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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

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

• Lease auto’s
• Nieuw en occasions
• Kia service dealer

• Onderhoud & service
• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken

JASSEN
TRUIEN
VESTEN

V O L O P  O P  V O O R R A A D

H E T  I S  E R  W E E R  V O O R !

Jacco's Menswear - Kerkring 10 - Klundert
www.jaccosmenswear.nl 

Kees Smit Uitvaartzorg
Maartenskreek 13
4797 EM Willemstad

info@keessmituitvaartzorg.nl

24/7 beschikbaar!

0168-785316

ONS MOTTO, ONZE PASSIE
HET AFSCHEID PERFECT 

EN PRETTIG REGELEN
MINDER PRIJZIG, MEER 

PERSOONLIJK

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden brieven en artikelen te wei-
geren dan wel te redigeren of in te korten 
mede rekening houdend met de beschik-
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Lief en leed, plezier of ergernis, 
interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel 
in 300 woorden
Positieve benadering en respect voor el-
kaar helpt om een fijne samenleving te 
hebben.
Zeg eens iets liefs tegen elkaar, geef eens 
een compliment, probeer het vaker van de 
positieve kant te zien, dat maakt het alle-
maal zoveel leuker. Elkaar vaker aanmoe-
digen, enthousiasmeren, dat motiveert!

Zelf besteed ik aardig wat tijd om kinde-
ren te enthousiasmeren voor een muzika-
le hobby. Niet alleen omdat muziek maken 
zo heel erg leuk is, maar vooral ook omdat 
muziek maken een positief effect heeft op 
je hele menszijn. 

‘Muziek maakt slim! Wat sport is voor het 
lichaam, is muziek voor de geest!’
Er is al heel wat onderzoek gedaan door 
deskundigen. De conclusie is steeds dat 
muziek (leren) maken altijd een goed idee 
is, of je nu een kleuter, puber, volwassene 
of bejaarde bent. 
Er wordt endorfine vrijgemaakt (geluks-
gevoel) en bovendien kan er een stofje 
vrijkomen dat zorgt voor vaatverwijding 
waardoor muziek de bloeddruk kan verla-
gen. Maar er zijn nog veel meer positieve 
effecten: muziek vermindert stress, helpt 
bij depressie, het versterkt je geheugen en 
vergroot je ruimtelijk inzicht.

Zorg goed voor jezelf! Zorg voor voldoen-
de beweging, maar ga ook eens lekker 
muziek maken! Dat zal een positieve vibe 
geven. 

Samen muziek verbindt en zorgt voor 
hele fijne vriendschappen.
Geweldig als kinderen op jonge leeftijd dit 
al mogen ervaren. In onze Klundertse mu-
ziekspeeltuin geven de kleuters regelma-
tig een miniconcertje na de les en natuur-
lijk krijgen ze dan een groot applaus wat ze 
trots in ontvangst nemen. Dat stimuleert 
enorm en zo groeien ze in hun zelfvertrou-
wen. Heel wat kinderen spelen inmiddels 
met veel plezier in het jeugdorkest en nog 
steeds krijgen ze applaus als motivatie. 
Het is een simpel voorbeeld, maar echt, zo 
simpel kan het zijn!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Ter Intro
Dat we trots zijn op onze eigen woon- en 
leefomgeving moge wel duidelijk zijn. We 
vroegen via onze sociale mediakanalen waar 
inwoners dan trots op zijn, wat hun favoriete 
plekje is, wat zij echt mooi vinden aan Klundert, 
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek of 
Zwingelspaan. En wat kregen we een leuke 
reacties en mooie foto’s! Genoeg voor een leuk 
artikel in dit magazine.
Deze keer dus geen Foto van de Maand, maar 
een serie prachtige foto’s van mooie plekjes in 
onze regio.

Verder natuurlijk ook weer een magazine vol 
Klundertse nieuwtjes en wetenswaardigheden. 
De maandkalender begint weer aardig gevuld te 
worden, er is weer van alles te doen in en om 
Klundert.
De Stadstafel Klundert heeft weer heel 
wat te melden en het oud nieuws van de 
heemkundekring heeft natuurlijk ook een vast 
plekje in het Klundert Magazine. Kortom, we 
hopen met dit blad u als lezer weer een plezier 
te doen!

Reacties, suggesties voor een thema, tips voor 
een leuk artikel, stuur maar door. Input is altijd 
welkom!
E-mail: redactie@indeklundert.nl

Cadeautip voor de 
decembermaand
De feestelijke decembermaand komt er 
weer aan en menigeen is op zoek naar leuke 
decembercadeautjes. Wat is er leuker dan een 
originele Klundertvlag! Nu straks de bomen 
hun blad verloren hebben, de tuinen steeds 
kleurlozer worden, kunnen we Klundert weer 
prachtig geel-blauw laten kleuren. 

Wil je ook zo’n mooie Klundertvlag?
We kunnen twee maten leveren: de 
standaardvlag van 150 x 100 cm voor 24 euro 
en een grote vlag van 225 x 150 cm voor 48 
euro. Belangstelling? Te koop via de webshop 
van www.indeklundert.nl of stuur een mailtje 
naar info@indeklundert.nl om zo’n mooie 
Klundertvlag te bestellen.
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Favorieke stekjes in deze regio

Trots op…
We krijgen vaak hele mooie foto’s van onze lezers. Foto’s die laten zien dat men trots is op deze woonomgeving. Elke maand kiezen we één of meer 
foto’s voor de rubriek Foto van de Maand. Deze keer vonden we het leuk om er een keer een wat uitgebreider themaverhaal van te maken met als titel 
Trots op…. en vul dan je eigen stekkie maar in. Geen foto van de maand dus deze keer, maar een serie foto’s van onze geweldig mooie omgeving.

Via onze sociale media vroegen we om input voor dit thema. Wat is jouw favoriete stekje en waarom?  Wat is voor jou een speciaal plekje, wat vind jij echt 
mooi aan Klundert, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek of Zwingelspaan?
Wat een leuke reacties mochten we weer ontvangen en wat een prachtige foto’s!

Zo mooi en zo dichtbij huis
Jiska Giljam is nogal eens met haar camera op pad, al vaker heeft ze mooie 
foto’s ingestuurd. Ook deze keer mochten we weer een prachtig plaatje 
van haar ontvangen.
“Sinds 2010 wonen we in de Houtzagerij in Klundert. Dit bruggetje is een 
doorgang naar onze straat. Veel mensen lopen er langs. Ik zelf loop er ook 
heel vaak bijvoorbeeld als ik ga fotograferen. Afgelopen keer stond ik er 
eens goed bij stil wat voor plek het eigenlijk is. Het is een mooi plekje zo 
aan het water! Ik zag ook dat de zon laag stond dus pakte mijn camera erbij. 
Zo’n mooie foto van deze plek zo vlak bij mijn huis. Een fijn plekje met een 
mooi uitzicht op het water en het verbindt de Houtzagerij met het centrum 
en andere plekken van Klundert”, aldus Jiska.

Mooi stukje historie
Fotografie is ook een echte hobby van de 14-jarige Joel Nieuwkoop. Hij 
maakt met name graag foto’s met zijn drone. We hebben al heel wat prach-
tige beelden uit de lucht van hem voorbij zien komen. Op de oproep voor 
deze editie stuurde hij een foto van de Stenen Poppen en voor de volle-
digheid vertelt Joel er een stukje geschiedenis bij: “De Stenen Poppen is 
een gemetselde dam uit 1583 en vormt een onderdeel van de Klundertse 
vestingwerken. Het is een restant van de versterkingen, die in opdracht van 

Willem van Oranje naar ontwerp van Adriaan van Alkmaar werden aange-
legd. De dam vormt een onderdeel van de vestingwerken in Klundert en 
daarmee ook van de Stelling van Willemstad. De functie van de gemetselde 
dam is het water in de vestinggracht scheiden van het zoute water of het 
sterk stromende water van een grote waterpartij: zee, meer of rivier, waar 
een vesting aan kan liggen. De dam werd voorzien van een spitse rand, de 
zogenaamde ezelsrug, met daarop (monniken of) poppen om het overste-
ken van de gracht praktisch onmogelijk te maken.”

Eigen plekje
Mien Boomaars stuurde een mooie foto gemaakt vanuit haar eigen ach-
tertuin. “Dit is mijn favoriete plekje omdat ik hier al vele jaren met plezier 
woon”.
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Trots op Noordhoek
Leuk dat we deze keer heel wat input van jongeren hebben gekregen. Ver-
rassend dat juist de jeugd van die bijzonder mooie foto’s weet te maken. 
De slimme mobiele telefoons hebben toch ook een groot voordeel: je hebt 
altijd een camera bij de hand. 
De 13-jarige Nynke Dingemans is trots op Noordhoek en maakt graag 
foto’s in haar woonomgeving: “Ik ben trots op Noordhoek omdat het erg 
gezellig is. Het is een mooi dorp waar iedereen elkaar kent. Als je fietst in 
en om Noordhoek heb je hele mooie uitzichten. Deze foto heb ik gemaakt 
vanaf de Klundertseweg.”

Een plaatje
Liesbeth van Rijswijk is pas verhuisd en bewondert elke dag de zonsonder-
gang vanuit haar woonkamer.
“Sinds enkele maanden woon ik in voor mij het mooiste huisje in de 
Klundert. ‘s Avonds een plaatsje eerste rang om de zon onder te zien gaan. 
Zeg nou zelf, dat is toch een plaatje.”

Mooiste dorp met stadsrechten
Miryam Vermeij vindt Klundert één van de mooiste, groenste dorpjes met 
stadsrechten: groen, waterrijk en erg gezellig. We kregen van haar diverse 

foto’s en we hebben gekozen voor een mystieke foto van de wallen in de 
mist. 
“De verbondenheid is hier groot en het is fijn dat je hier mag  en kan 
zijn wie je bent. Eigenlijk is dit het dorp dat ik voor me zie als ik aan de 
schippers van de Kameleon denk. Ik ben opgegroeid aan het Verlaat, in 
de Verlaatstraat. Als kind zat ik in de vensterbank van mijn raamkozijn. Te 
lezen waarschijnlijk. Ik verslónd boeken. Mijn kamer keek uit op de Heul en 
op het water, dat uitkwam op het Verlaat. Zo’n meer dat zó uit de boeken 
van de schippers van de Kameleon ontsproten zou kunnen zijn. De natuur 
is hier prachtig, maar het Verlaat heeft een speciaal plekje in m’n hart, door 
m’n jeugd en het schaatsen vroeger. Met schaatsbeschermers onder, liep 
ik zo vanuit ons huis het ijs op. Vroeger droomde ik over later. Inmiddels is 
later al lang aangebroken en dromen mijn eigen kinderen over later.  Leuk, 
om onderdeel te kunnen zijn van het creëren van hún mogelijkheden. Ik ben 
trots op Klundert. Omdat bijna iedereen elkaar kent. Zelfs in tijden waarin 
individualisme hoogtij viert. Hier is nog een groot saamhorigheidsgevoel en 
even boodschappen doen is er vaak niet bij: je komt altijd wel iemand tegen 
om mee te ‘buurten’. Gezellig en bijzonder, die onderlinge belangstelling. Ik 
hoop hier nog lang te wonen. Nog lang verhalen te delen met elkaar, zowel 
via sociale media als gewoon, op straat. Tot ziens, in ons mooie stadje”, liefs 
Miryam.
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Prachtig wandelen over de stadswallen
“Het mooiste plekje van Klundert is voor mij onze eigen achtertuin aan 
het van Coehoorn-Bastion. Het schitterende uitzicht over de polders en de 
zogenaamde schutsvelden richting Stoofdijk verveelt nooit!” schrijft Hans 
Posthumus, “maar aangezien onze tuin natuurlijk niet openbaar toeganke-

lijk is, kies ik toch voor de stadswallen bij de Stenen Poppen. Tijdens mijn 
dagelijkse wandelingen met onze lieve Golden Retriever Davey kan ik in-
tens genieten van het telkens wijzigende uitzicht. Of je nu op de bovenste 
of onderste wallen loopt, er is altijd wel wat te zien. Klein minpuntje zijn 
de ontsierende windmolens en het matige groenonderhoud, maar verder 
een waar paradijs voor mens en hond! In elk jaargetijde is het op de wallen 
goed toeven. Op hete zomerdagen is het op de bovenste wallen heerlijk 
koel met vaak een lekker windje, terwijl de onderstaande wallen zich prima 
lenen voor een zwempartij van de hond. In strenge winters kan er prima 
geschaatst worden en in de lente en herfst toont de natuur zich van haar 
beste kant met mooie kleurpaletten.
Het zou helemaal fantastisch zijn als er in de nabije toekomst een wandelpad 
naast de Stenen Poppen gerealiseerd kan worden met een aansluiting 
op de Nieuwendijk. De Stenen Poppen zijn een belangrijk ijkpunt voor 
toeristen. Regelmatig raak ik met wandelaars en fietsers in gesprek over dit 
bijzondere monument en het zou dan ook van toegevoegde waarde voor 
Klundert zijn als er vanaf verschillende kanten naar gekeken kan worden. 
In de vroege ochtend of met het licht van de late middagzon kun je op 
verschillende plekjes de mooiste foto’s maken. In dit geval een foto op een 
prachtige herfstdag waarbij de laagstaande zon zorgt voor een fraai licht 
door de bomen die nog behoorlijk in het blad staan”, aldus Hans Posthumus.

Trots op…. ‘de’ Noordschans
Bernadette Kannekens is ook een echte hobbyfotografe en haar voorkeur 
gaat vooral uit naar landschapsfotografie. Dat ze trots is op ‘haar’ 
Noordschans maken de foto’s wel duidelijk die we regelmatig van haar 
voorbij zien komen.
“Na ondertussen twintig verhuizingen vond ik twee jaar geleden mijn rust 
én geluk terug in mijn thuis ‘op De Schans’. Waar de Aalskreek achterlangs 
mijn tuin stroomt. Waar ik vanuit mijn achtertuin uitkijk over de landerijen 
met in de verte de Groenstrook. Het decor voor geweldige zonsopkomsten 
en mooie luchten. Het mooie polderlandschap: het bruggetje en wandel-
pad van Herinckx, het Schapenweggetje, de Lijntjesput, de jachthaven, het 
Hollands Diep, de Buitendijk West waar ik geboren ben op nog geen kilo-
meter afstand. Genoeg inspiratie voor mijn hobby landschapsfotografie.”
Bernadette fotografeert en publiceert regelmatig onder de naam 
@Capturedetphotography. Naast de foto gemaakt bij Noordschans, kregen 
we van haar ook een prachtige foto van een zonsondergang bij Tonnekreek. 
Zo mooi dat we die gekozen hebben voor de cover.



06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

Het is herfst...

 TIJD VOOR EEN NIEUW 
3GANGEN KEUZE MENU

VOOR RESERVEREN EN 

HET VOLLEDIGE MENU:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL

OF BEL 0168729202

bij restaurant De Pastorie

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
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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 Ineke van Nispen-Nuijten (65) uit Klundert
Vijf jaar geleden is Ineke begonnen met knutselen in het Huis van de Wijk Klundert. Na de opening van de nieuwe Mauritshof zijn deze knutselmiddagen in oktober 
2016 gestart. Inmiddels zijn er al heel wat workshops geweest en hebben al heel veel mensen genoten van een middagje knutselen met papier onder leiding van 
Ineke. Wat zijn er veel ontzettend mooie creaties gemaakt, telkens weet Ineke weer nieuwe dingen te verzinnen. Er gaan alles bij elkaar heel wat uurtjes tijd inzitten 
en dat allemaal puur als vrijwilligerswerk. Dat verdient een podium! Nieuwsgierig als we zijn gingen we op visite bij Ineke om haar eens beter te leren kennen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben een echte Klundertse, geboren in de 
Steinstraat in een gezin met één broer en drie 
zussen. Als kind ging ik naar de RK basisschool 
St. Jan Baptist en daarna naar de huishoudschool 
in Zevenbergen. Die heb ik niet afgemaakt, 
maar ben verder gegaan naar het toenmalige 
naaischooltje van Zuster Georgia en geleerd voor 
costumière. 
Op mijn vijftiende ben ik gaan werken in de huis-
houding bij slager Jongmans en ben daar gestopt 
toen ik ging trouwen. 
Ik ben op 5 oktober 1979 getrouwd met Ad van 
Nispen. Ad komt oorspronkelijk uit Langeweg, 
We kregen een nieuwbouwhuis toegewezen in 
De Kreeck. We waren daar zelfs de allereerste 
bewoners, we kregen de sleutels tijdens ons 
trouwen van ambtenaar burgerlijke stand Joost 
Knook. We konden er nog niet gelijk in en heb-
ben de eerste weken van ons huwelijk bij mijn 
ouders ingewoond.
Na acht jaar hebben we dit huis in de Kruger-
straat gekocht. Dat was een echte bouwval. We 
hebben het helemaal verbouwd en vernieuwd, 
alleen de voorgevel is nog origineel.
Nadat we getrouwd waren, werd ik gebeld door 
De Mauritshof. Ze vroegen of ik als invalkracht 
in de broodkeuken wilde komen helpen. Dat zou 
voor drie maanden zijn, maar dat is vijf jaar ge-
worden tot ik zwanger was van onze zoon Tim.
Ook daarna heb ik nooit stil gezeten, ben altijd 
actief geweest als vrijwilliger en als mantelzor-
ger. Samen met mijn broer en zussen hebben we 
voor onze ouders gezorgd, ik ben mantelzorger 
geweest voor mijn tante, ik heb bij heel wat men-
sen geholpen met allerlei kleine klusjes, maar bij-
voorbeeld ook wekelijks krulspelden gezet bij di-
verse dames. Je wordt er niet rijk van, maar geld 

maakt niet gelukkig en geluk is niet te koop. 

Men zou mij kunnen kennen van...
Mensen zullen mij voornamelijk kennen van mijn 
vrijwilligerswerk in het Huis van de Wijk. Ik doe 
daar dus de knutselgroepen op de 2e dinsdag-
middag en de 3e woensdagavond van de maand. 
Verder ben ik er bij tijdens het Brei- en Haakcafé 
in het Huis van de Wijk en als mensen dat leuk 
vinden, kunnen ze daar ook knutselen. We ma-
ken kaarten, doosjes, hangertjes en diverse de-
coraties zoals onder andere voor kerst. 
Verder ben ik geen verenigingsmens. Vroeger 
was ik lid van de JKWJ, de Jonge Katholieke 
Werkende Jeugd, een soort soos waar gedanst 
werd of geknutseld. Nu ga ik samen met mijn 
man twee keer per week naar de fitness. En sa-
men werken we ook altijd mee aan de Kunst- en 
Cultuurdagen en hebben al op diverse locaties 
geëxposeerd. Mijn man knutselt heteluchtmo-
tortjes en zelf werk ik dus voornamelijk met pa-
pier.

In het dagelijks leven ben ik...
Vooral huisvrouw. Ik heb graag een opgeruimd 
huis en werk structureel zodat alles regelmatig 
aan de beurt komt. En verder zit ik graag in m’n 
hobbykamer te knutselen. Daar is ’t helemaal in-
gericht met een werktafel met daarboven allerlei 
laatjes en bakjes vol met allerlei knutselmateria-
len. Ik verveel me nooit.

Ik ben trots op...
Samen met mijn broer en zussen heb ik voor 
onze ouders gezorgd toen ze het zelf niet meer 
konden. Zij woonden in bij mijn broer en allebei 
waren ze uiteindelijk dementerend. We hadden 
we een heel zorgschema en ik ben trots dat we 

dat tot het eind van hun leven zo met elkaar heb-
ben kunnen doen.

Mijn lijfspreuk is...
Zeg nooit dat je iets niet kunt voor je het gepro-
beerd hebt.

Ik heb een grote hekel aan…
Oneerlijke mensen.

Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt 
heb…
Toen ik als oproepkracht werkte in De Mau-
ritshof werd ik gebeld om te vragen of ik wilde 
koken. De kok had vakantie en de invaller had 
zich ziek gemeld. Heel onverwacht heb ik die dag 
voor alle mensen in De Mauritshof gekookt. Dat 
had ik nog nooit gedaan, maar het is gelukt. Dat 
vond ik toch wel een bijzondere prestatie.

Op televisie kijk ik graag naar…
Radar, het nieuws of informatieve programma’s 
vind ik wel leuk. Verder kijk ik weinig televisie.

Deze film moet iedereen zien...
The Horse Whisperer, een hele mooie 
indrukwekkende film.

Het boek waarvan ik genoot...
Het Klundert Magazine lees ik van A tot Z, maar 
verder lees ik eigenlijk nooit.

Ik luister graag naar...
Neil Diamond, Simon & Garfunkel, John Denver, 
Boudewijn de Groot, heerlijke muziek, vooral tij-
dens het knutselen.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Ik ben een echte doener, altijd bezig. Maar altijd 
wel eerst bedenken wat ik ga doen en hoe het 
gedaan moet worden.

Het liefst drink ik...
Water. Hoogstzelden bij een feestelijke gelegen-
heid wel eens een hugootje.

En het lekkerste eten vind ik…
Kip Madras bijvoorbeeld vind ik heerlijk. Ik kook 
graag met kruidenpasta’s van Fairtrade, een 
beetje experimenteren en er een eigen draai aan 
geven.

Mijn favoriete vakantieland is...
We gaan nooit op vakantie, ik ben het liefste in 
mijn eigen tuin. Mijn zus heeft een vakantiehuis-
je in Zeeland. Daar gaan we wel eens een dag of 
twee naar toe, maar altijd blij als ik weer thuis 
ben.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Respecteer elkaar, wat voor geloof je ook hebt.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Ik heb niet zoveel wensen. Een atelier met een 
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Concert zaterdag 11 december:
Vrienden van Deto Live!
Op zaterdag 11 december zal Determinato zich na lange tijd weer pre-
senteren aan het publiek. Dan zal er een gezellig en afwisselend concert 
gegeven worden met als thema Vrienden van Deto Live!
Dit concert vindt plaats in De Niervaert Klundert en begint om 19.30 
uur.

Eigenlijk stond op deze datum het grootse event Klundert bij Kaarslicht 
gepland. Maar dergelijke grote organisaties vragen niet alleen een lange 
tijd van voorbereiding, maar ook grote investeringen vooraf. Dat was 
gezien de onzekerheden rond alle coronamaatregelen ondoenlijk, dus 
dit event is een jaar uitgesteld. De datum stond echter voor leden en 
dirigenten al in de agenda, dus een mooie gelegenheid om toch een 
sfeervolle en gezellige muziekavond te organiseren.

Vrienden van Deto Live
Tijdens het concert op zaterdagavond 11 december treden voor het 
voetlicht het jeugdorkest, de drummerij, Koor & More en het fanfareor-
kest onder andere ook met soliste Marieke. Ook zal Marieke samen met 
haar partner Pieter van zich laten horen.
Volgens René van Tilborgh, voorzitter van Determinato, belooft het so-
wieso een leuke afwisselende muziekavond te worden in De Niervaert. 
“Onze orkesten en ons koor zullen afzonderlijk van zich laten horen, 
maar er zullen ook diverse combinaties optreden. Het publiek zal in ie-
der geval een leuk populair programma voorgeschoteld krijgen.”
De toegangskaarten a vijf euro zijn binnenkort verkrijgbaar via Primera 
Van den Berge aan de Voorstraat 30 in Klundert.
Voor meer informatie over Determinato in het algemeen of specifiek 
over deze muziekavond, mail naar info@determinato.nl.

Moerdijk werkt aan subsidie 
voor groene daken en tuinen
De gemeente Moerdijk werkt aan een subsidieregeling voor kli-
maatvriendelijke maatregelen. De regeling gaat niet alleen gelden 
voor inwoners, maar ook voor bedrijven, verenigingen en instel-
lingen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders 
vandaag aan de gemeenteraad.

Een groen dak aanleggen, de tuin ontstenen en vergroenen of 
regenwater op eigen terrein opvangen: het zijn voorbeelden van 
maatregelen die inwoners van Moerdijk met de nieuwe subsidie-
regeling voordeliger kunnen nemen. 

Extra stimulans
De gemeente Moerdijk kent al een stimuleringsregeling waarmee 
inwoners tegen een lage rente en aantrekkelijke voorwaarden geld 
kunnen lenen om hun eigen woning duurzamer, veiliger en levens-
loopbestendig te maken. De nieuwe subsidieregeling, die specifiek 
gericht is op klimaatmaatregelen, is hierop een aanvulling.

Binnenkort beschikbaar
Aan de details van de regeling wordt op dit moment gewerkt. De 
gemeente streeft ernaar dat inwoners de subsidie eind dit jaar of 
begin volgend jaar al kunnen aanvragen vragen. In totaal zit er 
€ 40.000 in de pot tot eind 2022. Voor 2023 en verder worden 
het klimaatbeleid en de bijbehorende regelingen nog nader uit-
gewerkt.

Zaterdag 6 november in De Stad Klundert:
‘Carte blanche’ voor organiste 
Margreeth C. de Jong
In De Stad Klundert wordt op zaterdag 6 november een bijzondere middag georganiseerd 
speciaal voor orgelliefhebbers. Als gast zal de bekende Nederlandse componiste en organiste 
Margreet C. de Jong aanwezig zijn.

“Het is een nieuw concept”, vertelt Gerben Mourik, huisorganist van De Stad Klundert, 
“Margreet is een middag lang onze gast om te vertellen over het tot stand komen van 
haar composities, verder zijn er studenten die werken aan haar zullen voorspelen, waarna 
Margreeth tips geeft en natuurlijk sluit zij om 15.00 af met een concert!”
Om 12.30 uur begint de workshop. Aanmelden hiervoor bij Gerben Mourik via e-mail 
gerbenmourik81@gmail.com.
De kosten voor deze workshop bedragen 30 euro als je actief meedoet en 15  euro voor 
passieve deelnemers.
Tickets voor het concert kosten 15 euro en zijn te verkrijgen bij de ingang. 
Omdat de Stad Klundert een evenementenlocatie is, is een corona paspoort momenteel ver-
plicht.
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hele grote tafel waar je heel veel spullen op kwijt 
kunt en waar ik samen met anderen allerlei crea-
ties kan maken, dat zou wel heel leuk zijn.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid en respect.

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

Klundert vind ik…
Een gezellig en gemoedelijk stadje.

Wat ik mis in Klundert is…
Eigenlijk niets. Als je niet veeleisend bent, dan 
is er alles.

Mooiste plekje in Klundert…
De bomenrij bij het binnenrijden van Klundert 
via de Zevenbergseweg. Dat geeft altijd een ge-

voel van thuiskomen.

Minst mooie plekje in Klundert…
Wat ik minder mooi vind, zijn de ingezaaide stro-
ken ‘Moerdijk zoemt’ zoals bijvoorbeeld langs 
het wandelpad achter langs het Rondeel. Het 
lijken inmiddels wel onkruidstroken.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert!



Kluswijs 
klundert

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.  8.30 -18.00 uur
Zaterdag  8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

Tel.: 0168 - 402 334

We feesten nog even door..

Lever je kassabon in een maak kans op een
GRATIS sleep/loungewear set.
Liefs, het Maribelle Lingerie team

30 jaar Maribelle Lingerie

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

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

SALE

hoge kortingen op diverse

showroom modellen

SALE

Dekbed-

overtrekken 

uit voorraad 

25% korting

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.

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Heb je
verhuisplannen?

EEiiggeennzziinnnniigg
TTuuiinn-- eenn  vviijjvveerrcceennttrruumm  VViinnggeelliinngg

VViinnggeelliinngg  NNoooorrddsscchhaannss  99  KKlluunnddeerrtt    00116688--440055116644
OOppeenn  mmaa  tt//mm  vvrriijj  1133..0000--1177..3300  uuuurr  zzaatteerrddaagg  1100..0000--1177..0000  uuuurr

Sfeervol assortiment voor
Herfst * Winter * Kerst
Tijd om het binnen weer 

gezellig te maken!

Waar: CBS Het Bastion in Klundert

Wanneer: op maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 tot 13.15 uur
We zijn blij met alle mogelijkheden, ook al is het misschien 
niet wekelijks

Wie: iedereen die affiniteit heeft met kinderen en één of meerdere 
van bovengenoemde dagen beschikbaar is, mag reageren 

Extra: U/jij ontvangt als overblijfkracht de maximale vrijwilligers-
vergoeding en als uw/jouw (klein)kind op school overblijft, 
dan is dat gratis.

Reageren kan via e-mail: 

overblijfbastion@gmail.com

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

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

SALE

hoge kortingen op diverse

showroom modellen

SALE

Dekbed-

overtrekken 

uit voorraad 

25% korting
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Oud Nieuws 
Verhalen en artikelen over de geschiedenis van Klundert voor u verzameld door Kees Hendrikx
nr. 56 – november 2021 

Een vliegende kraai… (2)
De tijd vliegt… De inkt van mijn verhaal in het Klundert Magazine van oktober was nog niet droog of er lag al een berichtje van de redactie of er deze 
maand weer een komt. Natuurlijk komt er deze maand weer een verhaal van Die Overdraghe. Sterker nog: het is er al! 

Al drie jaar lang zorgen we ervoor dat er in elke ‘In de Klundert’ een verhaal van de Heemkundekring staat. Eerst elke week, daarna elke maand. Deze 
maand al voor de 56e keer. En uit de reacties blijkt dat ze elke keer weer goed gelezen worden er dat ze ook nog eens leuk en interessant gevonden 
worden. Ook vorige maand weer. Toen schreven over de oogst van één weekeinde op het Stadhuisplein staan bij de expositie van de trouwfoto’s. Op 
dat verhaal wil ik deze keer verder gaan, want er werd meer gereageerd dan anders. Maar daar hadden we dan ook om gevraagd.

Foto Klundertse Langeweg
Op het verhaal over badmeester Harry, die op 1 februari 1953 een aantal 
mensen van de zolder van een boerderij aan de Klundertse Langeweg, is het 
vaakst gereageerd. We zijn van die reacties vooral wijzer geworden over de 
toedracht van wat toen gebeurd is. Maar ook over allerlei, niet onbelangrijke 
‘bijkomstigheden’, die het verhaal nog vollediger maken. Over Harry weten 
we niet veel meer. Wel dat hij een Italiaan zou zijn, die destijds in Klundert of 
Zevenbergen woonde en die ‘goed lag’ bij de meisjes. Ook zijn achternaam 
is bij ons bekend, maar om privacy redenen mogen we die niet publiceren. 
Iemand vertelde dat hij in 2008 nog contact met Harry heeft gehad. Harry 
woonde toen in Vlissingen.      
Wie ons nog meer over Harry kan vertellen is welkom: 
mail voorzitter@dieoverdraghe.nl.

Watersnood 1953
De tijd vliegt… Meestal kijken we bij Die Overdraghe terug in de tijd. Deze 
keer hebben we ons vizier echter gericht op 1 februari 2023. Dan is het 70 
jaar geleden is dat een groot deel van zuidwest Nederland, waaronder ook 
Klundert,  werd overspoeld. Zie ook het stukje hierboven over de Klundertse 
Langeweg.  Daar willen we als Heemkundekring aandacht aan schenken. In 
dat verband werd ons verteld dat in 1953, na de watersnood, een aantal 
Klundertse kinderen, naar men zegt vooral meisjes, in Italië op vakantie ge-
weest  zouden zijn op uitnodiging van Italiaanse gastgezinnen. Dat zou een 
uitvloeisel zijn geweest van de hulp bij het reddings- en/of opruimingswerk 
van Italiaanse brandweerlieden in 1953. Bent u een van die kinderen of kent 
u een van hen of weet u meer over dit onderwerp? Aarzel dan niet en mail 
ons: voorzitter@dieoverdraghe.nl.

Maquette
Slechts één reactie kwam er naar aanleiding van het verhaal over de 
maquette die we op de zolder van het Stadhuis vonden. Dat was niet zozeer 
een reactie op in verhaaltje in het Klundert Magazine, maar eerder een 
antwoord op de vragen die we per mail aan Burgemeester &Wethouders 
van Moerdijk hebben gesteld. De belangrijkste vraag die we stelden was: 
“Mogen we de maquette van de zolder halen om hem schoon te maken, te 
restaureren en eventueel uit te breiden met de straten en gebouwen die na 

1956 in Klundert zijn aangelegd en gebouwd?” 
Het antwoord van de gemeente is “Ja!”. 
Maar of we de maquette mogen lenen of dat we hem krijgen, weten ze nog 
niet.
Op de vragen “Door wie, wanneer en ter gelegenheid waarvan is de maquet-
te gemaakt?” kregen we geen antwoord. Dat blijft gissen. Wij denken het 
Kreekgebouw te hebben ontdekt. En dat zou betekenen dat de maquette 
van na 1956 zou moeten zijn. Dat gegeven brengen we dan weer in ver-
band met 1957, toen Klundert zijn 600 jarig bestaan vierde. En dat zou een 
mooie reden geweest kunnen zijn om zo’n maquette te bouwen. Maar wie 
dat gedaan heeft?
We gaan er voorlopig van uit dat de gemeente Klundert de eigenaar was.
Kunt u ons meer vertellen? Mail voorzitter@dieoverdraghe.nl.

 Wij zijn blij met elke reactie.

Vriend via iDeal
Vriendschap is zó waardevol!
Het Klundert Magazine is inmiddels in Klundert en omgeving een niet meer weg te denken maandblad. 
Het wordt veel gelezen en heeft een grote respons. Daar zijn we hartstikke trots op! 

Stichting In de Klundert is een non-profit organisatie en voor het uitgeven van dit blad zijn we afhan-
kelijk van adverteerders én sponsors. We hoeven geen winst te maken, maar we moeten natuurlijk wel 
uit de kosten komen en dat is elke maand al lastig genoeg. Natuurlijk worden onze adverteerders enorm 
gewaardeerd! Maar ook hebben we onze Vrienden keihard nodig!
Bent u al Vriend van In de Klundert? 
Waardeert u ook het Klundert Magazine door middel van een kleine sponsoring? 

Voor slechts 13,57 euro per jaar bent u al Vriend! 
Een luttel bedrag eigenlijk. Het zou geweldig zijn als elk huishouden deze minimale bijdrage één keer per 
jaar zou overmaken. Als iedereen meedoet, dan kunnen we garanderen dat we ons Klundert Magazine 
kunnen blijven uitgeven. 

Vriendschap sluiten via iDealknop
Vriend worden van In de Klundert is heel gemakkelijk. We hebben een iDeal-knop op de website 
www.indeklundert.nl. Even klikken en de vriendschap is gesloten.
Mogen we ook op uw Vriendschap rekenen?



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sLeijtenrij Doorsteek 2

Woon & Slaapcomfort Van de Werken Westerstraat 4

Dekkers Haarmode Molenstraat 15

Feel Beauty by Cindy Voorstraat 52b

Fitness EasyFit Premium Molenstraat 27a

Hair Fun Creations Schanspoort 3

Schoonheidsinstituut Cathy Poststraat 2

De Stad Klundert Molenstraat 31-33

Restaurant De Pastorie Molenstraat 31-33

Gasterij ’t Tolhuys  Zevenbergsepoort 43

Rechtstreeks in de Klundert Doorsteek 4-6

Autobedrijf Van Drimmelen Melassestraat 2 Zevenbergen

Groenendijk Tweewielers Westerstraat 39

Jora Servicestation Oliemolenstraat 25-27

Rabobank West-Brabant Noord Etten-Leur

Silvas Voorstraat 8

Van Wensen Makelaars Zevenbergsepoort 3

Wees loyaal 
koop lokaal

ALLE LEDEN OP EEN RIJTJE:
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Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl

Recept van de maand
Fusillischotel met kip en groente

In gesprek met Ineke van Nispen-Nuijten tijdens 
het interview Gewoon Bijzonder kwamen we 
op koken en lekkere recepten. Ineke vertelde 
dat ze graag een eigen draai geeft aan bepaalde 
recepten en één van haar lievelingsmaaltjes is 
deze schotel van fusilli met kip en groente. Een 
heerlijk recept, makkelijk te maken en snel op 
tafel. Op de vraag of ze dit recept wilde delen, 
heeft ze het diezelfde avond klaargemaakt en 
er een foto van gemaakt. Bedankt Ineke, dit 
zal ongetwijfeld komende maand bij heel wat 
huishoudens een keertje op tafel staan!

Wat heb je nodig?
350 gram kipfilet, 250 gram gerookte 
spekreepjes, 1 rode ui, 1 rode paprika, 1 
courgette, klein potje pesto 90 gram, 125 gram 
fusilli (pasta wokkels), olijfolie, zout.

Hoe maak je het klaar?
Snijd de kipfilet, rode ui, courgette en de 
paprika in blokjes. Bak de gerookte spekreepjes 
uit in een aparte pan. De kipfilet een klein 
beetje zouten en in een hapjespan met olijfolie 
aanbraden, hoeft niet bruin te zijn. Voeg de 
rode ui toe en bak deze 2 minuten mee. Dan de 
courgette en de paprika toevoegen en dit 15 tot 
20  minuten laten garen. Regelmatig omroeren 
zodat het vocht verdampt. 
Kook ondertussen de fusilli volgens de 
verpakking gaar.
Voeg de gekookte fusilli en spekreepjes toe aan 
de inhoud van de hapjespan, daarna roer je de 
pesto door het geheel. De fusilli kan ook apart 
van het kip met groentes geserveerd worden.
Eet smakelijk!

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

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze 
bezorgers op pad en tegen een alleszins redelijke 
prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure keurig 
huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons ver-
spreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mo-
gelijkheden via advertenties@indeklundert.nl.
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Windmolens, woningbouw en kerstverlichting
Het bestuur van de Stadstafel in de Klundert zit eigenlijk nooit stil, is 
altijd in beweging. Heel wat onderwerpen passeren elke maand weer 
de revue en de bestuursleden voeren heel wat gesprekken en lezen 
heel wat stukken over allerlei zaken betreffende Klundert.

De afgelopen periode is er onder andere gesproken over de vorderingen 
voor wat betreft de scholenontwikkeling, het centrumplan, de plannen 
voor het terrein van de voormalige gasfabriek en de mogelijkheden 
voor het bedrijventerreintje Molenvliet/Vlietweg/Schansweg inclusief 
het terrein Leijten. Maar ook blijft de Stadstafel actief meedenken over 
wat men te bieden heeft voor wat betreft de sociale randvoorwaarden 
zoals beloofd bij de komst van het windmolenpark op Industrieterrein 
Moerdijk.

Windmolens en sociale randvoorwaarden
In de vorige versie van ons maandblad in oktober is geschreven over de 
problemen die er zijn met het tot stand komen van het zonnepark om 
daarmee invulling te geven aan de sociale randvoorwaarden. 
Er was geen afspraak vastgelegd tussen de gemeente en het 
Havenbedrijf of en welke grond ter beschikking gesteld zou worden. De 
oorspronkelijke gedachte grond voor 6 hectare is door het Havenbedrijf 
zelf gerealiseerd. Er is niet voldoende grond onder de molens aan de 
westelijke randweg om een rendabel plan te maken. De wetgeving is 
veranderd waardoor subsidie minder is geworden. Een zonnepark kan 
alleen gerealiseerd worden als de stroom aangesloten wordt op de 
windmolens zelf. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Onderzoek nieuwe locatie zonnepark
Er wordt nu gewerkt aan een plan aan de Zuidelijke Randweg om daar 
op grond van het Havenbedrijf en grond van het waterschap op de dijk 
een zonnepark te realiseren. Het Havenschap was hierover al enkele 
jaren in gesprek met het Waterschap. Centrale vraag daarin is of het 
Waterschap de paaltjes van de constructie onder de panelen in de dijk 
wil toe laten. 
Op 13 oktober is er een vervolggesprek geweest onder leiding van Joris 
van Boxtel. Joris is ingehuurd door STEM en wil met nieuwe energie 
samen met de gemeente en Vattenfall tot een zonnepark komen aan de 
Zuidelijke Randweg. 
In het gesprek is gesproken over de rol is van de verschillende partijen. 
De gemeente wil meer de regierol pakken. Wat dit precies betekent zal 
moeten worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld of ze ook de opdrachtgever 
willen/kunnen zijn voor de ontwikkelaar van het zonnepark. Of dat dit 
via de STEM of de op te richten coöperatie loopt. 
Vattenfall vindt het belangrijk dat het zonnepark er komt aangezien 
dit ook onderdeel is van de anterieure overeenkomst. Ze willen ook 
voorkomen dat het windpark wordt geopend zonder dat er zicht is 
op de realisatie van het zonnepark. Ze zien zichzelf als onderdeel van 
de stuurgroep. Ook is afgesproken dat de anterieure overeenkomst 
wordt gedeeld (in ieder geval de delen die van belang zijn voor de 

samenwerking). Zodat er ook duidelijk is wat de afspraken zijn tussen 
de Gemeente en Vattenfall en wat de voorwaarden zijn voor de inzet 
van de financiële middelen. 
De rol van de STEM is nog niet heel uitvoerig besproken en zal in het 
vervolg verder duidelijk moeten worden. Ook in relatie tot de rol die de 
Gemeente kan en wil pakken. In ieder geval is de STEM voorzien als de 
partij die als fondsbeheerder optreedt en ook de coöperatie e.d. kan 
inrichten en aanpalende projecten kan ontwikkelen. 
Als Stadstafel volgen we het project en communiceren hierover met de 
inwoners.

Sleutel tot oplossing
Op 1 november is er weer een overleg en worden de uitgezette acties 
teruggekoppeld.
Doel is dat er dan een bestuurlijk overleg is geweest tussen de wethouder 
en de directeur van het Havenbedrijf om tot een overeenkomst te 
komen. Het Havenbedrijf kan immers Klundert enorm helpen als zij 
een deel van hun plan aan de Westelijke Randweg door Klundert laat 
invullen. Het Havenschap is daarmee een sleutel tot een oplossing. Net 
als het Waterschap.  Zonder grond is ook deze mogelijkheid geen optie 
meer.

Kerstverlichting in het centrum
Enkele particulieren hebben er een aantal jaren geleden voor 
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kerstverlichting gezorgd langs de Bottekreek. Dit geeft altijd een 
bijzonder sfeervolle aanvulling voor ons mooie centrum tijdens de 
donkere wintermaanden. Deze feestelijke verlichting is onlangs helaas 
afgekeurd en mag dit jaar niet meer opgehangen worden. Nienke 
Noteboom is daarop meteen actief gestart om het toch voor elkaar 
te krijgen dat er nieuwe feestverlichting gekocht kan worden. De 
Stadstafel Klundert is daarbij natuurlijk een prima partij om dit initiatief 
mede te ondersteunen. Er is inmiddels een offerte en er zijn diverse 
sponsoraanvragen de deur uit. 
Ondernemers of particulieren die hierbij ook graag een steentje bij 
willen dragen, kunnen contact opnemen met Nienke. Dit kan eventueel 
ook via e-mail stadstafel@indeklundert.nl. Sponsorbijdragen zijn meer 
dan welkom!

Kennismaking projectleider en adviseur
De gemeente Moerdijk heeft een nieuwe projectleider ruimtelijke 
ontwikkelingen. Job Dijkstra van Accent Adviseurs Eindhoven is 
aangesteld als adviseur. Onlangs heeft het bestuur kennisgemaakt en is 
de Stadstafel bijgepraat over de diverse projecten waar de gemeente op 
dit moment mee bezig is. 

Terrein voormalige gasfabriek
Er is hierover nog niets concreet. Enkele omwonenden hebben de 
wens uitgesproken om hier een groene invulling aan te geven. Het 
gemeentebestuur heeft geopperd om er tijdelijke woningbouw neer 
te zetten. Een en ander wordt nu verder onderzocht waarbij gekeken 
wordt naar de haalbaarheid. Zeker is in ieder geval dat het belangrijk 
is om een en ander duidelijk te communiceren. Ook de Stadstafel kan 
hierbij van betekenis zijn met hun netwerk en de diverse mediakanalen. 
Individuelen zijn vaak vooral gefocust op het eigen belang, maar de taak 
van de Stadstafel is dat het altijd in het algemeen belang voor Klundert 
moet zijn.

Scholenontwikkeling
Het scholenproject zit nog in de beginfase, men is nu bezig om een 
startdocument te maken. Er zijn al diverse gesprekken geweest met 
verschillende betrokken partijen. De bedoeling is dat het startdocument 
dit jaar klaar is, gevolgd door bestuurlijke besluitvorming begin volgend 
jaar.
Voor wat betreft de locatie voor een eventuele nieuwe schoolcampus 
daarover is ook nog weinig te melden. Er zijn allerlei ideeën en 

suggesties. Aansluitend op de plannen van het terrein voormalige 
gasfabriek suggereert de Stadstafel dat er gekeken moet worden naar 
de mogelijkheden van het gehele bedrijventerrein Molenvliet/Vlietweg/
Schansweg. Dit zou een prima plek kunnen zijn voor een eventueel te 
bouwen nieuwe schoolcampus met aansluitend de nieuw te bouwen 
Niervaert.

Centrumontwikkeling
Het opknappen van de vlonders staat in november op de planning.  Nog 
dit jaar zal er een pad aangelegd gaan worden langs de Bottekreek. 
Aan de Kerkring wordt gewerkt aan een parkeeroplossing en ook de 
Zevenbergsepoort zal heringericht worden. Het eerste halfjaar 2022 
zullen de Voorstraat en Molenstraat op de schop gaan en helemaal 
worden opgeknapt. Het streven is dat dit alles voor eind juni helemaal 
afgerond zal zijn.

Uitnodiging algemene Stadstafel maandag 29 november
Op maandagavond 29 november is er weer een algemene stadsavond. 
Dan zal er gesproken worden over de diverse plannen. Het thema van 
deze avond is ‘Woningbouw’. 
Iedereen is deze avond van harte welkom om mee te praten, mee te 
denken of gewoon aan te horen wat de plannen en ontwikkelingen zijn 
voor Klundert. De avond begint om 19.30 uur in De Niervaert.

Enquête woningbehoefte
Voorafgaand aan de stadsavond zet het bestuur van de Stadstafel 
Klundert een enquête uit over de woningbehoefte in Klundert. Voor 
Klundertenaren de ultieme kans om aan te geven waar ze behoefte aan 
hebben. De uitslag van deze enquête kan dan een mooi pleidooi zijn 
voor de Stadstafel om te communiceren met het gemeentebestuur.
De bedoeling is dat deze enquête op 1 november online staat op de 
website https://stadstafel.indeklundert.nl.
Via de sociale media van Stadstafel in de Klundert zal deze enquête ook 
onder de aandacht gebracht worden, waarbij De Stadstafel rekent op 
een grote respons. 

Communicatie
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? Neem eens een kijkje 
op de website 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.

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.

Trots op Klundert: Dé Klundert 
En dat dit laatste lastig is, wanneer mensen van buitenaf, het ook zo 
in de navigatie zetten om zo in ons Klundert te geraken…… Dit hoorde 
we terug van iemand die na al die verhalen over Dé Klundert het niet 
gevonden kreeg … Gelukkig uiteindelijk wel want Klundert staat wel 
degelijk op de kaart!
Om te vertellen waarom wij trots zijn op Dé Klundert lijkt lastiger te 
beschrijven dan gedacht. Immers gevoel is moeilijk uit te drukken. Want 
ja het is het gevoel….

Zoals bekend zijn wij al een hele poos bezig om, in ons Klundert, een 
woonvoorziening voor jongeren met een beperking te realiseren. Los 
van het feit dat het elders, verder weg van Dé Klundert mogelijk wel te 
vinden is. Maar ons beider hart zegt dat dit in Dé Klundert moet kunnen. 

Waar we dan trots op zijn? 
Het doet ons goed wanneer vele Klundertenaren je aanmoedigen, 
vragen naar de stand van zaken, oprecht interesse tonen, dat ouders 
welke een zoon of dochter met een beperking hebben zich als zeer 
geïnteresseerden bij ons hebben gemeld. En dan is er ook een groep die 
ongevraagd ons bevestigen dat het inderdaad goed en passend zou zijn 
als er in Dé Klundert een woonvoorziening komt. 
Dé Klundert is een overzichtelijk gemoedelijk stadje, het heeft 

voorzieningen waarbij mensen met een beperking uit de voeten 
kunnen om te halen wat ze nodig hebben: een boodschapje, een vorm 
van vrijetijdsbesteding en zelfs dagbesteding welke van lieverlee én 
toekomstbestendig zich aan het ontwikkelen is. 
Zijn we dan trots op Klundert? 
JA, want hier zijn mogelijkheden, omdat Dé Klundert er voor open staat!!

Ria Mol - Maria van Rosmalen
woneninklundert@gmail.com

Het Bastion zoekt overblijfkrachten
Basisschool Het Bastion in Klundert is op zoek naar overblijfkrachten op 
maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 tot 13.15 uur. De school is 
blij met alle mogelijkheden, ook al is het misschien niet wekelijks.
Iedereen die affiniteit heeft met kinderen en die één of meerdere 
van bovengenoemde dagen beschikbaar is, mag reageren. Je komt in 
een heel gezellig team en je ontvangt als overblijfkracht de maximale 
vrijwilligersvergoeding. Als jouw (klein)kind op school overblijft, dan is 
dat gratis. 
Reageren graag via e-mail: overblijfbastion@gmail.com



Jongeren tot 18 jaar gratis toegang!

Sfeervol koffieconcert 
met het Veldtbergen Trio

Op zondagmiddag 28 november biedt De Stad Klundert een speci-
aal podium aan het Veldtbergen Trio. 
Dit concert, georganiseerd door de Werkgroep Concerten van 
Stichting Cultuur Moerdijk, begint om 12.30 uur; vanaf 12.00 uur is 
de zaal open. De entree bedraagt 15 euro. Om dit concert speciaal 
te promoten voor de jeugd hebben jongeren tot 18 jaar gratis toe-
gang tot het concert.

Dit gerenommeerde trio is ontstaan uit musici van de Stichting 
Kamermuziek Utrecht en bestaat uit hoornist Henk Veldt, 
klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique 
Heemsbergen. De combinatie van hoorn, klarinet en piano geeft 
een aangename combinatie van warme klanken en veelzijdigheid 
waar het trio graag mee aan de slag gaat.

Sfeervol en gevarieerd
Het belooft een sfeervolle middag te worden. Het trio speelt een 
gevarieerd programma met werken van Johann Sobeck, Frederic 
Duvernoy, Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert 
Schumann, Franz Strauss en Carl Reinecke.

Entree
Kaarten a 15 euro kunnen vooraf besteld worden via email concer-
ten@cultuurmoerdijk.nl. Vermeld daarbij: naam, telefoonnummer 
en het aantal gewenste kaarten. Het bedrag overmaken op reke-
ningnummer NL77RABO 0351016740 ten name van de Stichting 
Cultuur Moerdijk. Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.

Kampvuuravond voor mannen

Vuur, ontmoeting en 
vriendschap

Onder het motto ‘Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan 
weet hij wat de bedoeling is’ worden er op verschillende locaties in het 
land kampvuuravonden voor mannen georganiseerd. Ook in Klundert 
is een groep actief die regelmatig kampvuuravonden organiseert. Het 
eerstvolgende kampvuur is op vrijdagavond 12 november om 20.00 uur 
aan de Oude Heijningsedijk 22 in Heijningen. De inloop is vanaf 19:45 
uur.

Het doel  van zo’n kampvuuravond is een brug slaan tussen gelovige en 
niet-gelovige mannen. Onder het genot van een drankje bij het kamp-
vuur ontstaan de mooiste gesprekken. Het zijn ontmoetingen vanuit 
vriendschap en vanuit de behoefte om elkaar te spreken in een onge-
dwongen setting.

Belangstelling om ook eens aan te sluiten op zo’n mannenavond bij het 
kampvuur? Stuur een mailtje naar kvaklundert@gmail.com voor meer 
informatie.

Zaterdag 27 november in De Niervaert

Sinterklaasmiddag voor 
alle Klundertse senioren
Zaterdag 27 november wordt er voor alle Klundertse senioren een 
Sinterklaasmiddag gehouden in de grote zaal van de Niervaert. Deze 
middag komen Sint Nicolaas en zijn Pieten op bezoek, worden er een 
aantal bingorondjes gedraaid en wordt de middag afgesloten met een 
verloting.

De organisatie van de middag is in handen van KBO Klundert in samen-
werking met de Stichting Plaatselijke Raad Ouderen Klundert (SPROK). 
Net als alle voorgaande jaren heeft de voorzitter van de KBO, Ben Roes, 
weer een klein quizje in elkaar gezet. Met dit quizje zijn ook weer een 
drietal prijsjes te winnen. 

De middag begint om 13.30 uur; de zaal gaat open om 12.30 uur. 
Dit vroege tijdstip is omdat bij binnenkomst de QR-codes gecontro-
leerd zullen worden. Want u mag alleen binnen met een geldige QR-co-
de of een verklaring dat u maximaal 48 uur van tevoren negatief op 
corona bent getest of dat u van de ziekte bent genezen.
Rond de klok van 17.00 uur wordt de middag afgesloten. Taxi bestellen 
om 17.30 uur. 

Aanmelden uiterlijk 20 november
Aanmelden voor deze Sinterklaasmiddag kan tot en met zaterdag 20 
november.
De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon, inclusief een kopje koffie of 
thee.
Graag deze bijdrage in een dichte envelop doen met daarop vermeld 
naam en adres. Dit kan dan in de brievenbus gedaan worden bij Joke 
Krijnen, Kerkweg 22, bij Sytze Boonstra, Van Puttenstraat 8 of bij Janny 
Verhoeven, Prins Willemstraat 4/35.

Bridgeclub Klundert 
viert feest!
Bridgeclub Klundert viert maandag 1 november haar 60 jarig jubileum. 
Bijzonder is dat er een lid is, die de bridgeclub mede heeft opgericht en 
nog steeds met veel plezier bridget.

De club speelde eerst altijd op de maandagavond, maar sinds septem-
ber spelen we op de maandagmiddag in de Niervaert. De bridgesport is 
een erg leuk kaartspel en het is een prima hersentrainer.

Heeft u er weleens aan gedacht te gaan bridgen?
Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om de sfeer te proe-
ven op maandagmiddag.
Wilt u verder informatie, neem dan contact op met voorzitter Gerda 
Vermeulen, telefoon 06-51544511 of met secretaris Conny Gerrits,  te-
lefoon 06-22093780.
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Scholen kerkdienst woensdag 3 november

Kindertheater Simon en 
Zo in Hervormde kerk
Op woensdag 3 november organiseren de basisscholen Molenvliet en 
Bastion in samenwerking met beide protestantse kerken een feestelij-
ke dienst in de Hervormde kerk. Deze dienst staat geheel in het teken 
van Dankdag. De kinderen krijgen dan een voorstelling aangeboden van 
Kindertheater Simon en Zo met als thema ‘Supergraan”.

De eerste voorstelling is van 9.30 tot 10.30 uur en is voor de groepen 
5 t/m 8 en de tweede voorstelling is van 11.15 tot 12.15 uur voor de 
groepen 1 t/m 4.
Alle belangstellenden kunnen achter de groepen een plek opzoeken. 
Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de sponsorkinderen, 
goed doel van de beide scholen.

WIJ GAAN
VERHUIZEN!
ER VERANDERT 
BIJNA NIKS
ALLEEN DE
AFHAAL LOCATIE
MOLENSTRAAT 33 
4791 HL KLUNDERT
PER 3 NOVEMBER KUNT U HIER 
UW BROODJES AFHALEN.
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA 
VOOR MEER INFORMATIE!

BROODJEMOERDIJK

RECHTSTREEKS - 
BROODJE MOERDIJK

Jouw advertentie hier?
Klundert Magazine wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Klundert, 

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

Mail jouw advertentie of vraag om meer informatie: 
advertenties@indeklundert.nl
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Definitief ontharen met IPL
Nu 3e kuurzone cadeau

Oksels slechts € 25 per behandeling

Voorstraat 52B, 4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80
www.feelbeauty.nl



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

TIP!

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

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

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

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

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

 
 
 
 

RReeiikkii  
HHeeaalliinngg  

VVooeettrreefflleexx  mmaassssaaggee  
CCoouunnsseelliinngg  
WWoorrkksshhooppss   

MMaarriiaann  vvaann  WWeesstteennbbrruuggggee 
Klundert 

wwwwww..ooaasseepprraakkttiijjkk..nnll 
 

Omdat de Stad Klundert een evenementenlocatie is, 
is een corona paspoort momenteel verplicht.

voor Margreeth C. 
               de Jong

ZATERDAG 6 NOVEMBER

Carte blanche WORKSHOP 
&

CONCERT

WORKSHOP
AANVANG: 12:30 UUR

AANMELDEN: GERBENMOURIK81@GMAIL.COM
KOSTEN: 30 EURO (ACTIEF) /15 EURO (PASSIEF)

CONCERT
AANVANG: 15:00 UUR
TICKETS: BIJ DE INGANG
KOSTEN: 15 EURO
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Kalender
Wat is er te doen in en om Klundert?
Woensdag 3 november:
9.30-10.30 uur: Scholen kerkdienst met kindertheater Simon en Zo voor 
de groepen 5 t/m 8 
11.15-12.15 uur: Scholen kerkdienst met kindertheater Simon en Zo voor 
de groepen 1 t/m 4 
16.00-17.00 uur: Muziekspeeltuin in de muziekzaal van De Niervaert 
voor kinderen vanaf 4 jaar (om de week)

Zaterdag 6 november:
12.30 uur: Workshop voor orgelliefhebbers door Margreet C. de Jong in 
De Stad Klundert 
15.00 uur: Orgelconcert door Margreet C. de Jong in De Stad Klundert 

Vrijdag 12 november:
20.00 uur: Kampvuuravond voor mannen; locatie Oude Heijningsedijk 22 
in Heijningen 

Zaterdag 13 november:
19.00-0.00 uur: Loerendonckse 11e van de 11e bal met DJ Joost en DJ 
Jantje in De Niervaert

Zaterdag 20 november:
13.30 uur: Intocht Sinterklaas in Klundert
20.00 uur: Bingoavond van de Oranje Garde in De Niervaert

Zaterdag 27 november:
13.30-17.00 uur: Sinterklaasmiddag voor Klundertse senioren in De Nier-
vaert 

Zondag 28 november:
12.30 uur: Koffieconcert met het Veldtbergen Trio in De Stad Klundert 

Maandag 29 november:
19.30 uur: Stadstafel Klundert in De Niervaert 

SPROK activiteiten voor 55-plussers in 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 in De Niervaert
13.30 uur: Bridgeclub in De Niervaert
15.00 uur: Bingoclub in De Niervaert
Maandag t/m vrijdag:
13.00 uur: Biljartclub in De Niervaert

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert
Maandag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken
14.00-16.00 uur: sjoelen
19.00-20.00 uur: inloop digitale wereld
Dinsdag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken
14.00-16.00 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
13.00-16.00 uur: De aanloop; koffiemoment voor iedereen (iemand van 
GGZ aanwezig)
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
13.00-14.00 uur: Spreekuur wijkzuster
Vrijdag:
10.00-12.00 uur: koffie drinken
13.30-15.30 uur: schilderclub

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

Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Het is één groot complot
“Wat zit er achter de coronapas?” 
“Waarom wil de regering ons dwingen? “
 “Waarom kan ik niet gewoon zelf bepalen waar ik naar toe ga?” 
We horen zoveel vragen. Er is zoveel onzekerheid. Sommigen mensen 
vermoeden een complot. Zijn er antwoorden die ons verder helpen?

“Waarom horen we hier nooit over?” Dat is wat complotdenkers zelf vaak 
zeggen. Zij hebben iets ontdekt wat anderen niet weten of niet willen 
weten.  Waarom denken mensen aan een complot? Het geeft een beetje 
houvast in onzekere tijden. Het geeft ook iets van macht. Jij weet iets wat 
anderen niet (precies) weten. “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.” 

In de Bijbel kom je het idee van een complot ook tegen. Het is dus niet gek 
dat er onder christenen over complotten wordt gesproken. Maar net als 
in de hele samenleving wordt er ook onder christenen heel verschillend 
op gereageerd. Pas legde een goede collega van me een verband tussen 
het boosaardige Beest uit Openbaring 13 en The Great Reset en allerlei 
hedendaagse vormen van controledwang. Een spannend onderwerp. De 
preek riep sterke reacties op. Pro en contra. Ik zou het op deze manier 
nooit zeggen. Toch is het goed om hier wel goed over na te denken.

Wat gebeurt er allemaal in deze tijd? Wat doet dat met ons als samenle-
ving? Hoe kijken we naar de overheid? En naar de gezondheidszorg? 

En naar de media? Ik zie heel veel wantrouwen. En dat bevalt me niet. Ik 
denk zelfs dat wantrouwen echt gevaarlijk is. Als iedereen alleen maar in 
zijn eigen bubbel zit en zich niet verdiept in andere ideeën wordt het er 
niet beter op.

Wat is waarheid? Wij zeggen al te snel dat iedereen zijn eigen waarheid 
heeft. Maar daar lopen we nu toch in vast. Het is een groot goed dat ieder 
vrij is een eigen overtuiging te hebben. En dat ieder die ook mag uitdra-
gen. Maar dat betekent nog niet dat iedereen evenveel gelijk heeft. En 
ook niet dat er helemaal geen waarheid is.

Maar vanuit de Bijbel kunnen we weten dat er zeker wel een hogere waar-
heid is. En dat die waarheid een persoon is: Jezus Christus. Hij was en is 
geen dwingende waarheid. Maar de Bijbel zegt: de waarheid maakt vrij.

Dus als het gaat over corona en vaccineren  moeten we verder kijken dan 
onze eigen ideeën, angsten en overtuigingen. Belangrijk is de vraag hoe 
we andere mensen kunnen helpen. 

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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