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Ter intro

We zijn al weer een paar weken op weg in 2022 en langzaam lijkt alles weer een beetje op gang te
komen. We hopen natuurlijk allemaal dat alles binnenkort weer helemaal als vanouds zal zijn, dat we
2022 als een mooi, gezond, gelukkig en inspirerend jaar mogen ervaren. Typerend voor Klundert:
saamhorigheid! Laten we dat vooral zo houden.
Je merkt ook in de dag- en weekbladen dat er weinig te doen is, er zijn weinig activiteiten, dus weinig
nieuws te melden. Maar in zo’n blad als ons magazine hoeven we gelukkig niet altijd de actualiteiten
te volgen, er zijn altijd wel leuke onderwerpen over onze regio te vinden.
Naast de reguliere rubrieken staat er in dit blad bijvoorbeeld een terugblik op onze vriendschapsband
met Jaworze in Polen, we volgen de vorderingen van de renovatie van de Stenen Poppen en we
hebben een aantal lezers gevraagd hoe zij januari ervaren, wat ze van Blue Monday vinden en of ze
misschien juist wat opbeurende of inspirerende woorden weten te vertellen.
Heel veel leesplezier! En hebt u iets interessants te melden of weet u iets leuks te vertellen, schroom
niet en meld het aan de redactie.
Redactie Klundert Magazine
E-mail: redactie@indeklundert.nl

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
~ Sommige mensen willen dat het gebeurt, sommige mensen hopen dat het gebeurt, anderen zorgen ervoor dat het gebeurt ~
Een mooie inspirerende quote van Michael Jordan. Eentje om nog eens goed over na te denken.
Wat is op jou van toepassing? Eigenlijk is het net zoiets als: ben je een dromer, een denker of
een doener?
Zelf ben ik meestal wel een doener. Ik kan moeilijk stilzitten, ben altijd wel ergens mee bezig.
Alhoewel ik ook wel veel nadenk en vaak hoop ik dat er leuke dingen staan te gebeuren.
Was deze winterperiode deprimerend en saai? Ik heb dat in ieder geval zo niet ervaren. Dat we
half december weer stil kwamen te liggen, ook met het verenigingsleven, is natuurlijk niet leuk.
Maar toch wel relaxed om tijdens de donkere decembermaand vaker thuis te zijn. Kaarsjes aan,
voeten op tafel, glas wijn erbij, een leuke serie kijken en ontspannen maar!
In Klundert merken we gelukkig
wel de saamhorigheid en bereidheid om elkaar te helpen. Dat is wel
duidelijk geworden met alle acties
en dergelijke die georganiseerd
zijn tijdens deze hele periode.
Natuurlijk wordt er overal en altijd
ook gemopperd. De hele situatie
is vaak helemaal niet zo leuk. En
wat je ook doet of wat je ook organiseert, het is een utopie dat je
het steeds iedereen naar de zin
kan maken. Dat hoeft ook niet.
Als we maar niet wegzinken in
negativiteit.
Nu zijn er weer ideeën om een
activiteiten-estafette te organiseren. Er zijn hierover al mailtjes
gestuurd naar diverse organisaties en in dit blad staat ook een
oproep. Sommige willen dat
het gebeurt, sommige mensen
hopen dat het gebeurt, anderen zorgen ervoor dat het gebeurt… Wat doe jij?
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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Januari: deprimerend en saai of juist lekker rustig en inspirerend?

Genoeg positieve dingen te verzinnen!

We zoeken steeds naar onderwerpen die op dit moment actueel zijn of bepaalde zaken die nu spelen in en om Klundert of we verdiepen ons in een
thema dat aansluit bij de tijd van het jaar. Deze keer hebben we bedacht om mensen te vragen hoe ze de maand januari ervaren.
Januari is een maand die bekend staat als één van de saaiste maanden van het jaar, een maand met de zogenaamde Blue Monday, de derde maandag
van januari, de deprimerendste dag van het jaar. Volgens wetenschappelijke formules is gebleken dat heel veel mensen zich juist op deze maandag
treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Is dat zo? We legden een aantal vragen voor aan een paar willekeurige lezers.
Vind jij januari ook vaak deprimerend en saai?
Jos van Loon heeft daar helemaal geen last van. “Alle bommen zijn in
december tot ontploffing gebracht dus is het nu weer rustig. Mensen die
in oorlogsgebieden geweest zijn, hebben daar wellicht nog meer hinder
van. Na de donkere dagen van december wordt het in januari weer lekker
licht.”
Mariëlle van Pruijssen heeft er ook geen last van. “Ik vind het wel heel
leeg in huis als de kerstboom eenmaal uit huis is. Ik probeer het in huis ‘s
avonds nog gezellig te maken door de kaarsjes aan te doen.”
Tineke Logghe heeft wel last van dat sombere en donkere weer. “ik merk
dat ik in de lente weer meer tot bloei kom!”
Claudia van Dam vindt januari totaal niet deprimerend. “Ik heb 25 jaar in
winkel en horeca gewerkt, was altijd blij dat de drukke maand december
voorbij was. In januari kun je dan lekker op adem komen.”
Wendy Konijnendijk vindt het heel fijn als zo nu en dan die grijze dagen
afgewisseld worden door een mooie zonnige dag. “Eigenlijk zou ik het
liefst weer met als vorig jaar een mooie periode met zon en vorst en
sneeuw willen. Dat was echt genieten.”
Kariene van Steenoven vindt januari altijd lekker blanco. “De periode
voelt als een tussentijd. En mijn ervaring is dat daar juist de ruimte zit om
nieuwe inzichten op te laten borrelen. Er ontstaat dan vanzelf wat ik echt
belangrijk vind, hoe klein het ook is.”
Ria Verkijk heeft er ook geen last van. “Ik geniet er juist van dat de dagen
weer lengen!”
Heb je voor dit jaar voornemens gemaakt?
Claudia heeft zich voorgenomen om te ontspullen. “Dat ruimt lekker op
en het is fijn om andere mensen blij te maken met mijn spulletjes. Het
geeft ruimte in je huis en in je hoofd.”
Jos heeft zich voorgenomen om geen voornemens te maken, dan kan het
ook niet mislukken. Zijn vrouw Toos heeft wel een voornemen, ze is van
plan om 10.000 stappen per dag te lopen.
Kariene schrijft nu voor het vierde jaar een brief aan zichzelf voor 21
december. “Hierin schrijf ik vanuit welke waarden en vanuit welke intentie
ik wil leven. Het ‘hoe dan’ laat ik over aan het toeval. Ik kijk er nu al naar
uit. De rust van januari vind ik een mooi moment om je intenties te
plaatsen. Als je naar de natuur kijkt is het ook stil, maar alles is er al wel.
Intenties hebben ook geen moeten volhouden of mislukken in zich, ik volg
mijn eigen stroom hierin.”
Tineke heeft zich voorgenomen meer te bewegen, te sporten. “En heb
mezelf voorgenomen om op tijd naar bed te gaan, minder op mijn mobiel
te zitten en elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen. Meer bewegen is al
wel gelukt, Bijbel lezen gaat beter doordat ik dit ook samen met anderen
in een app mag doen en de andere twee blijven aandachtspunten.”
Mariëlle, Ria en Wendy hebben geen voornemens gemaakt met als
argumenten: weinig zinvol, komt meestal toch niets van en lekker rustig.
Wat doe je als je echt een rotdag hebt?
Als Kariene een rotdag heeft dan duikt ze daar lekker helemaal in.
“Meestal slaap ik dan lang en maak een lange wandeling, ook in de regen.
Dat helpt extra goed bij het rotte gevoel induiken. Alles mag er zijn wat
mij betreft. ik hou van het contrast, het is net als de seizoenen. Het een is
voor mij ook niet beter dan het andere.”
Ria probeert negatieve gedachten uit te bannen en aan positieve dingen
te denken en gaat dan ook lekker naar buiten om te wandelen of fietsen.
Tineke: “Soms heb ik van die dagen dat ik minder goed in me vel zit. Maar
door iets te gaan doen waarvan je daarna resultaat hebt, maakt dat je
je gedachten verzet. Dat kan stofzuigen of schoonmaken zijn, in de tuin
werken of een fotoboek maken.”
Claudia gaat graag naar kringloopwinkels en rommelmarkten. “Daar word
ik echt blij van.”
Jos verveelt zich niet zo snel. “Duizenden foto’s en dia’s heb ik inmiddels
gescand en die ben ik weer aan het bewerken. Verder heb ik enkele jaren

geleden de IVN-natuurgidsen opleiding gevolgd en leid ik groepen rond in
de natuur. Voornamelijk in de omgeving van Bergen op Zoom. Ook Toos
heeft nooit een rotdag ze leest heel erg graag een mooi boek zoals Het
Hooge Nest of De ontdekking van Urk.”
Mariëlle gaat lekker lezen of Netflix kijken als ze een rotdag heeft. “Ik ben
nu een thriller aan het lezen van Floris Kleijne: Klaverblad en m’n man
Bjorn en ik volgen samen de spannende serie Manifest op Netflix. Echt
een aanrader.”
Ook Wendy kan zich vermaken met een mooi boek. “Er zijn gelukkig heel
veel mooie boeken. Mijn laatst gelezen boek is Grote verwachtingen van
Geert Mak. Daarin beschrijft hij de Europese geschiedenis van de laatste
20 jaar. Een uurtje Netflix of naar buiten en vooral wandelen wil ook wel
helpen als je je eens wat minder voelt. Bewegen is goed, je hebt er niet
altijd zin in maar je knapt er wel van op.”
Wat wil je dit jaar beslist niet doen en wat zou je veel meer willen doen?
Mariëlle wil dit jaar beslist niet gaan stressen en zichzelf voorbij lopen.
“Dus eigenlijk toch een goed voornemen. En ik wil meer tijd voor mezelf
nemen, dat hangt er een beetje mee samen.”
Claudia wil absoluut niet over haar grenzen gaan en heeft voor zichzelf
duidelijke grenzen gesteld. Ria is tevreden zoals het nu gaat en hoeft niets
te veranderen.
Wendy kan zo snel niet zeggen wat ze niet meer wil doen. “Als het weer
kan, dan zou ik wel graag vaker naar theater of een museum willen gaan.
Er zijn veel dingen waar ik blij van word. Kleinkinderen, mooi weer, lekker
eten, goed gezelschap. En natuurlijk is het heel fijn en belangrijk dat
iedereen gezond blijft.”
Tineke wil niet meegaan in negativiteit. “Ik wil wel meer bewegen,
wandelen of fietsen, genieten van de natuur.”
Jos gaat dit jaar niet hun huis schilderen. “Dat laten we door een
professionele schilder uitvoeren. Dit op dringend advies van Toos. Dat
kost een paar centen maar dan hebben we toch weer een aantal dagen
voor onszelf. Kunnen we weer meer in de natuur wandelen of fietsen.”
Kariene wil beslist niet onder een systeemplafond zitten. “Wat ik juist
meer zou willen doen is leven in het ritme van de natuur.”
Welke dingen vind jij heel irritant? En waar word je juist heel blij van?
“Ik vind het heel irritant dat cultuur niet als eerste levensbehoefte wordt
gezien door beleidsmakers. Cultuur is de taal van ons gevoel, het is
tovertaal, of wondertaal. Het heelt en deelt”, is de mening van Kariene. “Ik
word heel blij van de lucht boven mijn hoofd en de klei onder mijn voeten.
Ik word nog blijer van mijn kinderen die keiwijs hun eigen stroom varen.”
Ria probeert dingen die ze irritant vindt, te mijden. “Ik word blij van
enthousiaste mensen, die plezier hebben in de dingen die ze doen.”
Mensen die zeggen heel veel te doen voor anderen, maar eigenlijk niets
doen, dat vindt Claudia heel irritant. Zelf maakt ze graag mensen blij.
“Mensen met elkaar verbinden en hun dag opfleuren.”
Tineke is geïrriteerd wanneer je in wilt loggen en de website geeft aan dat
er iets niet klopt. Ze wordt blij van de natuur die ontwaakt. “Knoppen in
de bloemen, bloesem in de bomen en heerlijk genieten in het zonnetje,
samen zingen, gezellige dingen doen met man en gezin of met BFFfriends. En echt fijn vind ik het om mensen te ontmoeten die stralen
ondanks hun omstandigheden.”
Jos heeft een hekel aan loslopende honden. “Veel baasjes lopen zelf
met de band om hun nek. Daar is die niet voor bedoeld. Ook heb ik een
gloeiende hekel aan die zogenaamd sportieve fietsers die net doen of ze
zelf boseigenaar zijn en zich niets van de aangegeven paden aantrekken
en kriskras door het bos rijden. Ze beseffen niet dat ze daar de ondergrond
door verzieken. Kortom, ik vind mensen die zich niets van de regels aan
trekken heel irritant.” Net als Tineke wordt Jos blij van de knoppen van
bomen en bloemen die open gaan.
Mariëlle vindt het heel irritant als mensen geen geduld hebben en niet
eerlijk zijn. “Ik word heel blij als ik zie dat het goed gaat met de mensen
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om mij heen. In eerste instantie mijn man en kinderen natuurlijk. Maar ik
kan ook blij worden als een van mijn muziekleerlingen enorme stappen
maakt en iets heel moois voorspeelt, dat kan me echt ontroeren.”
Heb jij een inspirerende quote voor onze lezers, wat wil jij de lezer
toewensen voor 2022?
Mariëlle wenst de lezers een heel mooi 2022. “Hopelijk krijgen we weer
meer vrijheden in de maatschappij, zodat we weer kunnen gaan genieten
van elkaar en de dingen om ons heen.” Ria sluit zich daarbij aan: “Een
jaar toegewenst waarin we allemaal weer de dingen kunnen doen die we
graag willen doen.”
“Wonder is the beginning of wisdom”, is de quote van Kariene. “Ik heet
iedereen van harte welkom in de wonderbar op De Druif. Klop maar op
de deur van nummer 3 voor een praatje.”
Tineke geeft als tip om elke dag dingen op te noemen waar je dankbaar
voor bent. “Want een dankbaar hart geeft kracht en meer levenslust voor
iedere dag!”
Claudia: “Agge mar leut hèt! Dat zei mijn moeder altijd.”
“Gewoon doorgaan, geniet zoveel mogelijk van alles om je heen en maak
er het beste van” is de wens van Wendy.
Jos heeft tot slot wel een hele mooie quote, een mooie afsluiting: “Leef
positief en blijf dicht bij jezelf dan is de kans het grootst dat je gezond
blijft!”

Vriendschap is zó waardevol!

Wilt u het Klundert Magazine
blijven ontvangen?

Hebt u ook weer uitgekeken naar het Klundert Magazine? Gezellig
even bladeren door alle Klundertse berichten, kopje thee of koffie
erbij, heerlijk even genieten!
Elke maand weer krijgt u dit blad gratis in de brievenbus. Maar dat
kunnen we alleen maar realiseren dankzij onze adverteerders en
dankzij onze vrienden.
Magazine van en voor ons allemaal!
De groep Vrienden van In de Klundert is langzaamaan wel groeiende,
maar we zijn er nog lang niet. Natuurlijk zijn onze adverteerders heel
belangrijk, maar als lezers willen we toch niet alleen maar afhankelijk
zijn van deze adverteerders? Als iedereen zelf een steentje bijdraagt
dan is en blijft het een magazine van en voor ons allemaal!
Doet u ook mee voor 13,57 euro per jaar?
Vindt u het fijn als het Klundert Magazine weer op de mat ligt? Wilt u
het Klundert Magazine graag blijven ontvangen? Dan zou het wel heel
fijn zijn als u ook Vriend bent van In de Klundert!
Als ieder huishouden één keer per jaar 13,57 euro over zou maken,
dan kunnen we niet alleen zeggen dat we één grote Klundertse
vriendengroep zijn, maar dan wordt het ook vele malen gemakkelijker
om er elke maand weer een mooi Klundert Magazine van te maken.
U kunt het meteen even regelen door naar de website www.
indeklndert.nl te gaan, te klikken op de speciale iDeal-knop en voilà, de
vriendschap is gesloten!
Het zou echt geweldig zijn om ook u tot onze vrienden te mogen
rekenen! Doet u mee?

Column namens de Kerken - Kerk in
beweging

The Voice

Half Nederland heeft naar BOOS van Tim Hofman gekeken. Misbruik
achter de schermen van een programma dat jong (en soms ook iets
minder jong) talent een kans wil geven. Schokkend, vindt bijna
iedereen. Maar vooral pijnlijk voor al diegenen die ook met misbruik
te maken hebben gehad. Of nog hebben. Vanuit christelijk oogpunt
wil ik er graag een paar dingen over zeggen.
Slachtoffers
Allereerst en allermeest moet er aandacht zijn voor de slachtoffers.
Ieder mens doet ertoe. Iedereen telt. Dat zeggen we zo makkelijk.
Maar in de praktijk werkt het vaak niet zo. Dan wordt er vooral
geluisterd naar de mensen met de grote mond. Die krijgen de meeste
zendtijd. Die zijn interessant. Maar er zijn zoveel andere verhalen.
Bijna alle slachtoffers geven aan: ik durfde er niet mee naar buiten
te komen. Ik dacht: niemand gelooft me. Daar moeten we dus met
z’n allen op bedacht zijn. Altijd eerst goed luisteren en kijken waar
deze persoon mee geholpen is. De barmhartige Samaritaan ging niet
achter de rovers aan, maar verzorgde de wonden van de man die hij
halfdood langs de weg vond.
Daders
We hebben het over mensen die hun positie misbruiken om intiem
te worden met een ander. We zien het gebeuren dat enkele mensen
aan de schandpaal worden genageld. “Wat zijn het een schoften!
Ze moesten ze…” Maar dat is ook wel makkelijk, te makkelijk. De
wereld is niet verdeeld in de goeden en de slechten. Gek genoeg
rekenen we onszelf (bijna) altijd bij de good guys. Dat is niet slim. In
ons allemaal zitten slechte neigingen. Het is ook niet reëel. Want de
daders zijn ook mensen. Met hun goede en slechte kanten. Dat zeg
ik niet om iets goed te praten, maar om het in verhouding te zien.
We hebben allemaal met onze verkeerde neigingen te dealen. Maar
laat het duidelijk zijn: wat slecht is, is slecht. Dat moet benoemd
worden. Daar mag niet aan voorbijgegaan worden. Misbruik moet
worden bestraft.
Leidinggevenden
Het maakt zoveel uit hoe die de betrokken leidinggevenden
reageren. Een omroepdirecteur die zegt dat de vrouwen maar aan
de bel hadden moeten trekken, maakt het niet beter, maar heel veel
erger. Hoeveel openheid was er, hoeveel fijngevoeligheid? Vaak
wordt er weggekeken, is alles erop gericht om problemen en onrust
te voorkomen. Het is allemaal begrijpelijk. Maar het is niet goed. De
misbruikzaken in de kerk hebben dat pijnlijk duidelijk gemaakt. In de
wereld van sport en entertainment wordt het nu ook ontdekt. Maar
misbruik komt niet alleen in bepaalde sectoren voor.
Omstanders
Deskundigen zeggen terecht: reageer niet meteen zo fel op de
verhalen van slachtoffers, luister liever. Luister en geef vertrouwen.
Laat mensen vooral hun verhaal doen. Vind er niet direct wat van
maar neem alle signalen serieus. Boosheid is heel goed als het om
onrecht gaat. Maar als omstander hoef je een slachtoffer niet je
boosheid op te leggen. Laat dat aan haar, aan hem over. Probeer
liever aanwezig te zijn, rustig en toegankelijk.
In de kerk hebben we de gewoonte om te bidden voor mensen
om ons heen. Als het om misbruik gaat wil ik ervoor pleiten om te
bidden voor alle betrokkenen. En dus niet wegkijken, maar juist zien
waar we iets voor een ander kunnen betekenen.
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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Komende maanden leegverkoop in fysieke winkel

Ropanita gaat door als webshop
Ropanita gaat stoppen met de fysieke boetiek aan de Voorstraat in Klundert en gaat dan door als webshop. “Bijna twintig jaar hebben we met
heel veel plezier onze klanten geholpen in onze winkel, maar wij vinden het nu tijd voor nieuwe uitdagingen”, vertellen Anita Klaren en Anita
Leendertse, eigenaressen van Ropanita.
“Het duurt nog wel even hoor, we gaan eerst onze winkel helemaal leegverkopen, want we willen straks in de webshop met een geheel nieuwe
collectie starten”, vertelt Anita Leendertse, “we hebben nog genoeg geweldige items hangen, dus iedereen is voorlopig nog van harte welkom om
in onze winkel te shoppen.”
fijne merken zoals Gozzip en Ophilia gewoon verkopen en we bieden
straks ook nog steeds de heerlijke breisels van het merk Beauregard aan.
Daarnaast blijven we actief inkopen en zullen we regelmatig te vinden
zijn in het fashioncenter om leuke outfits in te kopen. De collectie in de
webshop zal vergelijkbaar zijn met wat we nu in onze winkel hebben,
ook weer allerlei accessoires, zoals sieraden, tassen, sjaals en nog veel
meer. Alleen kun je dan alles heel makkelijk vanuit je luie stoel online
uitzoeken en bestellen. Je krijgt het dan thuisbezorgd en je kunt alles op
je gemak passen. Voor sommige dames misschien even wennen, maar
heel veel mensen zijn daar inmiddels al aan gewend en er wordt steeds
vaker en steeds meer online geshopt.”
Samen heel veel lol
Anita en Anita hebben elkaar jaren geleden leren kennen toen hun
kinderen op dezelfde peuterspeelzaal zaten. “We zaten toen allebei in
de ouderraad en organiseerden toentertijd regelmatig een tweedehands
kinderkledingbeurs. Vanaf het begin hadden we een leuke klik samen.
We hebben dezelfde smaak qua kleding, hebben altijd lol samen en
delen de liefde voor gezelligheid met een wijntje. Al die jaren hebben
we samen zoveel lol gehad, daarom kun je ’t ook zo lang volhouden.”
Beide dames vinden het na twintig jaar tijd voor een nieuwe uitdaging.
“We hebben inmiddels geen kleine kinderen meer en willen wat meer
vrijheid en tijd voor onszelf. Gewoon eens lekker weg op zaterdag
zonder dat je verplichtingen hebt. We willen gewoon eens wat anders
en niet meer die vaste openingstijden van een winkel.”
Klantvriendelijk
Bijna twintig jaar geleden begonnen de beide Anita’s met kledingparty’s
aan huis. “Dat hebben we ongeveer een half jaar gedaan en toen zijn we
met de winkel gestart. Eerst zaten we aan de Molenstraat, daar hebben
we een jaar of zes gezeten en sindsdien hier op nummer 50a aan de
Voorstraat.”
Het is altijd gezellig om bij Ropanita te komen shoppen, er hangt een
huiselijke sfeer en beide dames staan altijd klaar om hun klanten te
helpen bij het zoeken van een leuke outfit. Klantvriendelijkheid siert
Ropanita. Ze hebben dan ook in de loop der jaren een mooie vaste
klantenkring opgebouwd en ongetwijfeld zal de winkel straks gemist
worden. Maar ook in de webshop kunnen de klanten bij Ropanita blijven
shoppen.
Shoppen vanuit de luie stoel
“Onze klanten hoeven onze kleding niet te gaan missen. We blijven de

Hoe zijn ze tot deze beslissing gekomen?
“We zijn allebei spontaan en vaak ook wel impulsief. Een tijdje terug
waren we samen op inkoop geweest en zaten gezellig bij de Vinkeveense
Plassen te genieten van een wijntje. En toen kwam dit plan ter sprake.
We keken elkaar aan en we waren het meteen met elkaar eens.”
Maar eerst gaan ze de hele winkel leeg verkopen. Alles moet weg en de
prijzen zijn laag en rond.
“We hopen nog een hoop gezellige momenten met onze klanten te
beleven, dus loop eens binnen om lekker te shoppen, te kletsen en
samen te lachen.”
www.ropanita.nl
Er wordt op dit moment al hard gewerkt aan een gehele nieuwe
webshop, waar de nieuwe collectie straks aangeboden zal worden.
Voorlopig kunnen de klanten nog terecht in de winkel aan de Voorstraat.
Ropanita is van woensdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.

Flyers bezorgen? Ook dat
kunnen wij regelen!
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwoners informeren over
een bepaalde happening of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mogelijk om een advertentie te plaatsen. Een andere mogelijkheid is om
een flyer of brochure mee te laten bezorgen door onze bezorgers!
Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op pad en
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.
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Heiki Claeys stelt zich graag aan u voor

Nieuwe onderneming
voor verduurzaming van
woningen

HC Klimaattechniek staat voor Heiki Claeys Klimaattechniek. “Na 23
jaar ervaring en werkzaam te zijn geweest in de klimaattechniek vond
ik het tijd om voor mezelf te starten waarbij wij de mensen willen helpen in het advies, montage, service en onderhoud van klimaatsystemen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld airconditioning, warmtepompen, cv installaties”, vertelt Heiki Claeys, “het bedrijf is medio juli
2021 opgericht en waarbij we tot op heden mogen spreken over vele
tevreden klanten.”
Via de website van de Stichting In de Klundert heeft Heiki Claeys contact gezocht met de vraag wat de mogelijkheden zijn om zijn onderneming te promoten. Adverteren in het Klundert Magazine is natuurlijk
een mooie gelegenheid om meer bekendheid te krijgen in deze contreien en daarnaast biedt het magazine graag wat extra ruimte aan nieuwe
ondernemers om zich kort voor te stellen.
HC Klimaattechniek staat klaar om advies te geven aan mensen op het
gebied van verduurzaming van woningen waarbij wordt gekeken naar
de mogelijkheden, comfort, kosten, terugverdientijd van de verduurzamingsinvesteringen. Op dit moment is het nog een eenmanszaak, maar
het is niet uit te sluiten dat bij verdere groei uitbreiding noodzakelijk
zal worden.
Wilt u meer informatie, wilt u advies of hebt u belangstelling voor verduurzaming van uw woning, dan kunt u contact opnemen met Heiki
Claeys. Het bedrijf is gevestigd in Klundert aan de Moye Keene 151.
Telefonisch is de onderneming te bereiken via 06-40337535. Meer informatie is ook te vinden op de website www.hcklimaattechniek.nl.

06 24 92 58 77
blokweg 9B
4761 RA zevenbergen
info@luxebuitenverblijven.nl
www.luxebuitenverblijven.nl

HC Klimaattechniek
Moye Keene 151
4791 BD Klundert
+31 (0)6 403 375 35
info@hcklimaattechniek.nl
www.hcklimaattechniek.nl

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
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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 Paul Koevermans (72) uit Klundert
Heel wat mensen zullen Paul Koevermans herkennen van zijn rondes door Klundert met zijn prikstok zwerfvuil ruimend of van alle muzikale activiteiten
waar hij op velerlei manieren bij betrokken is. Een bezige bij, een vriendelijke persoonlijkheid, een creatieve man en iemand die altijd klaarstaat voor de
maatschappij en voor zijn medemens.

Ik woon in Klundert sinds…
In 1976 zijn we verhuisd naar Klundert naar een
nieuwbouwwoning in de Van Vlaanderenstraat.
We wonen nog steeds in hetzelfde huis met heel
veel plezier.
Ik ben 72 jaar geleden geboren in Schiedam in
een gezin met vijf kinderen. Ik heb twee zussen en twee broers. Mijn vader was schilder
bij een scheepswerf. Thuis speelde hij vaak op
zijn mondharmonica. Hij heeft mij als kind ook
mondharmonica leren spelen. Later heb ik ook
een beetje gitaar gespeeld, maar uiteindelijk is de
keyboard echt mijn instrument geworden.
Na mijn middelbare schooltijd was ik in eerste
instantie gestart op de kweekschool. Ik wilde onderwijzer worden, maar die opleiding heb ik niet
afgemaakt. Ik ben boekhouder geworden en heb
bij diverse bedrijven gewerkt.
Op 30 mei 1973 ben ik getrouwd met Ria.
We zijn samen begonnen in een klein huisje
in Vlaardingen. Daar is onze oudste dochter
Melanie geboren. We zijn toen verhuisd naar
een 4-kamerflat in de Holy (nieuwbouwwijk) in
Vlaardingen. We kregen een tweede dochter
Kitty (die is inmiddels overleden). Onze zoon
Martijn is geboren toen we al in Klundert
woonden.
Men zou mij kunnen kennen van...
Een heleboel mensen zullen me kennen van m’n
muzikale activiteiten. Daarnaast ben ik al sinds
2013 klusopa op basisschool De Rietvest en ik
ben jaren heel actief geweest voor de carnaval.
Ik heb diverse carnavalsliedjes geschreven en gecomponeerd voor clubjes in Klundert, maar ook
carnaval-liefhebbers uit Zevenbergen weten me
te vinden.
Sinds de coronatijd ben ik als vrijwilliger actief
zwerfvuilruimer in de gemeente Moerdijk. Hiervoor ben ik pas nog in het zonnetje gezet door
het winnen van de Gouden Grijper. Met de nieuwe statiegeldregeling op de kleine flesjes verdien
ik er zelfs een extraatje mee. De afgelopen maanden zo’n 100 euro statiegeld kunnen incasseren.
Gelukkig zijn er in Klundert steeds meer mensen
actief met zwerfvuil ruimen. Je ziet duidelijk het
verschil, alleen jammer dat veel mensen toch nog
steeds allerlei vuil en rommel gewoon laten slingeren.

In het dagelijks leven ben ik…
Sinds 2003 ben ik zonder werk. Door verkoop
van het bedrijf werd ik ontslagen, maar ik heb
geen dag stilgezeten.
Ik was nog maar net thuis komen te zitten toen
ik gebeld werd door De Herfstklanken of ik dirigent van het seniorenkoor wilde worden. Ik
had wel mijn twijfels of ik dat wel zou kunnen,
maar heb het toch gedaan en doe dat nog steeds.
Ondertussen heb ik nog een koor erbij (Les Bon
Vivant uit Fijnaart) en ik ben lid van het koor
Rhythm4All. Samen met een dame heb ik een
tijdje opgetreden als duo Frappant. Ik heb een
muziekbingo ontwikkeld compleet met beelden
en allerlei bekende liedjes. Ik word door heel het
land gevraagd met m’n bingoshow. Nu in coronatijd is het rustig, maar straks hoop ik hiermee
weer op pad te gaan. Verder speel ik sinds een
paar jaar dynamic tennis. En het belangrijkste: ik
ben opa van vier kleindochters, waarvan er één
bij ons thuis woont.
Ik ben trots op...
Dat ik zoveel mensen, vooral ouderen, een plezier kan brengen met mijn muziekactiviteiten.
Mijn lijfspreuk is...
Wie goed doet, goed ontmoet.
Ik heb een grote hekel aan…
De onverschilligheid van de mensen die iedere
dag weer de straten en wegen bevuilen met afval.
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
Meegewerkt aan de theatervoorstelling Brieven
aan Kitty over het leven van Anne Frank.
Dit hebben we gespeeld in het toenmalige
Zoldertheater in De Eendracht. Daar is toen het
kindertheater Pi en Pau uit voortgekomen met
Piet Vegers, Diana van Trigt, Ellen van Hattum
en ik. Leuke tijd met de door improvisatie
zelfverzonnen voorstelling getiteld Ik heb niks.
Op diverse plaatsen in het land deze voorstelling
met succes gebracht.
Op televisie kijk ik graag naar…
Quizprogramma’s zoals De slimste mens, Met
het mes op tafel en Weet ik veel. Maestro vind ik
leuk en verder kijk ik graag op YouTube naar oude
afleveringen van Toen was geluk heel gewoon.
Zoveel herkenning uit mijn jeugdjaren.
Deze film moet iedereen zien...
Indrukwekkend vond ik De watersnoodramp van
1953 en De hel van het noorden, een film over
de Elfstedentocht van 1963. Verder ben ik geen
filmkijker.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik ben ook geen lezer, wel iedere dag de krant.
Als cadeau heb ik de boeken van Hendrik Groen
gekregen en die heb ik allemaal uitgelezen.
Ik luister graag naar...
Muziek uit de zeventiger jaren, bijvoorbeeld
Simon & Garfunkel, Cliff Richard en The Shadows.
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En Nederlandstalige liedjes van bijvoorbeeld
Paul de Leeuw, Rob de Nijs, Boudewijn de Groot
of Frans Bauer. De radio staat de hele dag op
Skyradio.
Hoe zou ik mezelf omschrijven?
Als een man die niet stil kan zitten en graag andere mensen hulp wil bieden. Bij onze inmiddels
overleden dochter ben ik een soort mantelzorger
geweest. En bij verschillende mensen die het zelf
niet meer kunnen heb ik bijvoorbeeld hun tuintje
weer netjes gemaakt.
Het liefst drink ik...
DubbelFrisss en bij dorst een blikje Radler met
een stukje pure chocolade. Bij het avondeten een
licht rood wijntje.
En het lekkerste eten vind ik…
De ovenschotels die mijn vrouw maakt. Zij is een
echte superkok.
Mijn favoriete vakantieland is...
Spanje. Mijn zus en zwager hebben een huis aan
de Costa Brava en daar hebben we met de kinderen en kleinkinderen vele vakanties gevierd.
Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Laten we vooral zuinig zijn op natuur en onze
energiebronnen zodat we aan onze nakomelingen een mooie schone wereld achterlaten waar
je fijn en ook in vrede kan leven. Laten we het
schoonhouden en niet alles zomaar dumpen op
straat, in de bossen, zeeën en rivieren en in de
atmosfeer.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Lekker doorgaan met al mijn activiteiten en nog
lang in gezondheid genieten van mijn kinderen
en kleinkinderen.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen en klaarstaan voor elkaar.
Klundert vind ik…
Een heerlijke plaats om te wonen.
Wat ik mis in Klundert is…
Je hebt hier eigenlijk alles. Een computer- en telefoonwinkel zou wel fijn zijn.
Mooiste plekje in Klundert…
Als je vanaf de Keense Gorzen richting de Stenen
Poppen wandelt, dat vind ik een mooi gebied.
Minst mooie plekje in Klundert…
Het stukje Hooren Werck achter het appartementengebouw. Daar is het altijd zo’n bende op
straat. Je haalt het weg en binnen de kortste keren ligt er weer rotzooi. Ik snap niet dat de bewoners daar niets aan doen.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert is mooi, maar de haven in Zevenbergen
vind ik ook heel mooi geworden.

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”.
De bijzondere zonsopkomsten en -ondergangen zijn geliefde momenten om foto’s te maken in en om Klundert. Ook Wim Crezee ging met zijn camera
op pad en maakte deze foto. Een bijzonder plaatje van ons mooie stadhuis met op de achtergrond een prachtig gekleurde lucht.

VORMGEVING
DRUKWERK
PRINTWERK
BANNERS
VLAGGEN
STICKERS/LABELS
LAMINEREN
VETVRIJ PAPIER
AUTOBELETTERING
GEVELRECLAME
RAAMBESTICKERING
KLEDING BEDRUKKEN
Industrieweg 1 | 4181 CA Waardenburg | T 0418 540 333
info@wsmediagroep.nl | w w w.wsmed iagroep.n l
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Vorkheftrucks

Industriemachines

Reinigingsmachines

Eigenzinnig tuin en vijvercentrum

VINGELING
Brabant AG Industrie B.V.
Vlietweg 10
4791 EZ Klundert / Moerdijk

KAMERPLANTEN
div. maten en soorten
VOORJAARS BLOEIERS
Bolletjes, primula, viooltjes
DECORATIE
Lief, stoer, grappig

Tel.: 0168-405300
info@agtrucks.nl
www.agtrucks.nl

Onze firma is al zo'n 20 jaar actief binnen, maar zeker ook buiten
de regio, op het gebied van alles wat te maken heeft met
intern transportmaterieel, industriemachines en reinigingsapparatuur.

Ter versterking van ons team zoeken wij een

Noordschans 9 Klundert
Open ; ma t/m vr 13.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00
0168405164 --www.vingeling.nl – fb. vingeling klundert,

Allround monteur
Functie-eisen
•Een allround monteur met inzicht en eigen initiatief
•Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
•Efficiënt, nauwkeurig en zorgvuldig
•Ervaring met brandstofmotoren, hydrauliek, elektrisch / elektronica
•Technische opleiding
•Rijbewijs B (C is een pre)
•Ervaring in de heftrucks is een pre
•Geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit
Arbeidsvoorwaarden
• Een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijk salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Scholingsmogelijkheden binnen je vakgebied
• Een jong, collegiaal en enthousiast team
• Korte communicatielijnen, dus ruimte voor persoonlijke inbreng
• Doorgroeimogelijkheden’
Graag uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae.
Mocht u verdere vragen hebben bel gerust.

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.

ar
... De makeladert
n
voor in de klu en
ek
en omstr

Heb je
verhuisplannen?

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

Kluswijs
klundert

grafisch vormgever
@vrolijkdesign

Tel.: 0168 - 402 334

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.
Zaterdag

8.30 -18.00 uur
8.30 -17.00 uur

Verzorgt iedere
maand de opmaak
voor dit magazine!

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

Jouw advertentie hier?

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

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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Oud Nieuws

Een selectie van artikelen over Klundert uit de media voor u gezocht en gevonden door Kees Hendrikx
nr. 59 – januari 2022

Mirakel van Niervaert – uniek in Nederlandse literatuur

In het Klunderts culturele en historische erfgoed is er één onderdeel waar een groot aantal Klundertenaren niet eens weten dat het bestaat en
waarvan de waarde danig onderschat wordt. Toch is het Mirakel van Niervaart uniek in de literatuurgeschiedenis van het Nederlandse taalgebied.
Het verhaal van de wonderbaarlijke hostie die in de middeleeuwen door turfsteker Jan Bautoen werd gevonden geldt namelijk als het oudst bekende in de Nederlandse literatuur. Hoe zit dat?
Het verhaal
Het ‘Spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert’ begint
met een dialoog tussen twee duiveltjes die ‘Sondich Becoren’ (Bekoring
tot Zonde) en ‘Belet van Dueghden’ (Belemmering tot Deugd) heten.
De duiveltjes zijn bang dat het heilige Sacrament van Niervaert gevonden zal worden. In de omgeving Niervaert ruiken Jan Bautoen en twee
vrouwen namelijk een heerlijke geur en ze concluderen dat er op die
plaats iets begraven moet liggen. Jan Bautoen vindt in de aarde een hostie die meteen begint te bloeden als hij ze opraapt. Verontrust laat hij
de bloedende hostie vallen. Een van de vrouwen gaat naar de kerk om
de pastoor te halen. De pastoor besluit, nadat hij het verhaal gehoord
heeft, dat de hostie ‘God zelve’ moet zijn. Hij neemt de hostie mee en
geeft het een veilige plaats in de parochiekerk. De duiveltjes zijn kwaad
dat de hostie ontdekt is en besluiten wraak te nemen.
‘Belemmering tot Deugd’ weet enkele heren uit het bisdom Luik aan
het twijfelen te brengen over de echtheid van de bloedende hostie als
Sacrament. Een van hen, Macharius, vertrekt daarom naar Niervaert om
onderzoek te doen. Hij geeft de hostie vijf steken, ziet dat ze blijft bloeden en beseft dat het een echt Sacrament is. Macharius krijgt het zwaar
ter verduren, onder andere door Jan Bautoen en de pastoor van Niervaert, vanwege zijn arrogantie en aanvankelijke ongelovigheid.
‘Belemmering tot Deugd’ en ‘Bekoring tot Zonde’ zijn boos omdat het
Sacrament zoveel wonderen verricht, vooral met betrekking tot kinderen. Ze zijn bang voor Lucifer en willen daarom zo veel mogelijk zieltjes
naar de hel verbannen om het goed te maken. Ze besluiten naar Pruisen
te gaan waar een veldslag tussen christenen, onder leiding van Wouter
van Kersbeke, en heidenen plaatsvindt. De heidenen zijn in de meerderheid en nemen Van Kersbeke en enkele van zijn mannen gevangen. De
gevangengenomen christenen bidden tot het Sacrament van Niervaert.
Er gebeurt een wonder want de heidenen besluiten de gevangenen niet
op de brandstapel te werpen. Uiteindelijk wordt Van Kersbeke bevrijd
uit de gevangenis. Ook de duiveltjes zijn tevreden. Zij hebben door de
veldslag talloze zielen in de hel kunnen werpen en hopen daarom op de
vergiffenis van hun heer Lucifer.
Het Sacrament blijft ondertussen steeds meer mirakels verwezenlijken,
maar door een overstroming in Niervaert (St Elisabethsvloed - 1421)
komt de heilige hostie in gevaar. De duiveltjes maken een plan om naar
Niervaert te gaan en daar alles voorgoed in het water te laten verzinken.
Zo zullen ze voor eens en voor altijd een eind maken aan het Sacrament
en zijn wonderen.
Het plan van de duiveltjes dreigt in duigen te vallen omdat de hostie
verplaatst zal worden naar Breda. Jan Drossaard van Brabant, graaf van
Nassau en heerser over de baronie Breda kan door de overstroming
Niervaert echter niet bereiken. Hij schrijft daarom naar de bisschop van
Luik en vraagt hem om hulp. De bisschop zorgt ervoor dat het Sacrament beschermd blijft door de kerk van Niervaert te laten verstevigen.
De hostie wordt tenslotte op 13 maart 1449 veilig en wel naar Breda
overgebracht en verricht ook daar vele wonderen. De duivels bekvechten met elkaar en beseffen dat ze echt verdoemd zijn, want de hostie
is nu officieel tot voorwerp van verering verklaard. Ze besluiten dat ze
toch hun best gedaan hebben door zo veel mogelijk kwaad te stichten
en vliegen weg om elders taken voor Lucifer uit te gaan voeren.

gen volksmuziek en theater ingezet, de zogenoemde liturgische drama’s.
Als hiertegen vanuit de kerk verzet groeit, omdat het te uitbundig wordt
gevonden, verplaatsen de spelen zich naar pleinen en straten buiten de
kerk. Zo ontstaan de mirakelspelen.
Die mirakelspelen draaiden vooral om de verbeelding van heiligenlevens. Maria en andere heiligen speelden daarom een hoofdrol in de
ontknoping. Door tussenkomst van deze heiligen keert het leven van
zondaars ten goede. Er zijn diverse Duitse, Franse en Engelse mirakelspelen bekend. In het Nederlands is Mariken van Nieumeghen (begin
16e eeuw) het bekendste voorbeeld.
Uniek
Het Spel van het Sacrament van Niervaart is uniek in zijn soort. Het is
niet alleen het oudst bekende mirakelspel uit de Nederlandse literatuur,
maar ook geeft het de lezer een gedetailleerde kijk op het stads- en gildeleven van laat vijftiende-eeuws en vroeg zestiende-eeuws Breda. Dit
stuk is ook één van de twee overgebleven Europese sacramentsspelen
die vrij zijn van antisemitische gevoelens.
Het spel is in de vorm van “Den boeck vanden heilighen Sacramente
vander Nyeuwervaert” in slechts één exemplaar bewaard gebleven.
Het gaat om een verzamelhandschrift in het archief van de voormalige
Sint-Barbarakerk (Breda). Dat handschrift dateert van ca. 1520-1540 en
werd vervaardigd voor het Gilde van den Heiligen Sacramente vander
Nyeuwervaert dat in 1463 te Breda is opgericht.
Het “Spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert” is omstreeks 1470 geschreven door Jan Smeken (1450-1517). Hij was “e
Broabantschn dichter”. Smeken schrêef in ‘t Middelnederlands.
Bronnen:
1. Willem Kuijper/Ludo Jongen: Het Spel van het Sacrament van Niervaert,
In dit boek, naast de nodige toelichting, de integrale middeleeuwse
tekst van het Mirakelspel met daarnaast de ‘vertaling’ naar hedendaags
Nederlands.
Uitg, Gilde van het Sacrament van Niervaert, Breda 2017 (ISBN/EAN:
978-90-827395-0-3)
2. Ad Maas: Breda en Nyeuwervaert.
Een beschrijving van de achtergronden en analyses van wat het Mirakel
op velerlei gebied heeft teweeggebracht.
Uitg. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (ISBN:2015 978-94-6253-772-0)

Oudste Mirakelspel
Het mirakelspel was een middeleeuwse vorm van toneel die voortkwam
uit het liturgisch drama. Kerkelijke vieringen waren volgens de gregoriaanse regels a capella en in het Latijn. Voor de gemiddelde burger was
dit te saai en te abstract. In eerste instantie werden bij de liturgievierinKlundert Magazine pagina 11

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.

Mogelijk aanplant educatief bos op speelveld
Moye Keene
Van 25 t/m. 27 november 2021 is een enquête gehouden onder de
inwoners van de Moye Keene, de Keense Gorzen, de Houtzagerij en
de Gracht in Klundert. Aanleiding hiervoor is een door de gemeente
Moerdijk verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een
educatief bos, groot 500 m2, in opdracht van de Rotary Zevenbergen,
op het speelveld aan de Moye Keene.
Doel is om dit bos te laten onderhouden en beheren door basisschool
De Rietvest en door Sovak. Tegen deze vergunning is een bezwaarprocedure aangespannen omdat een aantal omwonenden zich niet konden
vinden in de locatie van dit bos.
Als bezwaarmakers hadden we enorme twijfel of de buurtgenoten zich
bewust waren van deze ontwikkeling, vandaar het initiatief tot deze
enquête waarbij ieder de gelegenheid heeft gekregen gericht op onze
vragen te antwoorden. Van de huis aan huis verspreide enquêtes zijn
van de 182 formulieren maar liefst 104 exemplaren geretourneerd,
waardoor een getrouw beeld wordt weergegeven. Een score van maar
liefst 57%.
Deelnemers aan de enquête en overige belangstellenden kunnen de relevante stukken hierover opvragen via adenbepbuckens@gmail.com. U
ontvangt dan de enquête met situatieschets, de verspreide flyer door
Rotary Zevenbergen en een opsomming van het proces met de stand
van zaken tot op heden aangevuld met de uitslag van de enquête . Ook
wordt een opsomming van persoonlijke opmerkingen door de geënquêteerden meegestuurd.
Vanuit de enquête is ons wel duidelijk geworden dat er omtrent dit plan
heel weinig bekend is onder de Klundertse bevolking. Langs deze weg
willen we de deelnemers aan de enquête vriendelijk bedanken voor hun
bijdrage. De uitslag hebben we ingebracht tijdens de hoorzitting en nu
is het afwachten hoe dit af gaat lopen.
Namens de bezwaarmakers,
Ad Buckens (e-mail: adenbepbuckens@gmail.com)

Gaan we aan de slag met een Klundertse Activiteiten Estafette?
Beste stadsgenoten,
Het is al maanden stil in de Klundert, letterlijk en figuurlijk. Verenigingen, kerken, scholen en andere organisaties zijn lange tijd gehinderd
in hun activiteiten en bijeenkomsten. Inmiddels zijn er weer wat meer
mogelijkheden en zijn diverse organisaties bezig om een en ander weer
op te starten. Door alle gebeurtenissen is er een toename van eenzaamheid en somberheid bij veel van onze stadsgenoten.
Lieve mensen: Wij worstelen allemaal met hetzelfde.
Laten we daarom de handen ineenslaan en met elkaar wat vrolijkheid,
gezelligheid en saamhorigheid te weeg gaan brengen in ons mooie
Klundert. Want daar zijn we goed in: als individuele organisaties, maar
helemaal als we daar gezamenlijk mee aan de slag gaan. En dat hoeft
op zich helemaal niet zo moeilijk te zijn. We roepen jullie op om deel te
nemen aan de: KLUNDERTSE-ACTIVITEITEN-ESTAFFETTE.
Tijdens deze estafette willen we iedere week in de Klundert iets laten
gebeuren. Dat kan een kleine activiteit zijn, maar mag natuurlijk ook
groots ingestoken worden. Om maar een paar voorbeelden te geven:
het uitzetten van een speurtocht, het laten klinken van orgelmuziek uit
een kerk, het organiseren van een lampionoptocht of een stads brede
1-op-1 theekrans, een openbare repetitie, training, mini-concertje of
optreden op een schoolplein of bij de Mauritshof, een wedstrijd stenen
versieren. Er is genoeg te verzinnen.
Wij brengen alles bij elkaar, zorgen voor de publiciteit, het opstellen van
de activiteitenkalender, onderlinge en externe communicatie, we zijn er
om mee te denken en te sparren en het tot stand brengen van onderlinge contacten daar waar nodig. Het mooie is dat als iedere vereniging of
organisatie een activiteit verzorgd, we samen maandenlang voor afleiding, vrolijkheid en verbondenheid kunnen zorgen.
Doen jullie mee?
We zijn heel benieuwd naar jullie reacties en ideeën. We horen het
graag via e-mail samenindeklundert@gmail.com.
Met hartelijke groet,
‘Samen in de Klundert’
Anjo, Wilma, Renske en Cootje

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl
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Wees loyaal
koop lokaal
NATUURLIJK SHOPT U BIJ
ONZE ADVERTEERDERS VA
N DE
KLUNDERTSE ONDERNEM
ERSVERENIGING KOK!
Zij ondersteunen heel veel initiatieven en activiteiten in Klundert, waaronder ook het Klundert Magazine,
dat mede dankzij hun ondersteuning elke maand gratis bij u bezorgd wordt, zij bevorderen de leefbaarheid
in Klundert, zij zorgen voor bedrijvigheid in ons mooie centrum!
Daar mogen we als consumenten hartstikke trots op zijn!

Tegen inlevering van deze bon

15% korting

Molenstraat 25, Klundert
de-roos-modeschoenen.nl

Voorstraat 50 A, Klundert
ropanita.nl

Doorsteek 2, Klundert
sleijtenrij-klundert.nl

Voorstraat 32, Klundert
maribelle-lingerie.nl

ort Tre

SALE
Po

Vet bevriezen (Cryolipolyse)

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

Westerstraat 4, Klundert
mvandewerken.nl

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

broodje
sLeijtenrij

hoge kortingen op diverse
showroom modellen

jaccosmenswear.nl

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

s

Oliemolenstraat 25, Klundert
facebook.nl/
joraservicestationklundert

vanwensenmakelaars.nl

kluswijs.nl

nd

SALE

ng
Boxspri
ssen
en matra
ordeel
Zie uw vo
in onze
winkel!

De

Doorsteek 9, Klundert
facebook.nl/ AHindeKlundert

op Dronspot voor katten,
en een
opvouwbare
tas GRATIS
Westerstraat
44, Klundert
Zevenbergsepoort 3, Klundert
Kerkring 10, Klundert

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert

Tel: 0168-405292
Voorstraat
30, Klundert
Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt
fb.nl/primeravandenberge

Ons assortime
Rookwaren
Rokersbenodigdheden
E-smokers
Cadeaukaarten
Zoetwaren
Lectuur
Boeken
Wenskaarten

Tegen inlevering van deze bon

15% korting

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

op Dronspot voor katten,
en een opvouwbare tas GRATIS

Vanaf € 98,00

Molenstraat 31, Klundert
broodjemoerdijk.nl

Voorstraat 52, Klundert
www.feelbeauty.nl

Voorstraat 18, Klundert
hermansoptiek.nl

Molenstraat 31, Klundert
etenindepastorie.nl

Molenstraat 33, Klundert
destadklundert.nl

Voorstraat 46, Klundert
maribelle-mode.nl

SCHREUDERS
Voorstraat 52b,
4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80

Voorstraat 16, Klundert
facebook.nl/bytikiklundert

Doorsteek 3-5, Klundert
Stadhuisring 14, Klundert
www.feelbeauty.nl
fb.nl/marskramerschreuders
esthersmodewensen.nl

Dierenspeciaalzaak
Dierenspeciaalzaak
Wendy
Wen21dKlundert
y
Molenstraat
21
Klundert
WesterstraatMolenstraat
39, Klundert
DA Drogisterij Van Berghem
Molenstraat 21,
Klundert

groenendijktweewielers.nl

fb.nl/dierenspeciaalzaakwendy

Voorstraat 40A, 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.
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Onderscheidend wonen in Klundert
In de vorige editie van het Klundert Magazine is de eerder gehouden
enquête woningbehoefte uitgewerkt. Eén ding is zeker: er is ook in
Klundert een grote behoefte aan woningen. Zo’n 300 personen hebben
de enquête ingevuld en dat zijn dan grotendeels nog mensen uit Klundert
die hieraan meegewerkt hebben. Ongetwijfeld zullen er ook mensen uit
de regio belangstelling hebben voor een woning in Klundert. Dat blijkt wel
uit het feit dat de afgelopen jaren heel wat bestaande woningen verkocht
zijn aan mensen van buiten Klundert.
Nieuwbouwplannen
In een persbericht van de gemeente lazen we dat de gemeente
voornemens is om in Zevenbergen wederom een grote nieuwbouwwijk
te ontwikkelen met maar liefst zo’n 1000 woningen. Op 3 februari zal de
gemeenteraad besluiten of de gemeente verder kan met het onderzoeken
van de haalbaarheid van dit project in Zevenbergen Oost. Als Stadstafel
hebben we donderdag 20 januari ingesproken. We hebben benadrukt dat
het positief is dat Moerdijk nu een opgave heeft van 2600 woningen in de
komende 10 jaar en dat de gemeente wil gaan versnellen. Dat versnellen
wil men in gang zetten met het plan voor Zevenbergen Oost met 1000
huizen. De Stadstafel is bezorgd dat die ambitie ten koste gaat van de
voortgang van de plannen voor fase 1 van de Blauwe Hoef en de overige
inbreiding locaties en heeft daarom aangedrongen om ook plannen voor
Klundert te gaan versnellen.
Behoefte in de hele gemeente
In de kantlijn van het persbericht is te lezen dat de gemeente zich
realiseert dat er In de hele gemeente behoefte is aan woningen. Overal
worden nieuwbouwplannen verwezenlijkt. Alhoewel dit bij lange na
niet in verhouding staat met de uitgevoerde en in voorbereiding zijnde
plannen in Zevenbergen. In Zevenbergen in de periode 2020-2024 staan
606 woningen gepland en van 2025-2029 nog eens 1.291 woningen.
Voor Klundert bijvoorbeeld staan er in de periode 2020-2024 op dit
moment 46 woningen gepland en in de periode 2025-2029 staat er
een project in ontwikkeling van 187 woningen. Of deze aantallen zullen
voldoen aan de behoefte is nog maar de vraag.
Ter vergelijking in dezelfde periodes: in Fijnaart respectievelijk 124 en 23
woningen, in Willemstad 4 respectievelijk 70 woningen en in het dorp
Moerdijk 22 woningen tot 2024 en daarna nog eens 51 woningen.
Onderscheidend Wonen
Iedere kern van Moerdijk heeft zijn kracht en wij streven ernaar die kracht
ook voor Klundert in te zetten. Het bouwen in Klundert is nog niet zo
makkelijk maar wel belangrijk om Klundert ook in de toekomst aantrekkelijk
te houden. Inbreidingslocaties zijn er aan de Schansweg, de gasfabriek,
Molenvliet, Hilsepoort, de huidige schoollocaties. Daarbij de plannen voor
uitbreiding in de Blauwe Hoef. Dit is allemaal complexer dan een relatief
lege polder in Zevenbergen Oost. Vanwege de complexiteit van de vesting
en de schootsvelden dringen we er voor Klundert op aan om een brede
visie op te stellen hoe we komende jaren deze gebieden optimaal kunnen
benutten. Een fiets- en wandelverbinding aan de noordkant van Klundert

is ons inziens een mogelijkheid om de Blauwe Hoef beter te verbinden
met de sportboulevard. Deze verbinding wordt helemaal belangrijk als in
de buurt van de Niervaert naar een schoollocatie wordt gezocht.
Ook denken wij dat het water en het vestingkarakter van Klundert veel
prominenter ingezet kan worden om ‘onderscheidend’ te bouwen. We gaan
daar binnenkort over in gesprek met de commissie fysieke infrastructuur.
Dit onderscheidend bouwen gaat niet alleen over de verdeling tussen koop,
sociale huur, starters en appartementen, maar juist over het benutten van
de kracht van de kern. Naast de sociale samenwerkingsverbanden, goede
ondernemers en leuke verenigingen, is dat voor Klundert ook vooral het
historisch karakter van de vesting en het water. Wij pleiten dan ook voor
woningbouw met veel water wat aantrekkelijk wonen is en tevens kan
dienen als waterberging, grachten met riet en knotwilgen die voldoende
afstand creëren en verbindingen tussen het water.
Door het stilvallen van woningbouw in de afgelopen jaren en de komende
twee jaar is een eerste bouwopdracht snel nodig om zeker starters een
kans te geven. Als onze starters eenmaal weg zijn omdat ze geen huis
kunnen vinden in Klundert is het lastig om ze weer terug te krijgen. Dit
heeft een sneeuwbaleffect op de scholen en de verenigingen.
We zien voor Klundert een toekomst waarin woningbouw onze vestingstad
zal versterken ook op de lange termijn. Een aantrekkelijke wijk met water
en een vestingkarakter is daarmee onderscheidend.
Gemeenteraadsverkiezingen
De Stadstafel heeft geen politieke mening en praat met alle partijen over
het verbeteren van de leefbaarheid in ons mooie Klundert. Afgelopen
acht jaren hebben wij als bestuur vaak met raadsleden en wethouders
overleg gehad. Bekende dossiers zoals de windmolens, de Niervaert, de
rondweg, het centrumplan, de vlonders en woningbouw hebben ons veel
inzicht gegeven. Sommige dossiers zoals de Niervaert en het centrumplan
worden concreet uitgewerkt en de vlonders zijn gerealiseerd. Andere
zaken zoals de rondweg, de sociale randvoorwaarden van de windmolens
en woningbouw zijn complex en duren lang.
Het werk van de gemeenteraadsleden en de wethouders is belangrijk en
complex. Als Stadstafel zetten we ons in om de gemeenteraad te voorzien
van goede informatie en alternatieven zodat zij de juiste keuzes kunnen
maken.
In maart kiezen de inwoners een nieuwe gemeenteraad en de
samenstelling bepaalt in grote mate wat er komende jaren voor Klundert
geregeld wordt. Voor ons betekent de uitkomst van de verkiezingen of
sommige onderwerpen sneller, langzamer of niet zullen gaan gebeuren. Zo
werkt dat in een democratie. Laat u zich goed informeren over de plannen
voor Klundert van de partijen en ga stemmen.
Meedenken of meepraten?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel?
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? Neem eens een kijkje
op de website www.stadstafel.indeklundert.nl of vraag informatie op bij
het bestuur. Positieve reacties, handige tips, suggesties en opbouwende
kritiek zijn altijd welkom via e-mail: stadstafel@indeklundert.nl.
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Recept van de maand

Zoete aardappelstamppot
met parmezaan & rucola
In de winter wordt er vaak stamppot gegeten, een echte Hollandse
maaltijd, meestal makkelijk en snel klaar te maken. Je kunt natuurlijk
voor een traditionele stamppot gaan, maar een keertje iets anders met
bijvoorbeeld zoete aardappels is ook heel lekker. Deze keer een vegetarisch recept voor een zoete aardappelstamppot met rucola en Parmezaanse kaas. Met het zoete van de aardappel, het pittige van de rucola
en het zoute van de kaas is dit een erg smaakvolle maaltijd met slechts
enkele ingrediënten. Hoe makkelijk wil je ’t hebben…?
Wat heb je nodig?
Voor 2 personen heb je nodig: 3 zoete aardappels, 75 gram rucola, 100
gram Parmezaanse kaas, 30 gram pijnboompitten en 10 Kalamata olijven, olijfolie, versgemalen peper en zout.
Hoe maak je het klaar?
Schil de aardappelen en snijd ze in grove stukken. Breng wat water met
een snufje zout aan de kook en kook de aardappelen zo’n 20 minuten
tot ze zacht zijn. Terwijl de aardappels staan te pruttelen, snijd je de
olijven in plakjes en schaaf je met een kaasschaaf de Parmezaanse kaas
in plakjes.
Rooster in een droog koekenpannetje de pijnboompitten goudbruin.
Prak de aardappelen fijn en maak smeuïg met een beetje van het kookvocht en een scheutje olijfolie. Breng op smaak met wat verse peper
en zout. Meng nu de rucola, Parmezaanse kaas en olijven door de gestampte aardappelen. Maak af met de geroosterde pijnboompitten.
Eet smakelijk!

Koor & More gaat door!

Kalender

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-407747
Sociaal werker: maandag, dinsdag en donderdag
Renske Donkers: email renske.donkers@surpluswelzijn.nl – telefoon
06 236 408 24

Van dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur welkom voor een kopje
koffie of thee
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur sporten voor mensen die
chronisch ziek zijn
Elke vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen (is een besloten activiteit,
maar binnenlopen mag altijd)

SPROK activiteiten voor 55-plussers in Klundert
Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en 14.25 uur groep 2, beiden in De Niervaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf het Sovakplein
Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert
Elke woensdag:
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur in De Niervaert
NB: Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Geplande activiteiten graag melden aan redactie@indeklundert.nl
dan worden deze geplaatst in deze rubriek.
Geef bijtijds datums door van openbare activiteiten en evenementen,
zodat we een actuele stadskalender kunnen maken.

Sinds de productie Passie in Klundert in 2019 heeft muziekvereniging
Determinato een enthousiast koor onder haar geleding genaamd Koor
& More. Het zal natuurlijk duidelijk zijn waar dit voor staat: heerlijk
zingen met elkaar is natuurlijk het belangrijkste, maar daarbij is gezelligheid onder elkaar ook een belangrijk item.
Het koor was nog niet zo lang bezig om een eigen repertoire op te
bouwen, toen ze te maken kregen met alle perikelen rondom corona.
Maar steeds hebben ze gemotiveerd doorgepakt, soms moest er noodgedwongen gestopt worden, maar vol enthousiasme is er gewerkt aan
de opbouw van het koor.
Ledenwerving
Koor & More heeft niet de intentie om een heel groot koor te worden,
het belangrijkste vinden de leden dat er balans in het koor is, zowel qua
stemverdeling als qua sfeer. Er is tot nu toe nooit actief aan ledenwerving gedaan, maar dat wil niet zeggen dat enthousiaste gemotiveerde
mensen niet welkom zijn. Vooral aan de kant van de mannen kan het
koor best wat aanvulling gebruiken.
Project De Leeuwenkoning
Bij Muziekvereniging Determinato stond in november 2020 al een project gepland met als thema De Leeuwenkoning. Een productie met het
fanfareorkest, solisten, koor, acteurs en met de enige echte landelijk
bekende zandtovenaar. Deze productie is nu voor de tweede keer uitgesteld en staat nu gepland op zaterdag 5 november 2022. Hopen natuurlijk dat dit wel door zal kunnen gaan.
Zingen met Koor & More?
Ook Koor & More krijgt een actieve rol in deze productie en er zijn al
heel wat leuke nieuwe nummers hiervoor uitgezocht. Mochten er mensen zijn die graag hieraan mee willen doen, laat het weten. We repeteren elke donderdagavond. Meedoen kan eventueel projectmatig, maar
wie weet vind je het zo leuk dat je ook na de voorstelling mee blijft
zingen bij Koor & More.
Voor meer informatie: telefoon 06-43694329 of email
info@determinato.nl.
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Nienke Noteboom heeft bijzondere herinneringen aan Polen

“Polen zit voor altijd in m’n hart”
“Heel wat keertjes naar Polen gereisd, in eerste instantie voor de hulpacties,
later voor de culturele uitwisselingen, maar ook om vrienden te bezoeken.
Wat ik zeker geleerd heb van mijn bezoeken aan Polen, dat is gastvrijheid
en ware vriendschap. Ik heb daar vrienden voor het leven. Polen zit voor
altijd in m’n hart.” Een middagje bij Nienke Noteboom op bezoek om terug
te blikken op de periode dat er regelmatig heen en weer gereisd werd naar
Polen betekent een middag vol bijzondere verhalen met heel veel mooie,
warme en zeker ook emotionele herinneringen. Nienke was toentertijd de
grote initiator van De Westhoek helpt Polen.

hulpgoederen”, vertelt Nienke, “gelukkig stond mijn man Cor er helemaal
achter, dat was wel heel fijn, anders had ik dat ook nooit op deze manier
kunnen doen. Gekscherend zei hij wel eens: ‘voor alle reis- en verblijfkosten
en voor alle visums die steeds aangevraagd moesten worden en opgehaald
in Den Haag, hadden we een mooie nieuwe auto kunnen rijden’, maar daar
meende hij niets van, want hij stimuleerde me juist enorm bij alles wat ik
deed.”
De hele regio deed mee
Heel wat plaatsen uit de regio hebben zich later ook aangesloten bij De
Westhoek helpt Polen. “Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje
van de burgemeester van Willemstad om aan te sluiten. Ook bijvoorbeeld
Zevenbergen, Noordhoek, Moerdijk, Fijnaart en Standdaarbuiten deden mee
om allerlei goederen in te zamelen.”
Er zijn nog heel wat verhalen over te vertellen van alle keren dat er vanuit
West-Brabant naar Polen werd gereisd. En er zijn ook mooie voorbeelden
hoe blij ze in Polen waren met alle acties. “Op een gegeven moment waren
we ergens in Polen en daar zag ik een jongetje in een gekleurd overalletje
waarop de naam Marjan met een viltstift op was geschreven. Dit was dus
een overalletje van één van onze eigen kinderen. Heel bijzonder om daar dan
zo’n jongetje trots in te zien lopen.”

Nienke met chauffeur Ad Rijnart bij vertrek van één van de transporten naar Polen

Eerder deze maand schreef Angelique van de Reijt een artikel in de Moerdijkse
Bode met een terugblik op de beginjaren van alle hulpgoederenacties van de
Stichting De Westhoek helpt Polen.
Nienke stond versteld over alle reacties die ze hierop kreeg. “Dat zoveel
mensen dat allemaal nog weten, is echt ongelooflijk. Er zijn ook nog steeds
mensen die nu nog contacten hebben in Polen. Nog steeds zijn er mensen
die uitnodigingen krijgen voor bruiloften en partijen. Heel bijzonder. Zelf ben
ik dus pas met mijn dochters Marjan en Liesbeth terug geweest. We werden
als koninginnen ontvangen, de blijdschap was zo groot om elkaar weer te
zien.”
Terugblik in het kort
Op 7 januari 1982 werd de eerste vergadering gehouden in het Klundertse
stadhuis om de hulp op gang te brengen. Dit gebeurde na alle berichten op
radio en televisie over de armoe in Polen nadat er een staat van beleg was
afgekondigd onder druk van de Sovjet-Unie. Inmiddels dus al veertig jaar
geleden. Overal werden toen acties opgezet om het noodlijdende Polen te
helpen.
“De mensen daar hadden werkelijk niets meer, het was pure armoe. Er zijn
toen zoveel mensen geweest die actief geholpen hebben, teveel om op
te noemen. Maar de volgende mensen wil ik toch graag eens benoemen:
Nel van Rijsbergen, Jos van Loon, Bets Jongmans en Frans Hermans. Heel
bijzonder was ook dat vijf zendamateurs hier uit de buurt een grote rol
hebben gespeeld om de acties te promoten.”
‘Ik rij en gij regel’
Samen met chauffeur Ad Rijnart heeft Nienke heel wat ritten heen en weer
gereden naar Polen. “We vormden een bijzonder team en zijn vaste zin
was altijd: ‘ik rij en gij regel’. Alles bij elkaar hadden we echt een fijne groep
mensen die altijd klaar stond om te helpen. Niet alleen maar inzamelen,
maar ook alles sorteren en uitzoeken. Op onze boerderij was het toentertijd
vaak een flinke drukte, één van de schuren was het depot voor allerlei

Fanfareorkest Hollands Diepklanken Moerdijk op podium in Amfitheater Jaworze met
concert voor zo’n 3000 man publiek (september 1991)

Culturele uitwisselingen
Maar liefst 15 jaar lang is er heen en weer gereden met allerlei hulpgoederen.
Ondertussen waren er ook verschillende culturele en educatieve
uitwisselingen op gang gekomen. Blaaskapel d’Opeloze is een aantal keren
geweest, fanfareorkest Hollands Diepklanken uit Moerdijk heeft twee keer
een concertreis gemaakt, Klundertse basisschoolkinderen hebben een reisje
naar Polen gemaakt, er was zelfs een speciaal Polenkoor samengesteld in
deze regio. Andersom kwamen er dans- en muziekgroepen vanuit Polen
hier naar toe om in originele klederdracht te zingen en te dansen. Dit alles
kwam vooral op gang nadat er in 1992 een officiële vriendschapsband was
gesloten met het Poolse stadje Jaworze, een plaats in het zuiden van Polen
qua grootte vergelijkbaar met Klundert. Later waren er ook werkbezoeken
vanuit Jaworze om van elkaar te leren bijvoorbeeld op het gebied van
besturen, recyclen en groenbeheer.
Waarom Jaworze?
Waarom Jaworze gekozen is als jumelagestad van Klundert is een verhaal
apart wat eigenlijk nooit in de openbaarheid is gebracht, maar dit verhaal is
te bijzonder om niet te vertellen.
“We kwamen eigenlijk niet in Jaworze met hulpgoederen. Dat was meer
een plattelandskern waar niet zoveel tekorten waren. Op een gegeven
moment heb ik kennis gemaakt met een man in Krakau. Na een bezoek
aan de kerk sprak hij me aan en vroeg of ik misschien een videorecorder en
beeldscherm kon regelen. En dat was niet zomaar om filmpjes te kijken. Zelf
was hij homoseksueel en dat was in Polen zeker in die tijd een heel groot
taboe. Via via had hij een film gekregen, een soort documentaire, waarin
duidelijk werd gemaakt hoe men daar mee om zou kunnen gaan. Door
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middel van het vertonen van die film wilde hij graag het taboe doorbreken.
Die jongeman kwam dus oorspronkelijk uit Jaworze en zijn vader is later
één van onze beste vrienden geworden. Gelukkig had ik inderdaad een
videorecorder en beeldscherm kunnen regelen en bij het volgende bezoek
kon ik hem hiermee verblijden. Daarop heeft hij ook zijn ouders in kennis
gesteld. Die accepteerden het helemaal. Samen met mijn man Cor werden
we bij hen uitgenodigd en dat was de eerste kennismaking met Jaworze.
Toen het toenmalige Klundertse gemeentebestuur onder aanvoering van
burgemeester Sizoo mij vroeg welke plaats mogelijk geschikt was om een
jumelage mee aan te gaan, werd dat Jaworze, een prachtig gelegen stadje
in het zuiden van Polen. Een stadje waar heel wat mensen uit West-Brabant
gelogeerd hebben in Hotel Jawor, gefeest hebben in het grote Amfitheater
en meegewerkt hebben aan kerkdiensten en optochten tijdens de speciale
oogstfeesten.”
Terug naar Polen
“Ik ben dus pas weer in Polen geweest, een fantastische belevenis samen
met mijn twee dochters. Zo bijzonder om al die speciale plekjes weer te
zien en al die bijzondere Poolse vrienden weer te bezoeken. Mensen die
na jaren weer eens teruggaan naar Jaworze zullen het overigens niet meer
terug kennen. Gelukkig zijn er geen tekorten meer in Polen en zijn ze daar
ook enorm gegroeid in hun ontwikkeling. Hotel Jawor staat er nog steeds,
maar is helemaal gerenoveerd, het amfitheater is er nog, maar ook helemaal
vernieuwd, het kleine cafeetje wat menigeen toen bezocht heeft, ook dat is
er nog, maar daarnaast ook andere leuke horecazaken en gezellige eettentjes.

Zeker de moeite waard om nog eens een bezoek te brengen aan Jaworze,
de voormalige jumelagestad van Klundert. Een feest van herkenning, maar
tegelijkertijd ook een hernieuwde kennismaking”, aldus Nienke Noteboom.

Nienke Noteboom bij onthulling bordje in vriendschap verbonden met Jaworze in Polen

Dronefoto van Joel Nieuwkoop

Stenen Poppen bij zonsopkomst

Door Aannemingsbedrijf Cauwenborgh wordt op dit moment hard gewerkt aan de renovatie van de Stenen Poppen. De werkzaamheden zijn
medio november gestart en zullen naar verwachting medio maart helemaal klaar moeten zijn.
Het onderhoud bestaat voornamelijk uit reinigingswerk en herstel van metsel-, natuursteen- en voegwerk. Het voetpad vanaf de Zevenbergseweg
tot de Stenen Poppen is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Nog een paar maanden en dan kunnen we weer wandelen langs de Stenen Poppen
en genieten van deze opgeknapte vestingwerken
Dronefoto’s van de vorderingen
De 14-jarige Joel Nieuwkoop uit Klundert is graag op pad met zijn dronecamera en maakt geweldig mooie plaatjes vanuit de lucht. Hij volgt onder
andere ook de werkzaamheden aan de Stenen Poppen en een paar weken geleden maakte hij ’s morgensvroeg dit prachtige plaatje.
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Wij zijn iedere dag geopend van
14:00 tot 20.00 uur!

sLeijtenrij

Richard Leijten - Doorsteek 2 - 4791 HR Klundert
T: 0168-851095 - E: info@sleijtenrij-klundert.nl - I: sleijtenrij-klundert.nl

Doorsteek 6, 4791 HR Klundert - 0168 85 44 41 - www.sushijiale.nl

50 jaar
O P T I E K E R VA R I N G

WIJ VIEREN
EEN JAAR
LANG FEEST!
Bij aankoop van een
nieuwe bril in onze winkel
ontvangt u een
waardecheque.

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

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!
luxe bakkerij

BIER & BORRELS

BIER & BORRELS

BIER & BORRELS

Leopold Nagelkerke
Valdijk 25, 4841 AE Prinsenbeek
076 543 0428

Beeksestraat 29
4841 GA PRINSENBEEK
076 541 28 70

Groenstraat 16A, 4841 BD
Prinsenbeek
076 737 0134

16.00 en 08.00 uur

Groenstraat 2, 4841 BD Prinsenbeek
076 541 32 97

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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Bestuur trekt aan de bel

Toekomst sportvereniging Spido onzeker

en secretaris) meer zal zijn en er meerdere aanvullende bestuursrollen
vacant zijn. Het bestuur trekt aan de bel door middel van onderstaande
oproep.
“Binnen onze vereniging hebben wij helaas geen kandidaten voor een
bestuursfunctie kunnen vinden. Graag willen wij dan ook een beroep
doen op u als inwoner van Klundert. Veel van jullie hebben naar alle
waarschijnlijkheid wel een sportief verleden met een onderdeel van
Spido. Onze sportieve en enthousiaste groep trainers wil heel graag
invulling blijven geven aan het brede/uiteenlopende lesprogramma van
onze unieke en al meer dan 65 jaar bestaande vereniging.

Het is bijna drie jaar geleden, dat het huidige bestuur van
Sportvereniging Spido in maart 2019 aantrad. Lang zag het er naar
uit, dat het voormalige bestuur geen opvolging zou krijgen. Een flinke
lobby en het zoeken van publiciteit via de plaatselijke media, hebben er
toen uiteindelijk voor gezorgd dat er voldoende nieuwe enthousiaste
aanwas is gevonden voor een fris negen personen tellend bestuur.
Helaas moeten wij als huidig bestuur opnieuw de publiciteit zoeken.
Om uiteenlopende redenen hebben meerdere bestuursleden
gedurende het jaar 2021 te kennen gegeven, hun bestuursrol na de
huidige zittingstermijn niet voort te kunnen/willen zetten. Naast een
eerder afscheid van een ander bestuurslid in het jaar 2020, betekent dit
dat er na maart 2022 geen dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester

Mocht het, samen met alle inwoners van Klundert, niet mogelijk blijken
om een nieuw bestuur te vormen, dan zal dit tot gevolg hebben dat de
vereniging ontbonden dient te worden. Wij communiceren dit richting
jullie als Klundertenaren met veel pijn in ons hart en hopen dat er zich
een nieuwe generatie aan zal dienen welke de schouders onder onze
mooie vereniging wil zetten! Sec gezien kunnen wij het ons namelijk
niet voorstellen dat de vereniging, welke aan de wieg heeft gestaan van
meerdere Klundertse sportverenigingen, verloren zal gaan!
Vertrouwende op de kandidatuurstelling van positieve toekomstige
bestuursleden! Alle leden én onze zeer betrokken instructeurs/
instructrices zullen u zeker dankbaar zijn. Meldt u via secretariaat@
spidoklundert.nl om te bespreken wat u kunt betekenen voor Spido. Wij
komen graag met u in contact”, aldus het bestuur van sportvereniging
Spido.

Luchtfoto gemaakt door Joel Nieuwkoop
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Spaar mee van 3 januari t/m 6 februari 2022.
Inleveren van volle spaarkaarten kan t/m 14 februari 2022.

SPAAR MEE

en ga op avontuur met de

www.boerderijvriendjes.nl

Albert Heijn in de Klundert
Doorsteek 9, 4791 HR Klundert
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