag getrakteerd op een overheerlijke 
feesttaart en een gezellig avondje in hun eigen 
Gardenest. De vereniging werd in 1946 opge-
richt door Jaap van Pelt, Wiek van Wingerden en 
Kees Verhoeven als vendel Klundert van Oranje 
Garde. In die jaren waren er in Nederland tal van 
Oranje Gardes die verenigd waren in een eigen 
bond. Velen hielden zich bezig met jeugdwerk 
en wandelmarsen. Dat was toen een populaire 
bezigheid.
Oranje Gardes waren strikt georganiseerd, afge-

leid van de scouting. Zo is ook in Klundert nog 
jarenlang de titel hopman gebruikt voor de leider 
van de groep. Veel (oud) inwoners van Klundert 
zullen bekende hopmannen als Jaap van Pelt en 
Piet Ardon zeker kennen.

Trots op Oranje Garde
In gesprek met voorzitter Kees Ardon en secreta-
ris Michel van Alphen komt duidelijk naar voren 
dat ze trots zijn op hun Oranje Garde. “Wij zijn de 
oudste van de twee nog bestaande vendels van 
Oranje Garde in Nederland en daar zijn we trots 
op. Al snel na de oprichting werden er trommels 
aangeschaft omdat lopen op muziek nu eenmaal 
makkelijker gaat. Dat is de basis geweest voor het 
moderne slagwerkkorps van nu.”
Inmiddels is Oranje Garde Klundert al jarenlang 
een zeer actieve muziekvereniging, maar toch 
ook nog een beetje een wandelvereniging. Dat 
komt elk jaar in juni tot uiting als Oranje Garde 
de avondvierdaagse in Klundert organiseert. Nu 
overigens al twee keer achter elkaar een speci-
ale Home Edition waar iedereen op eigen tijd 
en tempo de aangegeven routes kon wandelen. 
Volgend jaar hoopt Oranje Garde weer een echte 
Klundertse avondvierdaagse te organiseren, waar 
iedereen met elkaar aan de wandel kan gaan.

Actief op cultureel gebied
De leden van Oranje Garde in Klundert hebben 
van alles gedaan op cultureel gebied. Niet al-
leen wandelen, maar ook toneelspel en niet te 
vergeten jarenlang de majorettes. Begonnen als 
toevoeging aan de drumband, maar later hebben 
deze meiden zelfstandig aan veel concoursen 
meegedaan. Het hoogtepunt was wel het kampi-
oenschap in de 2e divisie in 1992.
Majorettes zijn er niet meer, maar het slagwerk-
korps is springlevend. Oranje Garde Klundert wil 
graag vernieuwend werken, dat blijkt wel uit het 
feit dat de shows steeds professioneler worden 
en binnenkort hoopt Oranje Garde zelfs uit te 
breiden met melodisch slagwerk. Nieuwsgierig? 
Houd dan de website en de facebookpagina van 
Oranje Garde Klundert in de gaten.

Jubileumfeest uitgesteld naar 21 mei 2022
Het was de bedoeling om dit jaar een muzikaal 
jubileumfeest te organiseren, maar door de 
Covid-19 pandemie kon dit niet doorgaan. “Het 
muzikale feest ter ere van ons 75 jarig bestaan 
staat nu gepland voor 21 mei 2022. Dit zal 
ongetwijfeld een geweldige happening worden, 
dus zet de datum maar zo vast in de agenda!” 
aldus Kees en Michel.

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”. 

Deze maand een foto gekozen van Segert van Wensen. Wandelend in en om Klundert zie je vaak de mooiste plekjes. Hier een bijzonder plaatje van een mooi 
kozijn vol bloemenpracht aan de Stadhuisring in Klundert.

Van Joel Nieuwkoop kregen we weer een paar prachtige dronefoto’s. Op de cover een prachtige luchtfoto van het Klundertse museum.
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D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

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

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

50 jaar
O P T I E K  E R V A R I N GO P T I E K  E R V A R I N G

WIJ VIEREN 
EEN JAAR

LANG FEEST!
Bij aankoop van een 

nieuwe bril in onze winkel 
ontvangt u een 
waardecheque. 

Bij inlevering van deze waardecheque bij 
Bakkerij Nagelkerke, Bier & Borrels, 

Juffertje in ‘t Groen of Aartsen Wijnen 
ontvangt u een cadeau.

Na uitgifte is deze bon 3 maanden geldig!

BIER & BORRELS

BIER & BORRELS BIER & BORRELS

luxe bakkerij

Leopold Nagelkerke
Valdijk 25, 4841 AE Prinsenbeek 

076 543 0428

Groenstraat 2, 4841 BD Prinsenbeek
076 541 32 97

Beeksestraat 29
4841 GA  PRINSENBEEK

076 541 28 70

Groenstraat 16A, 4841 BD 
Prinsenbeek
076 737 0134

Markt 3, 4841 AA Prinsenbeek - Tel: 076 541 42 88

Voorstraat 12-B, 4793 EV Fijnaart - Tel: 0168 462 301

Voorstraat 18a, 4791 HN Klundert - Tel: 0168 402 621

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

Huis van de wijk Klundert wenst 
iedereen een fijne zomerperiode toe!

Je bent bij ons altijd welkom tijdens één 
van onze activiteiten, die gaan in de 
zomer gewoon door.

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

  

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?
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.

grafisch vormgever
@vrolijkdesign

Verzorgt iedere 
maand de opmaak 
voor dit magazine!

info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl
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Zondag 8 augustus: 
Open Tuinendag
Op zondag 8 augustus van 10.00 uur 
tot 17.00 uur wordt er in Moerdijk en 
omgeving weer de Open Tuinendag 
gehouden. Wil je graag meer natuur in je 
tuin? Kom dan inspiratie opdoen bij acht 
particuliere tuinen in en om Klundert. De 
tuinen variëren van zeer natuurlijk tot meer 
gestructureerd, maar ze zijn allemaal vol 
leven.

De zomer komt nu echt op stoom en de 
tuinen kleuren steeds uitbundiger. Wie zin 
heeft om eens te genieten van andermans 
tuin en inspiratie op te doen voor de ei-
gen tuin is welkom in acht privé tuinen in 
West-Brabant. Alle tuinen zijn gratis te be-
zoeken. Maak er een mooie (fiets)tocht van, 
dat is absoluut een mooie route.

De volgende tuinen in de regio zijn vrij te 
bezoeken: 
1. De Schanse Dijktuin, Noordschans 111 
Klundert 
www.deschansedijktuin.nl
2. Tonsedijk 28  Klundert
3. Fuchsiade, Drogedijk 55 Oudemolen - 
www.artzceramics.nl
4. Hoeve Stadszicht aan het Steenpad 3 in 
Willemstad 
www.hoevestadszicht.nl
5. Achterdijk 55 in Zevenbergen 
6. Patrijspad 9 in Prinsenbeek
7. Vijverstraat 5 in Standdaarbuiten 
8. De Plukkerij, Margrietstraat 27 in Bos-
schenhoofd

Wijnand Romijn van de Groei en Bloei afde-
ling Breda e.o. zou het leuk vinden als er in 
Klundert een wandel- en/of fietsroute aan-
geboden kan worden van groene en kleu-
rige voortuinen. “Vaak hoor ik van mensen 
dat ze hun voortuin niks bijzonders vinden. 
Maar als voorbijganger is die tuin vaak een 
genot om naar te kijken. Er zijn al drie tui-
nen in de directe omgeving van Klundert die 
meedoen, maar dat vind ik nog te weinig. 
Heb je een mooie groene voortuin laat het 
mij weten. Bij voldoende aanmelding kan ik 
een wandel- en/of fietsroute maken die ook 
op 8 augustus 2021 gelopen of gefietst kan 
worden.”
Aanmelden kan via e-mail wijnandromijn@
gmail.com
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Recept van de maand
Vegan lasagne oftewel plantsagna 

Het wordt steeds hipper om vegan te gaan le-
ven. Steeds meer mensen worden zich bewuster 
van wat ze eten en hoe ze leven. Daardoor gaan 
steeds meer mensen puur plantaardig oftewel 
veganistisch eten. De traditionele maaltijd van 
aardappelen, vlees en groenten wordt steeds va-
ker aangepast door het stukje vlees weg te laten 
en een maaltijd op tafel te zetten die alleen be-
staat uit plantaardige ingrediënten.

Wat is eigenlijk het verschil tussen vegetarisch en 
veganistisch? Wanneer je vegetarisch eet, dan eet 
je geen producten van gedode dieren. Geen vlees 
en geen vis. Veganisten gaan nog een stapje ver-
der en eten net als vegetariërs geen vlees, maar 
consumeren daarnaast ook geen eieren en zuivel-
producten, zoals melk, kaas en yoghurt of andere 
voedingsmiddelen die van dieren afkomstig zijn, 
dus ook geen producten waar eieren of zuivelpro-
ducten in verwerkt zijn.

Ook onze jongste zoon en zijn vriendin zijn heel 
bewust veganistisch gaan leven. Gelukkig kan 
onze schone dochter heel lekker koken, ze heeft 
een aantal jaren in Italië gewoond en met name de 
Italiaanse keuken is echt een van haar favorieten. 
Haar plantsagna is echt overheerlijk en dat recept 
wil ik hier graag met jullie delen.

Wat heb je nodig voor ongeveer 4 
personen:
Voor de groentesaus:
1 pak vegan gehakt van 250 à 300 gram (tip: 
Beyond Meat); 1 pak tomato frito (350 gram); 
1 blik gepelde tomaten (400 gram); 1 blik linzen 
(400 gram); 1 courgette; 1 aubergine; 1 ui ; 3-4 
teentjes knoflook naar smaak; peper, basilicum en 
zout naar smaak, maar de tomato frito bevat uit 
zichzelf ook al wat zout.
Voor de bechamelsaus:
3 eetlepels ongezouten plantaardige margarine; 
3 eetlepels speltmeel (of ander meel); 450 ml so-

jamelk (ongezoet) of andere plantaardige melk; 1 
theelepel maizena
En verder:
Grand’Italia lasagnebladen volkoren; zakje vegan 
geraspte kaas (tip: Nature & Moi, Nurishh Mozza-
rella of AH eigen merk); grote ovenschaal

Hoe maak je het klaar?
Verwarm de oven voor op 200 graden (tip: zet de 
ovenschaal ook al in de oven bij het voorverwar-
men).
De groentesaus:
Verwarm de pan en doe er olijfolie of zonnebloe-
molie in. Snij de aubergine en courgette in blokjes 
en fruit in de pan op een laag/middelhoog vuur 
voor ongeveer 5 minuten (zodat ze zacht worden). 
Gebruik genoeg olie en roer goed om te voorko-
men dat ze zwart worden. Snipper de ui en pers 
de knoflookteentjes. Voeg toe aan de aubergine 
en courgette en bak voor ongeveer 2 minuten 
mee. Voeg het vegan gehakt toe en bak mee tot-
dat het gehakt ietwat is verkleurd. Lek de linzen 
uit en voeg toe. Voeg de gepelde tomaten toe en 
het pakje tomato frito. Breng op smaak met peper 
en basilicum en laat ongeveer 5 minuten op laag 
vuur sudderen.
De bechamelsaus:
Verwarm de boter op laag vuur totdat deze is 
gesmolten. Voeg 3 eetlepel spelt meel (of ander 
meel) en 1 eetlepel maizena toe. Meng beide met 
de boter totdat het een glad mengsel is geworden. 
Voeg hierna steeds een paar scheuten sojamelk 
toe aan het mengsel. Blijf roeren totdat de soja-
melk op is en de bechamelsaus een stevige sub-
stantie heeft gekregen. Haal de bechamelsaus van 
het vuur, anders brandt hij aan de onderkant van 
de pan aan.
De Plantsagna bouwen:
Begin met een paar eetlepels bechamelsaus on-
derin de ovenschaal, dat is makkelijker met het 
eruit scheppen bij het eten. Hierna is de volgorde 
als volgt: laag lasagnebladen, laag groentesaus, 
laag bechamelsaus, laag geraspte vegan kaas, laag 
lasagnebladen enz. Eindig met een laag geraspte 
vegan kaas. Strooi hier eventueel ook nog wat pe-
per en/of basilicum overheen.
Afhankelijk van de oven en of je de Plantsagna 
gelijk na het maken van de saus in de oven doet, 
moet hij ongeveer 40 minuten op 200 graden 
staan.
Tip: kijk of de saus aan de zijkant borrelt als je hem 
uit de oven haalt, dan is hij meestal warm genoeg.
Tip: wordt de kaas te snel te donker, leg dan een 
stukje aluminiumfolie op de ovenschaal.
Eet smakelijk en laat eens weten hoe het ge-
smaakt heeft!

Brancard uit voormalige Chr. Gereformeerde Kerk Klundert
Heemkundekring “Die Overdraghe” heeft van de 
huidige bewoners van de voormalige Christelijk 
Gereformeerde kerk op 15 oktober 2020 een 
oude brancard ontvangen. Deze is blijven staan 
in de kast onder de trap naar het orgel.

Graag willen we weten of deze brancard is aange-
schaft door de kerkenraad van deze kerk en hoe 
oud hij is.
Er is al veel navraag gedaan bij de toenmalige ge-
bruikers van de kerk. Helaas kan niemand ons iets 
vertellen. Alleen maar dat hij in die kast stond. Als 
iemand ons er meer over kan vertellen horen we 
dat graag. Mailen naar Bert Bongers: redactie@dieoverdraghe.nl



Iedere dag verse aarbeien
van aarbeienkwekerij 
Van de Riet

Bij onze verse aarbeien werken we met dagprijzen

 Maandag

 Dinsdag

 Woensdag

 Donderdag

 Vrijdag

 Zaterdag

 Zondag

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

10:00 - 18:00

Openingstijden
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