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Ter Intro

De zomer is voorbij en langzaam zie je dat de
herfst zijn intrede doet. De herfstkleuren geven
een speciaal tintje aan ons mooie Klundert.
In deze herfsteditie van het Klundert Magazine
laten we verenigingen en andere organisaties
aan het woord over hun plannen en ideeën voor
het komende seizoen. Het verenigingsleven is
weer springlevend en iedereen staat te popelen
om weer mee te doen aan de diverse activiteiten.
Tips en suggesties welkom!
Ons streven is natuurlijk om van dit maandblad
een echt Klunderts medium te maken, waarbij
we onze lezers graag informeren over van alles
en nog wat over ons stadje. Heb je ideeën voor
de redactie, leuke tips of suggesties voor een
Klunderts thema, geef het door via redactie@
indeklundert.nl.
Kunnen we vriendschap sluiten?
We kunnen het verder niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk vrienden zijn voor onze Stichting In de Klundert. Als u het leuk vindt om elke
maand het Klundert Magazine in de brievenbus
te krijgen, dan is uw bijdrage meer dan welkom!
Er zijn genoeg nieuwtjes en informatieberichten die we graag willen delen via het magazine,

maar vaak kunnen we niet alles plaatsen omdat
er jammer genoeg niet genoeg financiële ruimte
is om er een dikker blad van te maken. Gelukkig
krijgen we heel wat ondersteuning van de ondernemers, we zijn blij met onze adverteerders,
maar we kunnen natuurlijk niet altijd alles alleen
van hen verwachten.
We zijn een stichting zonder winstoogmerk, het
streven is om break-even dit magazine uit te
geven en dat kan alleen met ondersteuning van
adverteerders èn vrienden!
Vrijwillig abonnement
We zouden er natuurlijk een abonnementenblad
van kunnen maken, maar dat vraagt weer heel
veel extra administratieve rompslomp. Als iedereen die het blad echt op prijs stelt Vriend wordt
van In de Klundert en een minimaal jaarbijdrage
van 13,57 euro wilt betalen, dan komen we ook
uit de kosten. Zogenaamd een vrijwillig abonnement dus eigenlijk. Doet u mee?
Het is heel makkelijk: vul het vriendenformulier
op de website www.indeklundert.nl en maak
meteen via de iDealknop uw vriendenbijdrage
over.
Hoe meer vrienden, hoe meer Klundert
Magazine!

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden

Een paar jaar geleden kreeg ik een bijzondere verjaardagskaart van mijn zusje met een prachtig
gedicht over dromen. Toevallig kwam ik die kaart pas weer tegen en de mooie woorden raakten me weer. Het gedicht is in het Engels en het komt hier op neer:
~ Een droom is een pad naar de toekomst, een eindeloze horizon, een uitdaging voor alles wat je
bent, een belofte van alles wat je kunt zijn ~
Iedereen droomt wel eens tijdens het slapen, maar iedereen heeft ongetwijfeld ook bepaalde
droombeelden en wensdromen, het denken aan een bepaald ideaal, wat je graag zou willen.
Als je het dan hebt over wensdromen, dan droom ik over een mooie toekomst, samen met
manlief, onze kinderen en kleinkinderen, dat we in gezondheid nog vaak mogen genieten samen met onze familie en vrienden, dat we nog heel lang onze liefhebberijen mogen beleven,
dat we nog mooie reizen mogen maken.
Maar zeker zijn er ook dromen over allerlei wereldse dingen, dromen dat er minder gezeurd
wordt, minder gemopperd, minder ruzie, dat we als mensen onder elkaar meer respect
voor elkaar hebben, verdraagzamer zijn, elkaar accepteren zoals we zijn, dat er minder
betweterigheid is en minder opdringerigheid. En dat laatste vooral in de zin van bepaalde
mening opdringen. Met name de diverse sociale mediakanalen worden vaak misbruikt om
allerlei negativiteit te verspreiden. Het lijkt vaak op asociale media. Wat was het leven eigenlijk
rustig zonder facebook en al die andere online platforms. Maar dat terzijde.
Dromen is zo leuk! Houd ze vast en sta positief in het
leven. Mooie dromen
gewenst met een
eindeloze horizon,
een uitdaging voor
alles wat je bent en
een belofte van alles wat je kunt zijn.
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert
Magazine
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Plannen voor het nieuwe seizoen

Actief verenigingsleven in Klundert
Klundert heeft een actief en levendig verenigingsleven. Sport of cultuur, er is keuze volop: voetbal, tennis, korfbal, volleybal, tafeltennis, badminton,
diverse orkesten zoals fanfareorkest, jeugdorkest, diverse drum- en slagwerkgroepen, maar ook een diversiteit aan koren, scouting en diverse andere
hobbymogelijkheden voor oud en jong. Je hoeft je in Klundert nooit te vervelen.
Van heel wat verenigingen kregen we informatie over de plannen voor het komende seizoen. Allemaal hebben we een periode achter de rug die niet
zo leuk was, waarop we minder konden sporten, zingen of muziek maken, waar we te maken kregen met allerlei maatregelen en richtlijnen. In Klundert
zijn praktisch alle verenigingen daar op een positieve manier mee omgegaan en de verenigingen zijn nog steeds springlevend en hebben weer allerlei
leuke plannen in petto.
Het Rooie Paerd weer uit de startblokken
Namens Het Rooie Paerd vertelt Willem
Willeboordse over de plannen van de
zwemvereniging.
“Seizoen 21/22 is al lekker van start gegaan.
Op 4 september was er de zwemmarathon samen met Ons Bad en dat zelfde weekend gingen
onze duikers weer het jaarlijkse weekendje duiken, ditmaal in Scharendijke. Een week later kon
onze reddingsbrigade op zaterdag aan de slag bij
de sloeproeiwedstrijden en op zondag bij onze
Hollands Diep zwemtocht in Willemstad. Onze
reddingsvloot zal vanaf november weer de winterzeilwedstrijden in Drimmelen bewaken en zal
Sinterklaas veilig aan wal zetten in Klundert en
Willemstad. We hopen en verwachten dat na de
winter de nodige watersportactiviteiten weer
doorgang kunnen vinden waarbij onze reddingsboten ingezet kunnen worden.
In oktober kunnen onze (jongere) zwemmers
eindelijk weer eens brevetzwemmen en zo weer
een stapje hogerop maken in het reddend zwemmen. In november organiseren we weer onze
clubkampioenschappen om te zien wie na twee
jaar onze nieuwe clubkampioenen zijn.
Het feest ter gelegenheid van ons 45 jaar hebben we doorgeschoven naar het voorjaar van
2022. We hopen dan met onze gehele vereniging een spetterende dag te hebben.

Seniorenkoor De Herfstklanken
De Herfstklanken zijn ook weer gestart en
repeteren elke week op woensdagmiddag in De
Niervaert vanaf 13.20 tot 14.40 uur. Voorzitter
Hennie Laurijsse spreekt de hoop uit het koor
kan blijven bestaan. “Ons ledenaantal gaat
gestaag naar beneden, ook mede door corona
helaas. We zoeken dus nog steeds nieuwe leden.”
Plannen voor dit seizoen zijn onder andere de
organisatie van een korenmiddag, die al twee
keer uitgesteld moest worden. “We hopen deze
middag nu eindelijk te kunnen verwezenlijken.
Dit in samenwerking met alle Seniorenkoren uit
de regio Moerdijk. Dan kunnen we ons 50-jarig
bestaan nog eens samen vieren. Dit zal medio
2022 gaan gebeuren.”
De Herfstklanken zouden ook graag meer
samenwerken met andere verenigingen.
“Laten we ook eens met diverse verenigingen
samenwerken zoals met Klundert bij Kaarslicht

maar dan een keertje bijvoorbeeld een zomerse
editie, dat zou toch geweldig zijn”, aldus Hennie
Larijsse.
Activiteiten van KBO Klundert
KBO Klundert is een vereniging voor alle inwoners van Klundert die de leeftijd van 55 jaar
hebben bereikt. Momenteel heeft KBO Klundert
110 leden. Elk jaar worden diverse activiteiten
georganiseerd zoals gezellige middagen waarin
naast het informatieve gedeelte ook een paar
rondjes bingo gespeeld worden en met verloting. Alle activiteiten worden gehouden in de
Niervaert.
Secretaris Gonny Hendrikx: “De activiteiten
voor 2022 zijn nog niet bekend. Wat we zoal
gaan doen, hangt af van wat er mogelijk is. Er
zijn een paar vaste activiteiten, die steeds rond
dezelfde tijd worden gehouden. We beginnen
het nieuwe jaar met een gezellige middag
met een paar rondjes bingo, een hapje en een
drankje. In februari komt toneelvereniging De
Vrolijke Spelers uit Steenbergen traditiegetrouw
met een heerlijke klucht. De toneelvoorstelling
wordt gehouden in samenwerking met de
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk
Klundert (SPROK) en is toegankelijk voor alle
senioren van Klundert. In de maand april wordt
de jaarvergadering gehouden en in september
een gezellige middag met een paar rondjes bingo
en verloting. Oktober staat in het teken van
het jaarfeest. Tijdens het jaarfeest zijn er leuke
optredens en wordt de dag afgesloten met een
koffietafel. Sinterklaas komt in november en
ook deze organisatie is samen met de SPROK.
Verder worden onder andere ook bijeenkomsten
georganiseerd waarbij de brandweer, tafeltje
dekje van Surplus of de notaris worden
uitgenodigd. Daarnaast wordt valpreventie en
informatie over allerlei hulpmiddelen gegeven.
Maar ook een lezing of een muzikaal optreden
passeren de revue.
KBO Kring Moerdijk, waar KBO Klundert deel
van uitmaakt, heeft een clientondersteuner die
leden kan bijstaan bij het zogenaamde keukentafelgesprek met de gemeente of andere zaken
waarbij men problemen ondervindt en belastinginvullers waar men als lid van KBO gebruik
van kan maken.”
Voor meer informatie over de activiteiten of
lidmaatschap: Gonny Hendrikx, telefoon 0168404046; e-mail:gonnyhendrikx.farla@ziggo.nl.
Slagwerken in de Drummerij elke vrijdagavond
Vanaf vrijdag 1 oktober gaat de Deto Drummerij
van start. Het is een tijdje stil geweest rondom
deze groep, maar vol enthousiasme gaan ze
weer aan de slag, letterlijk en figuurlijk. Heel veel
jongeren vinden het geweldig om te drummen,
maar het is zeker ook leuk om te spelen op
allerlei melodische slagwerkinstrumenten, zoals
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xylofoon, marimba, vibrafoon en dergelijke.
En wat is het allerleukste? Om als slagwerkers
allemaal samen vol enthousiasme leuke,
moderne en swingende muziek te maken. Dat
kan vanaf oktober weer bij de Deto Drummerij.
Slagwerkers die al een tijdje muziekles
hebben, zijn van harte welkom. Er is al een
leuke basisgroep geformeerd, maar nieuwe
gemotiveerde leden zijn altijd van harte welkom.
Het is elke week op vrijdagavond meteen na de
repetitie van het jeugdorkest vanaf 21.00 tot
22.00 uur in de muziekzaal van De Niervaert.
Heb je wel eens een muziekzaal gezien
helemaal vol met allerlei drumstellen en andere
slagwerkinstrumenten? Loop eens binnen op
vrijdagavond om te komen kijken, luisteren en
eventueel meedoen!

Muziekspeeltuin en kinderorkest
Alle basisschoolkinderen zijn van harte welkom
bij Determinato. Er zijn mogelijkheden voor alle
leeftijden.
Voor de jongste kinderen vanaf 4 jaar is er de
muziekspeeltuin. Dit is op woensdag om de
week in de muziekzaal van De Niervaert. De eerste keer is op woensdag 6 oktober en dan verder
om de week op de even weken.
Kinderen vanaf groep 4 basisschool zijn welkom
in het kinderorkest. Vanaf vrijdag 1 oktober elke
week van 18.15 tot 19.00 uur. Trompet of trommel, saxofoon of xylofoon, bas of drumstel, het
is er allemaal en je mag het allemaal komen proberen!
De hele maand oktober is een introductiemaand
en mogen de kinderen gratis en vrijblijvend mee
komen doen
Vrienden van Deto Live!
Ook de andere groepen en orkesten van
Determinato zijn na de hele moeilijke
coronaperiode nog steeds springlevend. De
vereniging bruist weer en er zijn weer volop
leuke plannen voor allerlei unieke acties en
activiteiten.
Allereerst staat er een familieconcert in de agenda. Zaterdag 11 december was de oorspronkelijke datum voor Klundert bij Kaarslicht, maar
aangezien dit niet doorgaat en de datum toch
al vaststond in de verenigingskalender gaan we
nu een sfeervol familieconcert organiseren in
de grote zaal van De Niervaert met als thema

‘Vrienden van Deto Live!’ met optredens van
het fanfareorkest onder andere ook samen met
ritmesectie en zangeres Marieke Ewoldt, het
jeugdorkest en Koor & More, de vocalgroep van
Determinato.
Het komende jaar zal Determinato natuurlijk
ook weer acte de présence geven bij diverse
Klundertse activiteiten. Op zaterdag 5 november
volgend jaar 2022 zal de uitgestelde productie
De Leeuwenkoning uitgevoerd worden. Voor
deze geweldige productie wordt alles uit de kast
gehaald om er een groots spektakel van te maken,
waarbij de landelijk bekende Zandtovenaar
zal zorgen voor bijzondere beelden bij het
muziekverhaal.
Het voetbalseizoen is weer begonnen bij VV
Klundert
Alle trainingen en wedstrijden zijn weer gestart
zowel bij de jeugd als bij de senioren. Iedereen
is weer enthousiast aan het voetballen in teamverband en toeschouwers zijn weer van harte
welkom bij voetbalvereniging Klundert.
Heb jij zin om te gaan voetballen?? Vanaf 5 jaar
is dit mogelijk. Voor de jeugd jongens en meisjes
van 6 en 7 jaar zijn er op donderdagavond van
18-15-19.15 uur open trainingen waar je gratis
mee mag trainen om te kijken of je voetbal leuk
vindt. Voor de kinderen die 5 jaar zijn gaan we
binnenkort met de kaboutertrainingen starten.
Meld je hier alvast voor aan.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Wim Lankhuijzen, telefoon 06-13120832 of via
e-mail wim.lankhuijzen@ziggo.nl
Ook voor de seniorenteams voor zowel dames
als heren zijn nieuwe leden altijd welkom. Voor
informatie kijk op onze website
www.vvklundert.nl.

Slagwerkvereniging Oranje Garde uitgebreid
Nieuw bij de Oranje Garde is de uitbreiding van
het instrumentarium met zogenaamde gestemde instrumenten. Dat betekent dat de bekende
trommen, bassdrums, bongo’s en toms nu uitgebreid zijn met drumstel, xylofoon, in alle variaties
die daarbij horen. De vereniging blijft haar kenmerk trouw: leuke, swingende en aansprekende
slagwerkmuziek met een stukje show maken.
Met de komst van de gestemde instrumenten
wordt de muziekkeuze veel groter. En muziek gecombineerd met een stukje show kan zeker ook
met een drumstel en een xylofoon. Oranje Garde gaat zich richten op het zogenaamde ‘indoor
percussion’. Korte enthousiaste stageshows die
overal uitgevoerd kunnen worden.
De nieuwe muzieklessen zijn inmiddels begonnen en de jeugd vanaf groep 4 is welkom om
aan te sluiten.
Kinderen krijgen daarbij individueel les van een
professionele docent die de kinderen met alle
slagwerkinstrumenten kennis laat maken. Als er
na een tijdje een voorkeur komt wordt daarop
verder toegespitst en bestaat de mogelijkheid
om slagwerkdiploma’s te behalen op het favoriete instrument. Gelijktijdig met de muzieklessen
wordt er ook gewerkt in groepsverband.

De muzieklessen worden op donderdagmiddag
en -avond gegeven en de jeugdrepetitie is op
woensdagavond.
Verder gaan de ook de bingoavonden weer van
start en wel op 9 oktober, 20 november en 17
december.
Deze zijn in De Niervaert en starten steeds om
20 uur.

Volleybalvereniging SDC
SDC start nieuw jeugdteam, organiseert beachvolleybaltoernooi en viert jubileum.
“Onze plannen voor een beachvolleybaltoernooi
hebben we helaas al twee keer uit moeten stellen, maar dit seizoen gaat het echt gebeuren!”
vertelt Brigit Verkijk. Het toernooi staat op de
planning voor begin juli, voor iedereen van 16
jaar en ouder. Meer informatie volgt tegen die
tijd.
Daarnaast start de volleybalvereniging dit seizoen met een nieuw jeugdteam. Ben jij tussen
de 12 en 18 jaar en lijkt het je leuk eens een
andere sport te proberen? Kom dan de gehele
maand oktober gratis meetrainen en ervaar of
het iets voor je is. Opgeven kan via de website
www.sdcklundert.nl of door een mailtje te sturen naar info@sdcklundert.nl. Trainingen vinden
plaats op donderdag van 19.00-20.00 uur in de
Niervaert. Ook het heren- en damesteam kunnen altijd extra spelers gebruiken. Zij trainen op
donderdag van 20.00-21.30 uur.
“Daarnaast schenken we dit seizoen extra
aandacht aan ons 45-jarig bestaan en gaan
we deze mijlpaal vieren met onze leden. Houd
onze socials en website in de gaten voor meer
informatie over o.a. onze jubileumactiviteiten
en de datum en inschrijving voor het
beachvolleybaltoernooi. We zijn te vinden
op Facebook (@vvsdcklundert) en instagram
(@sdcklundert).”

Heemkundekring Die Overdraghe
In principe blijft de heemkundekring doen waar
ze 47 jaar geleden voor opgericht zijn: Het bewaken en bewaren van het historische en culturele erfgoed van Klundert en het Verhaal van
Klundert aan iedereen die het horen, zien en
lezen op zoveel mogelijk manieren door te vertellen. “Dat is ook nodig, want de geschiedenis
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van Klundert is zeer de moeite waard om te onthouden en uit te dragen. ‘Als je de geschiedenis
niet kent, snap je niks van het Klundert van nu.’,
hebben we wel eens iemand horen zeggen”, vertelt voorzitter Kees Hendrikx.
“Wat we in 2022 van plan zijn, is nog niet helemaal bekend. Maar we hebben al jarenlang
een programma, dat al voor een groot deel vast
staat. Daar was en is niets mis mee, dus pikken
we ook die draad weer op. Op de tweede vrijdag
van het nieuwe jaar (14 januari 2022) willen we
onze Nieuwjaarsbijeenkomst/Snertavond weer
houden. Al jarenlang een traditie met de garantie
van een toost op het nieuwe jaar, een voortreffelijke snertmaaltijd en een gezellig gevarieerd programma daarna. In maart hopen we voor de vierde keer de enige echte originele Klundert Kwizzz
te kunnen houden. Geen surrogaat vanaf de TV,
maar rechtstreeks live in de Stad Klundert.”
In april staan op één avond twee jaarvergaderingen op de kalender. Vorig jaar is er niet vergaderd en geen bestuursverkiezingen gehouden en
ook voor dit jaar zijn er de nodige verslagen en
vragen om te bespreken.
En verder wordt gedacht aan een uitstapje met
de leden, in elk geval een lezing over een interessant (heemkundig) onderwerp en uiteraard de
tentoonstellingen in het Heemhuis en de vitrines
in De Stad Klundert.
“Kortom genoeg redenen om lid van onze heemkundekring te zijn, te blijven of te worden. U
bent welkom!” aldus Kees Hendrikx.
Ondersteuning van Jeugdfonds Sport & Cultuur
Tenslotte willen we hierbij de campagne Kies
een club van het Jeugdfonds Sport & Cultuur
onder de aandacht brengen. Nu alle sport- en
cultuurclubs weer open zijn, willen we zoveel
mogelijk kinderen bij aanvang van het nieuwe
sport- en cultuurseizoen de kans geven lid te
worden van een club. Ouders die het financieel
moeilijk hebben en niet genoeg middelen om de
contributies, lesgelden of benodigdheden voor
de hobby’s van hun kinderen te betalen, kunnen
contact opnemen via telefoon 088-8800888
(ma-vr tussen 09:00 – 21:00 uur) of via de website www.kieseenclub.nl. Het Jeugdfonds hoopt
hiermee ouders te ondersteunen zodat meer
kinderen daadwerkelijk een hobby naar keuze
kunnen hebben.
Spido weer volop in beweging!
Gelukkig mogen wij voor het komende seizoen
weer een aantal leuke activiteiten organiseren.
De eerste terugkerende activiteit is de jaarlijkse
springdag waaraan de kinderen in Sommelsdijk
de gehele dag deel kunnen nemen. Deze dag
wordt er onder andere gezwommen, gesprongen, boog geschoten, geklommen en gebowld.
Er wordt dus gegarandeerd vermoeid teruggekomen!
In het tweede kwartaal van 2022 zal Spido de
organiserende vereniging van de regio-turnwedstrijd zijn. Aan deze dag wordt door meerdere
verenigingen uit de nabije gemeentes deelgenomen en kunnen de kinderen aan de ouders en
aanwezig jury laten zien wat zij de afgelopen periode hebben geoefend en geleerd!
Wij hopen verder een leuke en gezellige invulling
te kunnen gaan geven aan ons 65-jarig bestaan
en zijn wij reeds begonnen met het brainstormen
voor het organiseren van een jeugdkamp.
Het mag duidelijk zijn dat de energievolle activiteitenvereniging weer garant zal staan voor het
organiseren van de nodige (nog te plannen) gezellige uiteenlopende activiteiten!

Zaterdag 9 oktober vanaf 14.00 uur

Kalender
Vaste activiteiten in het Huis van de
Wijk Mauritshof Klundert
Voor vragen op het gebied van welzijn, neem contact op met de sociaal werker Renske Donkers (maandag, dinsdag en donderdag); email
renske.donkers@surplus.nl – telefoon 06-23640824
Maandag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken
14.00-16.00 uur: sjoelen
Dinsdag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken
13.30-15.30 uur: aangepast sporten Meer Moerdijk
17.00-19.00 uur: Eetpunt
13.30-15.30 uur: knutselen elke 2e dinsdag van de maand
Woensdag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken
14.00-16.00 uur: Brei- en haakcafé elke 1e woensdag van de maand
19.00-21.00 uur: Knutselen elke 3e woensdag van de maand
Donderdag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken
Vrijdag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken

Klundertse musici geven
inloopconcert in De Stad Klundert
Eindelijk kan het weer: een concert in De Stad Klundert. Op zaterdagmiddag 9 oktober vanaf 14:00u zullen diverse musici uit Klundert een
inloopconcert verzorgen. Kom ook genieten van de prachtige orgels van
De Stad Klundert.
De organisten Ruud Krijnen, Niels Boot, Henk Strootman, Jan Willeboordse
en Gerben Mourik worden bijgestaan door Anneke van der Hoek (sopraan)
en Erika Tange (dwarsfluit). Zij brengen diverse muziekstukken ten gehore.
Ruud Krijnen: ‘Het is heerlijk om weer voor grotere groepen mensen muziek te maken. De klik met Erika was er als vanouds, zodra we begonnen
te spelen was de magie er weer!’
Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten zijn tijdens en na het concert de deur én de bar geopend.
De toegang is GRATIS en het concert zal ongeveer tot 16:00 uur duren.

ZATERDAG 9 OKTOBER

SPROK activiteiten voor 55-plussers in
Klundert

14.00  16.00 UUR

DE STAD KLUNDERT

Maandag:
13.15 uur: gymnastiek in De Niervaert
14.00 uur: Sjoelclub in het Huis van de Wijk
Dinsdag:
13.30 uur: Fietsclub start vanaf het Sovakplein
13.30 uur: Kaartclub in De Niervaert
Woensdag:
13.30 uur: koorrepetitie De Herfstklanken
15.00 uur: Bingoclub in De Niervaert
Maandag t/m vrijdag:
13.00 uur: Biljartclub in De Niervaert

Met medewerking van Klundertse musici
HENK STROOTMAN EN ANNEKE VAN DE HOEK
RUUD KRIJNEN EN ERIKA TANGE
NIELS BOOT | JAN WILLEBOORDSE | GERBEN MOURIK

Trots op Klundert!
Onze mooie vestingstadje Klundert daar mogen we trots op zijn en dat
mogen we laten zien.
Daarom hebben we speciale Klundertvlaggen laten maken. Inmiddels hangen er al heel wat vlaggen te wapperen. Hoe leuk zou het zijn als straks
alle Klundertse straten geel-blauw gekleurd zijn.
Wil je ook zo’n mooie Klundertvlag?
We kunnen twee maten leveren: de standaardvlag van 150 x 100 cm voor
24 euro en een grote vlag van 225 x 150 cm voor 48 euro.
Belangstelling?
Ga dan naar de website www.indeklundert.nl en klik op de webshop. Daar
kunt u heel makkelijk zo’n mooie vlag bestellen.
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06 24 92 58 77
blokweg 9B
4761 RA zevenbergen
info@luxebuitenverblijven.nl
www.luxebuitenverblijven.nl

STORING-ONDERHOUD-SERVICE
Bel ons voor een afspraak
076 - 5931253!
CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl
Installatietechniek

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T 076 593 12 53

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl
www.dhafbouw.nl
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voorheen
den hollander tuinhuizen

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 Hilbert Schreuders (25) uit Klundert
Hilbert komt over als een rustige, innemende en vriendelijke man, die bescheiden zijn gangetje gaat. Dit jaar gebeurde er van alles in zijn leven: hij kreeg de kans
om eigenaar te worden van de Marskramer in Klundert, hij heeft een huis gekocht en woont sinds een aantal weken op zichzelf. In eens was hij een zelfstandig
en vooruitstrevend iemand. Inmiddels is het Marskramer Schreuders en langzaamaan steekt Hilbert de zaak in een nieuw jasje. Hij heeft nog allerlei leuke
vernieuwende ideeën voor zijn winkel en als hij de kans krijgt zal er zeker een uitbreiding volgen. Klundert is weer een jonge en dynamische ondernemer rijker en
daar mogen we trots op zijn!
Onze nieuwsgierigheid werd geprikkeld. Wie is deze gewone bijzondere Klundertenaar? Spontaan werkte Hilbert mee aan dit interview en het werd een verrassend
leuk en positief gesprek. Bedankt Hilbert voor jouw openhartigheid!
die mij niet kennen, maar dat zullen er niet
zoveel zijn denk ik. Zelf ken ik heel veel mensen: van school vroeger, van de kerk, van De
Marskramer en vanuit het verenigingsleven. ik
ben al jaren lid van Korfbalvereniging DSO en
dat is één grote vriendenclub. En de afgelopen
jaren zing ik bij Koor & More van Determinato.
Ik krijg ook les van zangpedagoge Mieke Werger.
Zingen is mijn lust en mijn leven. Ik zing al vanaf
ik heel klein was. Verder ben ik natuurlijk van de
partij als er iets te doen is in Klundert.
In het dagelijks leven ben ik...
Sinds kort dus winkeleigenaar. En nu ik op mezelf woon ook een beetje huisman. Ik woonde
tot voor kort samen met m’n vader, we waren
elkaars steun en toeverlaat. Natuurlijk missen
we elkaar en moet ik nog een beetje m’n weg
vinden, het zijn zoveel veranderingen in een korte tijd, maar het gaat prima. Ik kook zelf en houd
m’n huis zelf bij.

Ik woon in Klundert sinds…
Als zoon van vader Bert en moeder Jannie ben
ik in Klundert geboren en getogen en wil hier
ook niet weg. Ik ben een echt nakomertje, mijn
broer en twee zussen zijn een stukje ouder dan
ik. Ik ben opgegroeid in een fijn gezin. Toen ik
nog klein was, was mijn vader altijd nogal druk en
niet zoveel thuis. Sinds mijn moeder ziek is, is bij
ons thuis de situatie veranderd. Inmiddels woont
m’n moeder niet meer thuis, dat ging niet meer,
maar de jaren dat ze nog thuis woonde, hebben
m’n vader en ik voor haar gezorgd. Toen waren
de rollen helemaal omgekeerd. Vroeger zorgde
mijn moeder voor ons allemaal en toen ze ziek
werd, namen wij de zorg van haar over. Dat was
een heel heftige periode, vaak moeilijk, maar wel
met heel veel liefde.
Mijn basisschooltijd heb ik doorgebracht op CSB
Het Bastion. Daarna ging ik naar de middelbare school De Passie in Rotterdam. Na het 3e
leerjaar VMBO ben ik naar het MBO gegaan en
heb daar uiteindelijk de hele studie detailhandel
doorlopen en uiteindelijk het MBO-4 diploma filiaalmanager gehaald.
Ondertussen had ik een bijbaantje bij de toenmalige C1000. Na mijn studie ben ik in 2012 begonnen bij Marskramer Klundert en nu sinds 26
mei 2021 eigenaar van de zaak. Dit is allemaal
best snel gegaan en dat had ik een paar jaar geleden niet kunnen vermoeden. Ik was van plan om
uit te kijken naar een andere baan. Een paar jaar
werken als vertegenwoordiger leek me wel wat
en daarna kijken om een eigen zaak te beginnen.
Die eigen zaak kwam eerder op mijn pad en ik
heb het prima naar m’n zin!
Men zou mij kunnen kennen van...
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn in Klundert

Ik ben trots op...
Wat ik tot nu toe bereikt heb: een eigen zaak
en een eigen huis. Trots op de ontwikkeling van
mezelf.
Mijn lijfspreuk is...
Geniet van elke dag, het kan zo voorbij zijn. Leef
alsof het je laatste dag is!
Ik heb een grote hekel aan…
Arrogante mensen. Laat iedereen in z’n waarde
en heb respect voor elkaar.
Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt
heb…
De vijfdaagse reis zeven jaar geleden naar Brazilië,
als prijs gewonnen bij Albert Heijn. Deze reis heb
ik samen met m’n vader gemaakt. Dat was zo
fantastisch. Daar hebben we onder andere ook
de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Spanje bijgewoond, een geweldige ervaring.
Op televisie kijk ik graag naar…
Naar de diverse zangprogramma’s zoals The
Voice, maar ook de realityserie Familie Gillis:
Massa is Kassa vind ik een leuk programma.
Verder kijk ik niet zo vaak televisie.
Deze film moet iedereen zien...
Jurassic World.
Het boek waarvan ik genoot...
De folder van Marskramer…. Maar serieus, ik
houd niet van lezen.
Ik luister graag naar...
Nederlandstalige muziek, zoals bijvoorbeeld
Marco Borsato, maar de muziek uit de musicalfilm The Greatest Showman vind ik ook geweldig.
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Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer,
een denker of een doener…
Een echte doener, maar ik denk er van te voren
wel over na.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Het koningspaar. Ik ben benieuwd hoe ze in het
echt zijn. Zomaar gezellig eens iets met hen gaan
drinken en kletsen over van alles en nog wat,
over gewone dingen.
Het liefst drink ik...
Een tapbiertje, maar een goed glas witte wijn
gaat er ook wel in.
En het lekkerste eten vind ik…
Ik ga graag uit eten, dat mag lekker luxe zijn,
maar dat hoeft niet. Ik lust alles, maar als ik dan
iets moet kiezen, dan zeg ik lasagne of een pannetje mosselen en ik ben gek op vis.
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik wil graag reizen en iets van de wereld zien. Ik
ben bijvoorbeeld naar Bali, Curaçao en Brazilië
geweest, maar een droom is bijvoorbeeld een
reis door Amerika.
Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Kijk niet alleen naar jezelf, maar ook naar een ander. Ieder huisje heeft zijn kruisje, oordeel niet
zomaar over elkaar, maar zorg voor elkaar.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Rondreizen.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik ben blij met mezelf en ik ben
gelukkig.
Klundert vind ik…
Een mooi bijzonder stadje met een goeie kern,
letterlijk en figuurlijk.
Wat ik mis in Klundert is…
Nieuwbouw! Er is hier echt een groot tekort aan
huizen.
Mooiste plekje in Klundert…
Het uitzicht aan de voorkant van ons huis over
de vestingwallen.
Minst mooie plekje in Klundert…
M’n eigen stekkie aan de Graaf Florisstraat.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert!

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
15% korting op een artikel naar keuze.
Deze bon is alleen geldig op
vrijdagavond 8 oktober
van 17:00 tot 20:00 uur

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.

Hartelijk dank voor het plaatsen van onze vraag
waarom de brancard in de Chr. Ger. Kerk heeft
gestaan.
Al heel snel daarna werd ik aangesproken en
kreeg ik het antwoord. De brancard was van
het Rode Kruis, afdeling Klundert. Er was een
afspraak begin jaren ’60 van de toenmalige koster dhr. G. Hollemans met dhr. M. Tolenaars van
het Rode Kruis afdeling Klundert dat de brancard in de trapkast van de Chr. Ger. Kerk mocht
staan. Beide heren woonden vlakbij de kerk.
Dat kwam dus goed uit als de brancard nodig
was. Hij werd o.a. gebruikt in de jaren ’60 bij de
Niervaartmars, georganiseerd door de Oranje
Garde.
Bert Bongers
Namens Heemkundekring “Die Overdraghe”

400 bruidsparen Stadhuis Klundert

Op zaterdag 11 september vierden wij een
feestje rondom ons jarige stadhuis. Dit was
alleen maar mogelijk dankzij de ondersteuning
van en samenwerking met verschillende partijen.
Daarom BEDANKT:
•
Ivo en Dennis van Dutch Limousine Serve
voor het uitlenen van die prachtige trouwauto
•
Hilbert van Marskramer Schreuders voor
de 1800 knijpers om alle foto’s op te hangen
•
Mensen van de Sovak, dat we jullie kraam
mochten gebruiken
•
Mannen van de Albert Heijn voor het
bezorgen en weer terugbrengen van de
kraam
•
Bewoners van het Thomashuis voor de
warme ontvangst en de goede zorgen voor
de overige vrijwilligers
•
Overige vrijwilligers voor het op zaterdagmorgen vroeg je bed uit te komen om
touwen te spannen, foto’s in te hangen, de
hele dag bezoekers ontvangen en aan het
eind van de dag alles mee op te ruimen.
•
Pleun van de Kluswijs voor 300 meter
touw
•
Robert van Arca Printers & Supplies voor
het afdrukken van 506 foto’s
•
Mannen van de gemeentelijke buitendienst, voor het extra rondje rijden en het
plezier en enthousiasme waarmee jullie je
werk doen
•
Kees van De Bar voor het eerder openen

Ruimte

“Geef elkaar de ruimte.” Dat zegt de Protestantse kerk nu de meeste coronamaatregelen zijn afgeschaft.
Anderhalve meter is geen must meer. Maar
afstand houden is nog steeds verstandig.
In Klundert blijven we dat in de kerk ook
doen. Dat kan ook prima omdat er letterlijk
veel ruimte is in de beide kerken.

Lezerspost

Antwoord op vraag over brancard

Column namens de Kerken
Kerk in beweging

van de zaak en het klaar zitten met koffie
en gebak
•
Patrick van Albert Heijn voor de broodjes,
appeltjes, koffie en andere lekkere dingen
voor de vrijwilligers
•
Mensen van De Neep voor het om 10.00
uur present zijn en Shila voor het de hele
dag klaar staan om gasten te ontvangen
•
Esther van Bloembinderij Mijn Idee voor
het maken van het schitterende tafelstuk
voor de eeuwenoude tafel in de raadszaal
en de versieringen aan het bordes.
•
Bruidsparen voor het je in je originele
trouwjurk/pak hijsen
•
Will, Gert en Mieke van de Kunst & Monumentenroute voor het meedenken en voor
het maken van de prachtige doeken langs
het Kunst-Kuier-pad
•
Riet voor het maken van de gedichten
langs het Kunst-Kuier-pad
•
Iedereen voor het plaatsen van de trouwfoto’s op facebook
•
Christian en Grace voor het in elkaar knutselen van de kraam en het camoufleren
van die lelijke container
•
Mevrouw uit Australië voor het op afstand
in uw trouwjurk meedoen, mocht u ooit
weer in Nederland zijn, dan openen we
speciaal voor u het stadhuis en gaat u daar
alsnog op de foto
•
Iedereen die aan de crowdfundactie mee
heeft gedaan en 400 centen (of meer) naar
ons over heeft gemaakt
•
Iedereen voor alle reacties op facebook
•
Dawn van Gasterij ’t Tolhuys voor het warme onthaal van de vrijwilligers na een lange dag hard werken
•
Bewoners van het centrum voor het uithangen van de vlag
•
Oranje Garde en Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting voor het meedenken
en uitlenen van de veiligheidsvestjes
•
Gert Jan van Geerts Fotografie en
Will Gorissen voor het maken van de
bruidsfoto’s
•
Iedereen die we niet met name genoemd
hebben: voor het niet boos worden omdat
we je niet genoemd hebben
•
Iedereen die ons bezocht heeft, wat hebben we er samen een mooi feestje van
gemaakt!
Bedankt! Wat zijn wij trots op Klundert!
Niek, Ellen, Diane en Cootje
natuurlijk ook namens het bestuur van de
Heemkundekring “Die Overdraghe”
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Elkaar de ruimte geven is niet alleen
letterlijk bedoeld. Ook figuurlijk. En dat is
na corona nog veel belangrijker. Elkaar de
ruimte geven, ook als je totaal verschillende
standpunten hebt.
Er is een hevige
polarisatie rond de coronamaatregelen
ontstaan. In de kerk zien we dezelfde
discussies. Hoe kijk je tegen elkaar aan,
gevaccineerden en niet-gevaccineerden?
De kerken in Nederland hebben er allemaal
voor gekozen geen toegangseisen te
stellen. Iedereen is welkom. Er is ruimte
voor iedereen. Je kunt je wel voorstellen
dat niet-gevaccineerden extra voorzichtig
zijn. Dat mag ook van hen verwacht
worden. Maar verder geldt voor alles: geef
elkaar de ruimte. Het is dus goed om de
verschillen niet te groot te maken en te
proberen elkaar te begrijpen.
Het is een uitdaging om elkaar echt ruimte geven. Niet alleen als het om vaccinatie
gaat maar ook in veel andere situaties. In
de kerk is die ruimte er niet altijd geweest.
Tot mijn spijt moet ik zeggen dat mensen in
de kerk elkaar vaak de maat hebben genomen en helemaal niet zo ruimhartig waren.
Je moest je maar aanpassen. Je kon maar
beter geen aanstoot geven. Wat zouden de
mensen er wel niet van zeggen? Dat leefde
natuurlijk niet alleen in de kerk. Maar daar
was het in ieder geval ook zo.
Inmiddels is er in de kerk letterlijk en figuurlijk veel meer ruimte gekomen. Dat laatste
is echt winst. Dat je als heel verschillende
mensen de ruimte hebt om jezelf te zijn.
Ruimte om te ademen, de ruimte om geestelijk te groeien. Dat is toch bijzonder. Ik
vind het mooi van nieuwe kerkgangers te
horen dat ze hier die ruimte ervaren. Als je
het een keer wilt proberen, je bent welkom!
In het christelijk geloof is het heel duidelijk: we zijn als mensen allemaal deel van
een groter geheel. Denk aan de ruimte, het
heelal om ons heen. Inmiddels zijn de eerste steenrijke toeristen ruimtereizen aan
het maken. Gekkenwerk ben ik geneigd te
zeggen. Een beter plan lijkt het me om onze
voetafdruk kleiner te maken.
Dat grote geheel is meer dan het heelal.
Nog groter is God. Als christenen geloven
we dat Hij ons echt in de ruimte stelt. Dat
wil zeggen dat Hij ons losmaakt van wat
ons benauwt en beperkt. Dat geeft ruimte
binnen. Dat maakt dat we ook elkaar wat
ruimte gunnen.
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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hoge kortingen op diverse
showroom modellen
Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

Heb je
verhuisplannen?

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?

SALE

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.

ar
... De makeladert
n
voor in de klu en
en omstrek

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-402387
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

Molenberglaan 3 | 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

Klundert

tel: 0168-402334
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.

Uw persoonlijke bouwmarkt!
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Oud Nieuws

Verhalen en artikelen over de geschiedenis van Klundert voor u verzameld door Kees Hendrikx
nr. 55 – oktober 2021

Een vliegende kraai…
Nog maar drie weken geleden vierden we de vierhonderdste verjaardag van het Klundertse stadhuis. Naar schatting ruim duizend mensen bezochten
het Stadhuis en de 505 in het Trouwlaantje tentoongestelde trouwfoto’s, die op, in of bij het stadhuis gemaakt zijn van even zoveel bruidsparen die er
sinds 1881 ‘in de echt verbonden’ zijn. Een stuk of twintig van die bruidsparen namen de moeite om in vol ornaat aan te treden voor het maken van
een huwelijksfoto anno 2021. Het werd een feest van herkenning en herinneringen ophalen met elkaar en met jezelf. Zo’n evenement levert echter
soms meer op dat alleen herinneringen, belangstelling en goodwill. Deze keer was het voor een aantal mensen reden om ons spullen toe te zeggen, die
een stukje van het ‘verhaal van Klundert’ vertellen en ons verder helpen dat verhaal vollediger te maken en door te vertellen. Inmiddels hebben we die
spulletjes ook allemaal gekregen, ingeboekt en in ons Heemhuis opgeslagen.
Klundertse Langeweg
Een oud-Klundertenaar, tegenwoordig woonachtig in Voorburg, bracht
ons een foto van een boerderij en een daar tegenover gelegen arbeiderswoning, aan de Klundertse Langeweg, bijna in Moerdijk. En daarbij vertelde hij ons het verhaal van de redding van de familie Dalemans op 1
februari 1953. Dus tijdens de watersnoodramp van dat jaar. Hij wist dit
verhaal zo gedetailleerd te vertellen en met zoveel enthousiasme, dat we
er van overtuigd zijn dat het ook echt zo gebeurd is. De hoofdpersoon is
een zekere Harry, die de voorganger moet zijn geweest van de badmeester Kuyt van het Zwembad Niervaert dat bij Noordschans lag.
Zonder ook maar één seconde te twijfelen aan wat de schenker van deze
foto ons vertelde, zouden wij graag willen weten of er nog meer mensen
zijn, die dit verhaal kennen en of zij zich in dat geval bij ons willen melden.
(mail: voorzitter@dieoverdraghe.nl)

voorzien van een volgnummer en een vermelding van waar het vandaan
komt. En dat u, als we daar mee klaar zijn, alles tegen kunt gaan komen in
onze expositieruimtes in Heemhuis en de Stad Klundert.
Al deze ‘schenkers’ willen we er hierbij van harte voor bedanken dat ze aan
ons gedacht hebben.
Maquette
Bij het gereedmaken van het Stadhuis voor de manifestatie t.g.v. de 400e
verjaardag van het gebouw kwamen we op de zolder een houten plaat
tegen. Het gevaarte (±250x250 cm) stond op zijn kant, stevig ‘geschoord’,
met zijn rug naar ons toe. Pas toen we, bijgelicht door een zaklantaarn,
aan de achterkant keken, zagen we pas wat het was. We besloten om,
wanneer we alle sporen van onze manifestatie op zondagmiddag zouden
hebben opgeruimd en er geen publiek meer zou zijn, te proberen het gevaarte op zijn rug te leggen om een beter beeld te krijgen.
Zo geschiedde en zie het resultaat op bovenstaande foto: Stijf onder het
stof, maar duidelijk Klundert in vroeger tijden. Natuurlijk kwam de vraag:
Door wie, wanneer en ter gelegenheid waarvan is deze maquette gemaakt? En wie is de eigenaar? Als u het weet, mag u het zeggen.
(mail: voorzitter@dieoverdraghe.nl)
In afwachting van uw reacties,
Tot de volgende keer.

Links de boerderij van Munters, rechts de arbeiderswoning van de familie Dalemans.

Vaandel RK Werknemersvereniging Maria Lichtmis
Een ander niet nader te omschrijven persoon, die ons de herkomst niet
kon vertellen, bracht ons het vaandel van de Klundertse afdeling van de
Katholieke Werknemersvereniging Maria Lichtmis. Dit vaandel is tussen
1900 en 1920 gemaakt en werd gebruikt bij bijeenkomsten waarop deze
vakvereniging, een voorloper van de huidige vakorganisaties FNV, CNV,
e.a. naar buiten trad. Ook over de achtergrond van dit artikel zouden we
graag meer willen weten. Wie kan ons iets meer vertellen? (mail: voorzitter@dieoverdraghe.nl)
Een complete verzameling
Oud-Klundertenaar Cor van der Mierden, al jaren wonend in Breda, is aan
het opruimen en komt in zijn huis steeds meer spulletjes tegen die hij
in de loop der jaren heeft verzameld. Spullen die te maken hebben met
Klundert en vooral Noordschans, waar hij opgroeide. Ook spullen waarvan
hij er vanuit gaat dat zijn kinderen er, als hij er ooit niet meer zal zijn,
niet echt in geïnteresseerd zullen zijn: foto’s, ansichtkaarten, speldjes,
tekeningen, schilderijen, enz. Dus nam Cor contact op met ons. “Of wij
er belangstelling voor hebben?”. Altijd stellen wij dan een tegenvraag:
“Heeft het met Klundert te maken?” Als het antwoord daarop “Nee” of
“Dat weet ik niet” is, is ons antwoord altijd negatief. Is het antwoord “Ja”,
dan reageren wij steevast met “Kom er maar mee naar ons Heemhuis, dan
zien wij wel of we er wat mee kunnen.”
Bij Van der Mierden zijn collectie was dat het geval. Dus hij laadde zijn
Fiat Panda vol en kwam ermee naar Klundert. Met als gevolg dat we nu in
het Heemhuis een tafel vol hebben, waarvan we elk artikel, elke foto, enz.
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Wees loyaal
koop lokaal
Ervaar het diverse aanbod van winkels in het mooie
Klundertse centrum!
Ontmoet elkaar in één van onze gezellige restaurants 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 bedrijven!
Het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) is een actieve 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 gezellig 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 present met speciale acties.
• De KOK-leden ondersteunen heel wat initiatieven
en verenigingsactiviteiten in Klundert.
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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.
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Recept van de maand

Maastrichts Zuur Vlees

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!

Er zijn heel wat mensen die graag kokkerellen en
heel veel van die amateurkoks vinden het leuk
om aan recepten een eigen draai te geven om
er iets origineels van te maken. Gerard Verboom
is ook graag in de keuken te vinden om een
heerlijk maaltje te bereiden. Speciaal voor deze
herfsteditie een heerlijk stoofgerecht: ‘Zoer
Vlèis’ op de wijze van Hans van Wolde. Neem de
tijd en geniet van dit heerlijke Zuid-Limburgse
stoofgerecht. Bedankt Gerard voor het delen
van dit recept!
Ingrediënten:
1,2 – 1,5 kg runderpoulet of runderhals, 2 -3
dl witte azijn, 2 grote rode uien, 2 kruidnageltjes, 2 kleine sjalotjes, 3 laurierblaadjes, ½ pot
appelstroop (van Roks, héérlijk), 2 tenen knoflook, 3 dl runderbouillon, 100 gram boter, peper
en zout, 200 gram ontbijtkoek (afhankelijk van
je smaak).
Voorbereiding:
Snij het vlees in stukjes van zo’n 3 x 3 cm. Marineer het een nacht in de azijn, kruidnagels (in
de sjalotjes gestoken), knoflook, laurier en de in

ringen gesneden rode ui.
Bereidingswijze:
De volgende dag het vlees laten uitlekken en de
stukjes vlees eruit halen (bewaar het vocht). Het
vlees een minuut of vijf in een grote stoofpan
met boter aanbraden tot het lekker bruin kleurt
en vervolgens de rode ui en andere ingrediënten
uit de marinade toevoegen.
Voeg op hoog vuur de appelstroop, het uitlekvocht en de bouillon toe
Zodra alles bijna kookt doe jet deksel op de pan
en laat je het in 90 minuten stoven (sudderen)
op een laag vuurtje (spaarpitje). Af en toe even
roeren.
Haal na anderhalf uur de deksel van de pan en
laat alles nog lekker een half uur doorsudderen.
Voeg tot slot de peperkoek (naar smaak), peper
en zout toe. De peperkoek bindt alles en geeft
het een iets zoetere smaak. Proef dus lekker
vaak!
Rode kool erbij. Lekker met friet bij met
zelfgemaakte mayonaise en een heerlijk glas
Valpolicella. En anders weet Richard Leijten nog
wel een mooie stevige rode wijn.

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

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl
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Meepraten en meedenken
Wat is eigenlijk een stads- of dorpstafel? Uit reacties die we wel eens
krijgen, hebben veel mensen daar toch een verkeerd beeld bij. Het is
eigenlijk simpelweg een soort denktank, een platform waar inwoners
kunnen meedenken en meepraten over zaken die leven in hun dorp
of stad. Elke stad, elk dorp en het buitengebied van de gemeente
Moerdijk heeft een eigen gebiedsplan. Aan de stads- en dorpstafels
bespreken de inwoners samen met de gemeente en maatschappelijke
organisaties de onderwerpen die in het gebiedsplan staan en die gaan
over de verbetering van de leefomgeving. De gebiedstafels komen
ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om deze onderwerpen uit te
werken. Iedere inwoner kan hieraan deelnemen en is dan ook van harte
welkom.
De Stadstafel Klundert is net als de andere stads- en dorpstafels een
vereniging waar je lid van kunt worden. De contributie bedraagt nul
euro. De vereniging heeft een bestuur die bestaat uit zeven personen.
De verenigingsvoorzitter is Melten Dekkers en de andere bestuursleden
zijn Arie Endeman (secretaris), Ingrid Verkaik (penningmeester), Nienke
Noteboom, Rik van Trigt, Henk Strootman en Anjo van Tilborgh. Wendy
Roelen is namens de gemeente Moerdijk de gebiedscoördinator
Klundert.
Live-bijeenkomst
Begin september werd er door de Stadstafel voor het eerst sinds lange
tijd weer live vergaderd. Op deze eerste live-vergadering waren alleen
alle vaste leden uitgenodigd omdat op dat moment de ruimte beperkt
was. Het was fijn om elkaar weer gewoon te ontmoeten en samen te
praten. Onder andere werd gesproken over wat er heeft gespeeld en
wat er nu speelt. Diverse sociale partners kregen daarbij de gelegenheid
om de aanwezigen mee te nemen in hun activiteiten en hun plannen
aangaande Klundert.
Politie
Dré van Roomen, leidinggevende van het cluster gemeente Moerdijk en
het politieteam Roosendaal gaf uitleg over de plannen van de politie.
Het cluster van de gemeente Moerdijk heeft 27 politiemedewerkers,
waaronder de wijkagent van Klundert: Ron van Bentum. Het team
werkt nauw samen onder andere met de gemeente Moerdijk, het
jongerenwerk en de buurtpreventieteams. In Klundert heeft er,
net als in de rest van Nederland, een verschuiving van criminaliteit
plaatsgevonden. Bijvoorbeeld waren er dit jaar tot nu toe ‘slechts’ negen
woninginbraken. Deze daling kwam mede tot stand door de inzet van
buurtpreventie. Daar staat tegenover dat er een grote stijging is van
digitale criminaliteit zoals WhatsAppfraude en spoofing.
De vier thema’s uit het veiligheidsplan van de gemeente Moerdijk zijn
ondermijning, jeugdproblematiek & jeugdcriminaliteit, havengebied en
verwarde personen.
Werkzaamheden Surplus
Sociaal werkster Renske Donkers vertelde dat sinds de coronapandemie
er veel meer werkuren gemaakt worden in Klundert. Dit was nodig om

te participeren in alle sociale initiatieven die ontstonden in Klundert.
Samen met andere zorgprofessionals worden veel taken en initiatieven
opgepakt. In Klundert is bijvoorbeeld gestart met de pilot sociale
benadering dementie. Doel van dit project is om dementie te signaleren
en hulpverlening te richten op langdurig verblijf in eigen sociale
omgeving. Ook de acties voor de Voedselbank waren een groot succes
en worden met ondersteuning vanuit Surplus nu voortgezet.
Ontwikkelingen Havenbedrijf Moerdijk
Ferdinand van den Oever was aanwezig namens het Havenbedrijf.
Ondanks de corona- en stikstofcrisis hebben de ontwikkelingen op
het industrieterrein niet stil gestaan. Er werden nieuwe leidingen
aangelegd, een zonnepark, windmolens en nieuwe bedrijven. Aan de
oostzijde van het bedrijventerrein vindt een uitbreiding plaats met het
Logistiek Park Moerdijk. Dit wordt duurzaam aangelegd, gasloos en met
terugwinning van energie. Het gebied rondom Plaza Moerdijk wordt
opnieuw ingericht. Er wordt hierbij onderzocht of er een wandelgebied
met uitkijktoren gerealiseerd kan worden. Ook de mogelijkheden om
de groenstrook rondom het industrieterrein beter te benutten worden
onderzocht.
Andere partners
Namens het Woonkwartier was Jessica Kivits aanwezig en vertelde
over de diverse grote projecten in Klundert zoals de renovatie aan
de Oosterstraat. Ook wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar
woonbehoefte en woongenot. Zo blijkt uit onderzoek dat er bewoners
klagen over de wooncomplexen aan ‘t Magesijn en aan ‘t Hooren Werck.
Namens het Klundert Ondernemers Kontakt (KOK) geeft Henk
Strootman een toelichting over het Centrumplan en de voortgang
daarvan. Dit najaar worden de vlonders aangepakt, daarna komt de
algehele renovatie van het centrum en tenslotte zijn de Doorsteek en
de Westerstraat aan de beurt. Het KOK wil verbindend zijn om samen
met partners en verenigingen Klundert goed op de kaart te houden.
De Stadstafel werkt hard om de communicatie te verbeteren. Namens
het bestuur is Anjo van Tilborgh hiervoor verantwoordelijk. Er zijn
inmiddels diverse communicatiekanalen zoals een eigen website, een
facebookpagina en natuurlijk deze informatiepagina in het Klundert
Magazine. Iedereen kan via de diverse kanalen relevante informatie
delen of meepraten over de diverse onderwerpen.
Soms komen er onderwerpen binnen bij de Stadstafel die gaan over
overlast, gevaarlijke situaties, of andere zaken. Voor dergelijke zaken
wordt de Buiten Beter App onder de aandacht gebracht. Via deze
app kan men allerlei zaken direct melden bij de gemeente Moerdijk.
De app zorgt ervoor dat de juiste afdeling in het gemeentehuis wordt
geïnformeerd. De App werkt handig en voorkomt te veel schijven.
Lopende projecten
Er zijn op dit moment heel wat lopende projecten. Een voorbeeld
is de renovatie van de Stenen Poppen. Een eerder plan met
wandelpad is geblokkeerd door de overheid, omdat dit het karakter
van dit rijksmonument teveel zou aantasten. Er worden nu nieuwe
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mogelijkheden onderzocht.
Ook wordt gesproken over de nieuwbouwplannen van De Niervaert,
het onderhoud van publieke werken en publieke ruimte en is het
onderwerp woningbouw een onderwerp waar de Stadstafel bovenop
zit. Op de agenda van de volgende stadstafelbijeenkomst zal onder
andere gesproken worden over de ontwikkeling van het terrein van de
voormalige gasfabriek. de inbreidingslocatie De Cocon, het Bolwerk en
de plannen voor Blauwe Hoef 2.
Sociale randvoorwaarden windmolens
Afgelopen maanden werd om drie redenen duidelijk dat de ingeslagen
weg om tot invulling van sociale randvoorwaarden voor de windmolens
te komen niet meer haalbaar was. De Gemeente had de regie om
dit uit te werken zo’n drie jaar geleden bij Stichting Energie Transitie
Moerdijk (STEM) gelegd. STEM heeft geprobeerd dit in uitvoering
te krijgen, maar hadden geen grond toegewezen gekregen om dit te
realiseren, gesprekken die STEM had met het Havenbedrijf leidde niet
naar een haalbaar stuk grond. De postcode roos regeling voor een
zonnepanelen coöperatie is ook dit jaar aangepast en mag nu maximaal
500 deelnemers hebben per kadasterlocatie. De derde reden heeft te
maken met de capaciteit van het hoogspanningsnet. In veel regio’s en
ook onze regio is het netwerk vol en krijg je geen toestemming om een
zonnepanelen park aan te sluiten.
Vanuit de Stadstafel zijn Rik van Trigt en Melten Dekkers betrokken in
dit project. STEM wilde nog een andere manier gaan proberen door
met verschillende verduurzaming initiatieven en kortingen vanuit het
windfonds een invulling te geven aan hun opdracht. De Stadstafel vindt
dat nog steeds ieder huishouden eenzelfde tegemoetkoming moet
krijgen en zagen in het voorstel van STEM een onwerkbare oplossing
ontstaan. De gemeente heeft de opdracht voor STEM daarop aangepast.
Een van de laatste opties die er nu nog is wil de gemeente gaan
uitwerken. Zij hebben hiervoor een nieuwe adviseur via STEM
aangesteld die onderzoekt of we samen kunnen werken met het
Havenbedrijf om een zonnepanelenpark te realiseren op de waterkering
langs de zuidelijk Randweg op het industrieterrein. Het Havenbedrijf
heeft dat plan al een aantal jaren en zijn daarover in gesprek met het
waterschap. De elektra-aansluiting van dat park wordt dan direct
gekoppeld aan de windmolens, waarmee het netwerkprobleem zou zijn
opgelost. Hiervoor is een intentieverklaring nodig tussen de Gemeente,
het Havenbedrijf en het Waterschap. Die intentie om samen te kijken
of de drie partijen een onderdeel kunnen zijn van de oplossing van het
realiseren van de sociale randvoorwaarden is alles bepalend of dit kan.
Immers zonder grond komt er geen zonnepanelenpark
Wat betekent dit concreet? Dat het langer duurt om de sociale
randvoorwaarden te realiseren is wel duidelijk, maar we moeten
ook rekening houden dat de kosten voor de realisatie hoger zullen
zijn en daarmee de opbrengst per huishouden minder. De postcode

roos regeling kunnen we niet meer gebruiken waarmee de subsidie
waarschijnlijk lager gaat zijn. Op welk bedrag we wanneer uitkomen is
op dit moment niet te zeggen, maar we moeten rekening houden dat
de door Vattenfall genoemde 250 euro per jaar per huishouden nu niet
meer mogelijk is.
Zorg en ongenoegen
Het bestuur van de Stadstafel Klundert heeft onlangs nog haar zorg
en ongenoegen in een brief uitgesproken tegenover B & W van de
gemeente Moerdijk. Er zijn zoveel dossiers in ontwikkeling, maar de
voortgang en de communicatie laten te wensen over. De hierboven
genoemde projecten zijn daarin benoemd, maar bijvoorbeeld ook het
dossier sociale randvoorwaarden windmolens en het dossier Randweg.
Dinsdagmiddag 21 september was het bestuur uitgenodigd door B & W
voor een gesprek. De combinatie van een lange lijst met projecten en
het verzoek om informatie was bij B & W behoorlijk rauw op hun dak
gevallen en de burgemeester opende daar ook mee. Als bestuur hebben
we in een goed open gesprek met de wethouders en de burgemeester
gesproken waar we gezamenlijk kunnen verbeteren in voortgang en
vooral communicatie. Sommige projecten zijn wat dieper besproken
zoals de bouwplannen in de Blauwe Hoef. Klundert heeft op dit
moment een bouwbehoefte van 30 woningen per jaar, die kunnen nu
niet gebouwd worden waarmee de achterstand jaarlijks groter wordt.
Het was goed te horen dat de voorbereidende studies nog steeds op
het oorspronkelijke schema liggen en daarmee ook woningbouw voor
Klundert binnen een paar jaar weer mogelijk maken. Het gesprek was
goed besteedde tijd door de uitwisseling van inzichten en de status van
verschillende projecten. Conclusie was dat zowel B & W als de Stadstafel
werken aan dezelfde agenda: het in stand houden en verbeteren van de
leefbaarheid in Klundert.
Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel?
De volgende Stadstafel staat gepland op 29 november a.s. om 19.30 uur
in De Niervaert. Inwoners zijn hierbij van harte uitgenodigd. Als we het
met z’n allen doen, dan zullen we meer zichtbaar zijn. Laten we met z’n
allen geloven in de kracht van de samenleving. En wie weet worden er
dan wensen vervuld die onze leefgemeenschap nog leuker, nog beter,
nog mooier maken.
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? Neem eens een kijkje
op de website www.stadstafel.indeklundert.nl, lees en praat mee op de
Facebookpagina van de 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.
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Vrijwilligers gezocht!

Samenwerken in de Klundert

Wat hebben we in Klundert prachtige organisaties, bijzondere evenementen, georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Daar mogen we
terecht heel trots op zijn. Weliswaar de afgelopen anderhalf jaar zoals
overal heel rustig geweest, maar er zit weer van alles in het vat voor
2022. We hopen dan weer een mooi jaar te krijgen waarin we weer
met z’n allen mogen genieten van de leuke Klundertse activiteiten, zoals Koningsdag, Klundert op een Kluitje, het nieuwe Stadsfestival en
natuurlijk Klundert bij Kaarslicht.
Voor wat betreft de organisatie van al deze evenementen mogen we in
Klundert blij zijn met de diverse verenigingen en stichtingen die dit geheel op vrijwillige basis organiseren. Bijzonder is het ook dat deze organisaties steeds vaker de samenwerking zoeken, want samen kunnen we
nog veel meer bereiken. Met name de ondernemersvereniging KOK wil
dit graag stimuleren en daarbij ondersteuning bieden waar mogelijk is.
Stadsfestival
Een mooi voorbeeld is het Klundertse Stadsfestival wat in eerste instantie vorige maand op de kalender stond. Helaas kon dit niet doorgaan
omdat er rekening gehouden moest worden met teveel beperkingen,
waardoor het met name financieel een te groot risico werd. Maar het
hele plan blijft natuurlijk staan en het eerste Klundertse Stadsfestival
staat nu genoteerd voor het weekend van 24 en 25 september 2022.
Dit wordt een uniek festival, georganiseerd door Klundert voor Klundert, Klundert op een Kluitje en het Oranjecomité Klundert. Een unieke
samenwerking die ongetwijfeld borg zal staan voor een geweldig feest!
Oranjefeest en Klundert op een Kluitje
De eerste grote festiviteiten staan gepland in het voorjaar 2022. Dan
hopen we met z’n allen natuurlijk weer te mogen genieten van het onvervalste Klundertse Oranjefeest op Koningsdag en Klundert op een
Kluitje in het weekend van 24, 25 en 26 juni met alle bekende ingrediënten, zoals kermis, braderie en heel veel geweldige festiviteiten en
optredens in het centrum. En juist omdat deze festiviteiten twee jaar
achter elkaar niet door konden gaan, zullen deze events ongetwijfeld
bijzonder worden, beide organisaties zullen alles uit de kast halen om er
heel speciale edities van te maken.
Klundert bij Kaarslicht
Klundert bij Kaarslicht is ook een uniek evenement, een bijzondere happening dat wijd en zijd bekend is. Het wordt bezocht door duizenden
mensen. Van heinde en ver komt het publiek om te genieten van ons
sfeervolle centrum bij kaarslicht met de mooie optredens langs de gehele route.
Ook dit event moest al twee keer geannuleerd worden. Het wordt
tweejaarlijks georganiseerd en stond gepland in 2020. Ook toen hadden
we te maken met allerlei maatregelen in verband met de coronapandemie. Uitgesteld tot december 2021, maar ook nu is het allemaal nog te
onzeker om zo’n groot evenement op poten te zetten. Dus uiteindelijk is
besloten om Klundert bij Kaarslicht uit te stellen tot 2022 en als datum
is nu vastgelegd 17 december 2022.

Oproep van het bestuur Klundert bij Kaarslicht
Wendy Konijnendijk, voorzitter van de organiserende stichting van
Klundert bij Kaarslicht, geeft aan dat er dringend versterking nodig is in
het bestuur. “In oktober 2021 starten we als bestuur met de voorbereidingen. Dat houdt in dat vanaf dat moment enthousiaste meedenkers
en doeners al aan kunnen sluiten. Ben je goed in organiseren, heb je
ideeën over hoe de promotie eruit zou kunnen zien, zowel op papier
als via sociale media, vind je het leuk om met de gemeente afspraken
te maken over allerlei facilitaire zaken, heb je ideeën over verenigingen
die een mooie bijdrage kunnen leveren of heb je een groot netwerk
waar we gebruik van kunnen maken? Kortom, ben je denker of ben je
een doener: wij hebben je nodig. Ons organisatieteam is veel te klein
geworden om zo’n groots evenement te kunnen organiseren, dus vandaar deze dringende oproep voor aanvulling van het bestuur en extra
vrijwilligers voor het event. Zonder aanvulling wordt het onmogelijk om
dit prachtige event te organiseren. Ook voor de dag zelf hebben we
tientallen mensen nodig die hand- en spandiensten willen verrichten.
Denk hierbij aan het klaarleggen van de tienduizend potten, het aansteken van de kaarsen, het aankleden van de verschillende locaties en
niet geheel belangrijk: ook mensen nodig om alles weer op te ruimen.
Wij doen hierbij dus een dringende oproep! Aarzel niet, neem contact
met ons op zodat we verdere informatie kunnen verstrekken. We horen
graag van je!”
Reactie graag voor 5 oktober a.s.
Klundert bij Kaarslicht op 17 december 2022 moet weer een geweldig
evenement worden, maar dat kan dus alleen als er voldoende enthousiaste meedenkers en doeners aansluiten om deze bijzondere happening
mee te organiseren. Omdat binnenkort al gestart wordt met de eerste
voorbereidingen, vraagt het KbK-bestuur om voor 5 oktober a.s. te reageren. Mail je reactie naar: k.bk@live.nl.
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Dringend vrijwilligers gezocht!
h !
Enthousiaste denkers én doeners
zijn keihard nodig om dit geweldige
event mee te organiseren!!
Een dringende oproep voor mensen om te
helpen bij de algehele organisatie maar ook
vrijwilligers voor de dag zelf zijn meer dan
welkom om aan te sluiten. Aarzel niet, neem
contact op voor verdere informatie .
Graag reactie voor 5 oktober 2021.

Stuur je reactie naar: k.bk@live.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”.

Deze maand mochten we weer een aantal prachtige foto’s ontvangen van
Richard Sinte Maartensdijk van RSFotografie.com.
Voor de cover hebben we gekozen voor een mooie foto van een aantal
zwanen op Het Verlaat. Wat een geweldig uitzicht vanuit zijn eigen achtertuin. Een indrukwekkende foto met die zwanen in het najaarszonnetje.
Als foto van de maand een prachtige foto gemaakt bij de Stenen Poppen.
Juist die bijzondere compositie maakt het tot een uniek plaatje.

Meld je aan voor de Shell Moerdijk Kinderraad!
kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit Moerdijk en
omgeving. Als lid van de Shell Moerdijk Kinderraad volg je interactieve lessen over bijvoorbeeld werken in de techniek, veiligheid en
duurzaamheid bij Shell. Je gaat op excursie op
het terrein van Shell Moerdijk, gaat in gesprek
met medewerkers en denkt mee over vragen
die belangrijk zijn voor Shell.

Archieffoto kinderraad 2020/2021

Shell vraagt advies aan kinderen! Lijkt het jou
leuk om een kijkje te nemen achter de schermen op het terrein van Shell Moerdijk? Wil je
meer leren over wat Shell doet? En denk jij
graag mee over wat anders of beter kan? Meld
je dan aan voor de Shell Moerdijk Kinderraad
2021-2022!
Dit jaar organiseren Shell Moerdijk en de Kleine Ambassade de derde Shell Moerdijk Kinderraad. De Kinderraad bestaat uit een groep

Dit is jouw kans om je mening te laten horen!
Je kunt je nu aanmelden voor de Kinderraad
2021-2022. De negen bijeenkomsten vinden
plaats in de periode van oktober tot en met mei
op de woensdagmiddagen. De bijeenkomsten
zijn afwisselend op locatie van Shell Moerdijk
en een basisschool in Zevenbergen. Zit je dit
jaar in groep 6, 7 of 8 en wil je je aanmelden?
Stuur dan vóór 3 oktober 2021 een mail naar
post@dekleineambassade.nl met daarin je
naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer,
school en een korte motivatie. De Kleine
Ambassade neemt dan contact met je op!
Meedoen is gratis.
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Eerste ervaringen Sociale Benadering
Dementie Mauritshof positief

De

s

Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

“Ik was toch geneigd om het voor de bewoner in te vullen”, vertellen verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) Anja Kooke en zorgondersteuner
Anneke Verschuren. Deze en andere waardevolle inzichten komen voort uit
een andere manier van omgaan met mensen met dementie; de zogenaamde
Sociale Benadering Dementie. De gemeente Moerdijk, CZ en Surplus werken samen om dit tot een succes te maken.
Begin dit jaar startte het team van woonzorgcentrum Mauritshof met onder
andere collega’s Anja Kooke en Anneke Verschuren in woonzorgcentrum
Mauritshof in Klundert met Sociale Benadering Dementie. Inmiddels zijn de
eerste bevindingen geëvalueerd.

Reiki
Healing

Marian van Westenbrugge
Klundert

www.oasepraktijk.nll

Voetre
V
Vo
oe eflex massage
Couunseling
C
Woorkshops
W

Inzichten zorgen voor verandering
Anja Kooke: “In de praktijk blijkt dat de beeldvorming in de maatschappij over
mensen met dementie een grote rol speelt. Er wordt al snel gedacht dat deze
mensen het niet goed meer weten en daardoor wordt vaak voor hen ingevuld
waar ze behoefte aan hebben. Door iemand eerst goed te leren kennen ervaren we dat de meeste bewoners goed kunnen vertellen wat voor hen belangrijke punten in het leven zijn. Hun naasten kunnen hier ook vaak bij helpen.
We betrekken hen nog meer bij het leven van een bewoner en hebben oog
voor de worsteling van naasten.” Anneke Verschuren vult aan: “We hebben
nog meer aandacht voor de sociale rollen van de bewoners, zij zijn niet alleen
een bewoner met dementie maar bovenal vader/moeder of partner of opa/
oma of vriend/vriendin. Door hier aandacht voor te hebben voer je andere
gesprekken.”
Zie de mens
De uitgangspunten van deze pilot zijn ontwikkeld door Tao of Care, onder leiding van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The. Het is een
andere manier om met dementie om te gaan; door de mens te zien en niet
alleen de dementie. Door een andere benadering groeit het zelfvertrouwen,
herstelt de eigen identiteit en worden allerlei sociale situaties makkelijker.
Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van welzijn, wonen, thuiszorg en behandeling. De Mauritshof in Klundert is een eigentijds wooncomplex met 53 huurappartementen en drie woongroepen. Deze kamers zijn geschikt voor mensen met een intensieve zorgvraag, bijvoorbeeld ten gevolge
van dementie. Kijk op www.surplus.nl.

Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang,
flexibele opvang en vakantieopvang
OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

www.sweetbakelicious.nl
www.sweetbakelicious.nl
Ons assortiment bestaat uit:
Openingstijden:
Rookwaren
Kansspelen
Ma t/m do: 8.30-18.00
Vrijdag: 8.30-20.00
Rokersbenodigdheden
Ticketbox en Paylogic
Zaterdag: 8.00-17.00
E-smokers
Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten
Kantoorartikelen
Primera van
uw winkel voor o.a.
Zoetwaren
Giftsden Berge
Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Voorstraat 30
Lectuur
Batterijen
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken,
4791
HN
Klundert
Tel: 0168-405292
Tel: 0168-405292
Boeken
Postzegels
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen
Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt Wenskaarten
Dagbladen

Glazenwasserij DOLLEE

Telefoon 0840030131 - glazenwasserijdollee@gmail.com

grafisch vormgever

historische panden – scholen – kantoren – winkels - horeca
dakkapellen – dakborden – uitbouwen – erkers - hout & kunststof
zonnepanelen – diverse schoonmaakwerkzaamheden

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!
Vind je het leuk om te knutselen en doe
je dat graag samen?
Dan ben je iedere 2e dinsdag van de
maand welkom in het huis van de wijk.
Opgeven hiervoor kan bij:
ivanninu@hotmail.nl

@vrolijkdesign
info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl
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Nieuw in Klundert: Baby Spa Splash
Medio september is er een nieuwe zaak geopend aan de Kerkring in
Klundert: Baby Spa Splash, een speciaalzaak waar baby’s kunnen floaten
in een speciale babyspa. Maar er is ook een bad voor peuters en zelfs
een familiebad voor bijvoorbeeld moeder en kind samen. Daarnaast kan
er een sessie geboekt worden voor een babymassage.

In de babyspa kunnen de kinderen heerlijk floaten in een speciale baby
jacuzzi, Deze is extra diep waardoor je baby vrij kan bewegen in het
warme water. De zachte druk van het water en de golfjes die ontstaan
door het trappelen hebben een positief effect op de spierontwikkeling,
longcapaciteit en helpen bij krampjes.
Daarnaast kan er een sessie geboekt worden waarbij de moeders onder begeleiding hun kindje leren masseren. De massage stimuleert alle
zintuigen. Daarnaast kan massage helpen onrustige baby’s te laten ontspannen en bijvoorbeeld darmkrampjes te verminderen.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Loop gerust eens binnen in de
sfeervol ingerichte zaak aan de Kerkring 15 in Klundert. En wil je een
sessie boeken, je krijgt 35% korting op het eerste bezoek. Bel voor meer
informatie met Elvira van Baby Spa Splash: telefoon 06-83507990.

Vriendschap is zó waardevol

BFF: Best Friend Forever!
Heb je het Klundert Magazine gemist de afgelopen maand? We hebben even een vakantiestop gehad. En als vrienden elkaar wat langer
niet zien of horen, dan mis je elkaar! We hopen dus dat u ons gemist
hebt. In de kop staat het al BFF: Best Friend Forever! Gewoon hetzelfde als beste vriend of vriendin. Ben jij al BFF van het Klundert
Magazine? Nee? Wil je dan onze BFF worden? Goede vrienden zijn
zó waardevol!
Het Klundert Magazine schept een vriendschapsband onder elkaar.
Tenminste dat is hetgeen wat wij met dit blad voor ogen hebben:
samen bepaalde dingen delen, elkaar informeren over Klundertse
aangelegenheden, zomaar wat schrijven over leuke of interessante
nieuwtjes en wetenswaardigheden, terugkijken op bijzondere acties
of activiteiten of vooruitkijken wat er de komende periode te doen
is in Klundert. Van alles waar je als vrienden onder elkaar over praat.
BFF voor slechts 13,57 euro per jaar
Voor slechts 13,57 euro per jaar bent u al Vriend! Een luttel bedrag
eigenlijk. 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!
Vriendschap sluiten via iDealknop
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 klikken en de vriendschap is gesloten!
Waardeert u het Klundert Magazine? Wilt u juist nu ons magazine
graag ontvangen? Word dan Vriend van In de Klundert en betaal uw
jaarbijdrage van minimaal 13,57 euro.
Als we inderdaad voldoende bijdragen mogen ontvangen, dan mag
u er op rekenen dat u elke maand het Klundert Magazine in de bus
krijgt! Mogen we ook op uw Vriendschap rekenen?
Laten we met z’n allen Best Friends Forever zijn!
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