
GEWOON BIJZONDER
Anja Buitenhuis-van Dam

KLUNDERTSE ACTIVITEITEN ESTAFETTE   
Reuring in Klundert

BIJZONDERE HOBBY’S
Vrijetijdsbesteding in Klundert

M A A N D B L A D  V O O R  K L U N D E R T  /  N O O R D H O E K  /  N O O R D S C H A N S  /  T O N N E K R E E K  /  Z W I N G E L S P A A N

UITGAVE 29 / Maandblad maart 2022
www.indeklundert.nl

REURING
IN KLUNDERT



 
Sfeer7 Thuis in sfeer 

√ Unieke Sfeeraccessoires voor in en om het huis      

√ Handgemaakte producten 

√ Meedenken met de klant 
√ Kwaliteit 
√ Webshop 

 
 
 
 

 
Heeft u een moeilijk hoekje in huis waar u geen kast of tafeltje 

voor kunt vinden of een rommelige trap/kelderkast? 
Ik lever ook maatwerk bij u thuis. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

 
 
 
 

Edgard Vermeulen  Moye Keene 98  4791 BH  Klundert                 
 

Telefoon: 0611622548                           Internet: www.sfeer7.nl                              Email: contact@sfeer7.nl 
U kunt sfeer7 ook volgen op facebook en instagram 

 

Kwaliteit 
 

Uniek 

Maatwerk Handmade 
products 

Klundert Magazine pagina 2



Klundert Magazine pagina 3

Colofon
Maandblad maart 2022
Editie 29

Klundert Magazine is een uitgave van Stich-
ting in de Klundert

Eindredactie en inhoudelijk verantwoor-
delijk:
Bestuur Stichting In de Klundert
Postbus 74, 4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl

Redactie en Acquisitie:
Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329

Aanleveren advertenties:
advertenties@indeklundert.nl
Tips en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl

Opmaak:
Vrolijk Design Fijnaart

Druk:
WS Media Groep Waardenburg

Coverfoto:
Zonsondergang bij het historisch riviertje 
De Keene
Fotografie: Hans Posthumus

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

Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 31 maart 2022
Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum 
17.00 uur
(uiterste deadline in overleg met redactie)

Klundert Magazine wordt elke maand huis 
aan huis bezorgd in de kernen Klundert, 
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan en is te vinden op diverse 
leestafels in de regio.
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 in-
gezonden brieven en artikelen te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten mede 
rekening houdend met de beschikbare re-
dactiepagina’s.

Ter intro
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en dat is in dit magazine al goed te merken. Mooi dat 
ze ook via ons magazine aandacht vragen voor hun partij. Top dat de politiek voor hun PR ook het 
Klundert Magazine weet te vinden, want we koesteren onze adverteerders, zij maken het financieel 
mogelijk om überhaupt een magazine te kunnen maken. 
Uiteraard naast onze trouwe Vrienden die hun jaarbijdrage van minimaal 13,57 euro overmaken aan 
Stichting In de Klundert als uitgever van dit blad.
Onze hartelijke dank dus aan al onze adverteerders en onze Vrienden!

Deze keer hebben we een record qua dikte van ons magazine. Hier zijn we ontzettend trots op. Dit 
geeft ons ruimte om naast onze vaste rubrieken veel meer nieuwtjes, informatie, wetenswaardigheden 
te plaatsen.
We hopen dat u weer met veel plezier dit magazine zult lezen. Reacties in het algemeen over dit blad 
of over de inhoud van een bepaald artikel, laat het ons weten. Hebt u zelf iets leuks te melden of 
hebt u een nieuwtje, actie of activiteit, meld het aan de redactie via e-mail redactie@indeklundert.nl.

Wilt u ook eens adverteren? Kijk eens op onze website www.indeklundert.nl naar de mogelijkheden 
of stuur een mailtje naar advertenties@indeklundert.nl.

En vindt u leuk om elke maand het Klundert Magazine te mogen ontvangen, waardeert u ons 
Klundertse maandblad? Dan bent u natuurlijk Vriend van In de Klundert…. Toch? Anders houden 
we ons van harte aanbevolen om Vriend te worden! Dit kan heel makkelijk via de iDealknop op de 
website www.indeklundert.nl.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Wat een stormen hebben we gehad de afgelopen tijd. Viel Corrie eind januari in deze regio wel 
mee, kregen we Dudley over ons heen. Daarna raasde Eunice door Nederland. Wat een krach-
ten! En het is nog niet windstil geweest of Franklin komt om de hoek kijken. Het is bar en boos.

Stormen krijgen alleen een naam bij code oranje of code rood. In korte tijd hebben we al een 
vijfde van de stormnamen voor dit jaar gehad. Dat belooft wat! 

Eigenlijk is zo’n storm wel heel fascinerend. Als je bijvoorbeeld zo’n storm over het water van 
de rivier ziet razen en spelen met de golven… wat een overweldigend schouwspel. Zoveel 
machtige krachten bij elkaar.

Dezelfde periode vorig jaar zag het er heel anders uit. Toen hadden we een prachtige witte 
wereld en genoten we van een heerlijke sneeuwwandeling en lekker schaatsen op het Verlaat. 
Dat waren nog eens bijzonder fraaie plaatjes. Wat is Klundert dan ontzettend mooi! Jammer 
dat we dat deze winter (nog) niet hebben gehad.

Wat zal maart ons brengen? Maart roert zijn staart, het kan dan soms nog wel erg winters zijn 
met stevige stormen. Het wachten is nu op Gladys, Herman, Imani en Jack… Maar als ik mag 
kiezen geef me dan maar een heerlijke voorjaarsdag!

Kom maar op met de lente, zodat we lekker kunnen genieten van het zonnetje. Zeker na die 
lange periode met be-
perkingen. We zijn er zo 
aan toe om samen weer 
van alles te beleven, 
zoals samen feesten, 
samen shoppen, samen 
uit eten gaan, samen 
een terrasje pakken, 
gewoon met z’n allen 
weer leuke dingen 
doen en allerlei activi-
teiten ondernemen.

Wat maart ook zal 
brengen: geniet van 
de leuke dingen! 
Carpe Diem!

Anjo van Tilborgh
Redactie 
Klundert Magazine



Klundert Magazine pagina 4

Hobbyisten in Klundert

Bijzondere vrijetijdsbesteding
Bijna iedereen heeft wel een hobby of een bepaalde bezigheid als vrijetijdsbesteding. Je kunt daarbij denken aan lezen, breien, haken, sporten, zingen, 
muziek maken, wandelen, fietsen of wat dan ook. Voor deze editie zijn we op zoek gegaan naar mensen die een niet-alledaagse hobby hebben. 

Op onze oproep via facebook kwamen heel wat leuke reacties. We hebben er een aantal uitgezocht en zijn bij deze hobbyisten op bezoek geweest om ze 
over hun vrijetijdsbesteding te laten vertellen. Wat een bijzondere verhalen hebben we meegekregen. Dit zal absoluut nog een vervolg krijgen. Want er zijn 
nog zoveel mooie en unieke verhalen te vertellen, verrassend hoeveel bijzondere hobbyisten we hebben in Klundert!

José Verhoeve: 
Schilderen op hout
Jose Verhoeve houdt zich inmiddels al zo’n jaar of 
vijftien bezig met kunstschilderen en heeft zich 
de afgelopen jaren gespecialiseerd in schilderen 
op hout. Ze maakt de prachtigste kunstwerken 
op een mooi stuk hout. Vooral de geschilderde 
dieren komen prachtig uit op steigerhout of 
andere geschikte houtsoorten zoals tropisch 
hardhout.
“In de winter van 2007/2008 heb ik een 
schildercursus gevolgd, gewoon om te proberen 
of ik dit zou kunnen. Ik kon wel leuk tekenen, 
maar schilderen is toch heel anders”, vertelt Jose, 
“ik ben begonnen met schilderen met acrylverf, 
maar na een paar jaar overgestapt op olieverf. En 
daar werk ik nog steeds graag mee.”

Samen met haar man Ed woont José in een 
appartement in De Mauritshof. Het is een ruim 
appartement, maar het ontbreekt wel aan een 
echt atelier. “Ik heb hier wel een klein kamertje 
waar ik al mijn schilderspullen bij elkaar bewaar, 
maar ik schilder altijd gewoon in de woonkamer. 
Gelukkig hebben we een hoekappartement met 
van verschillende kanten lichtinval. Een stuk 
plastic op tafel en ik zit dan heerlijk bij het raam 
te schilderen.”

Nog steeds volgt Jose schilderlessen, sinds een 
aantal jaren bij kunstenaar David Chichua bij 
Atelier DavidArt in Zevenbergen. “Tijdens de 
hele coronaperiode zijn de lessen grotendeels 
stilgevallen, maar zodra het weer kan, ga ik daar 
wel mee door. Het is echt leuk om bezig te zijn 
met andere cursisten en met de instructies en 
tips van David leer je steeds weer bij. Ik werk 
altijd heel verfijnd tot in detail. Soms probeer ik 
wel eens meer uit de losse hand te schilderen, 
maar daar ben ik toch te precies voor.”

José werkt onder de naam Josje Schildert 
Natuurlijk. “Mijn roepnaam was ook eigenlijk 
Josje, maar dat heb ik later zelf veranderd in José. 
Nu signeer ik dus al m’n schilderijen met Josje 
Schildert Natuurlijk.”
Totaal heeft José bijna 200 schilderijen gemaakt, 
waarvan de helft verkocht is. In het appartement 
van José en haar man Ed zijn ook heel wat 
prachtige kunstwerken te bewonderen.
“Ik schilder van alles. Dieren, een stukje natuur, 
maar ook mensen. Ik heb bijvoorbeeld mijn 
kleinkinderen allemaal geschilderd, maar ook 
mooie plekjes die voor mij een speciale betekenis 
hebben. Ook werk ik wel in opdracht.”
Alle kunstwerken die ze maakt, worden 
gefotografeerd en de foto’s worden bewaard in 
mappen. Inmiddels drie dikke mappen vol met 
voorbeelden van haar werk. 

In de loop der jaren heeft ze met haar werk zeker 
in deze regio een zekere bekendheid gekregen. 
Ze was te vinden op verschillende exposities in 
de regio, ze doet mee aan de jaarlijkse Kunst- 
en Cultuurroute Moerdijk en heeft meegewerkt 
aan diverse hobbybeurzen. “Zo leuk wat voor 
effect dat allemaal heeft. Je krijgt dan toch een 
bepaalde waardering voor je werk en ik ben altijd 
weer trots als iemand anders blij is met één van 
mijn schilderijen.”
Een jaar of drie geleden is José begonnen met 
schilderen op hout. “Ik heb het eerst zomaar eens 
geprobeerd op een stuk steigerhout en het effect 
was zo bijzonder, dat ik dit nu vaak doe. Meestal 
schilder ik dieren op hout, maar ook bepaalde 
bloemen komen prachtig uit op hout.”
Nieuwsgierig naar het werk van Jose Schildert 
Natuurlijk? Neem dan eens een kijkje op haar 
facebookpagina met dezelfde titel. Daar zijn 
heel wat voorbeelden te bewonderen van haar 
prachtige schilderijen.

Joke Schneijderberg:
Verzameling spullen uit 
Grootmoeders tijd
Een jaar of acht geleden hielp Joke Schneijderberg 
mee bij de rommelmarkt van de Hervormde Kerk. 
“Ik vond die spulletjes uit grootmoeders tijd altijd 
al leuk en had al wel wat dingetjes, maar daar zag 
ik zoveel moois, dat ik bijna de beste klant werd”, 
vertelt Joke. 

Ze is begonnen met voornamelijk blauwe 
spulletjes, maar inmiddels is ze daarvan afgestapt. 
Ze verzamelt nu van alles en nog wat en heeft 
inmiddels bijna een compleet museum ingericht 
in de schuur achter haar huis. “Ik ben begonnen 
met een klein hoekje onder het afdak. Nu heb ik 
samen met mijn man Bert de schuur ingericht. Hij 
zorgt voor het nodige opknap- en timmerwerk en 
ik richt het dan verder in.”

De verzameling groeit nog steeds. “Ik verzamel 
van alles uit de 50’er jaren. Vaasjes, potten, 
pannen, meubeltjes, oude schalen, trommeltjes, 
snuisterijen. Aan heel veel stukken zit een 
verhaal en dat maakt het ook zo leuk.”
De spullen komen zelfs vaak vanzelf naar Joke 
toe. “Een heleboel mensen in onze omgeving 
weten inmiddels van Joke’s Museum en als ze 
dan iets hebben of ze weten dat iemand een huis 
aan het opruimen is, dan komen ze al naar me 
toe”.

Het museum is ingericht als een soort huiskamer 
uit grootmoeders tijd, compleet met rookstoel, 
oud theekastje, een keukenhoekje, nostalgische 
schilderijtjes en nog veel meer. 
“Langzaamaan zijn we nog steeds aan het 
uitbreiden en de volgende stap is de ruimte naast 
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deze berging. Die zijn we nu aan het opruimen en 
kunnen we weer verder met ons museum. Ik heb 
nog zoveel spullen.”

Aan de buitenkant van het huis van Bert en 
Joke aan de Mauritsweg is al te zien dat zij van 
nostalgische dingen houden. Alles heeft een 
uitstraling van de 50-er jaren. Ook in hun eigen 
woonkamer allerlei spulletjes, die Bert en Joke 
gekregen en verzameld hebben. “Sommigen 
staan er van te kijken hoeveel spullen we hier 
hebben, maar ik houd ervan. En nu dus extra leuk 
met zo’n mini-museum aan huis”, aldus Joke.

Willem Willeboordse, Pieter Ardon, 
Lizette Korteweg en Paul van Dijk
Zwemmen het jaar rond 
in buitenwater
Willem Willeboordse en Pieter Ardon zwemmen 
al jaren wekelijks bij Zwemvereniging ’t Rooie 
Paerd. Toen door alle coronamaatregelen het 
zwembad ook dicht ging bedachten ze om toch 
te blijven zwemmen maar dan in buitenwater. 
“Met z’n tweeën zijn we begonnen met 
zwemmen in het Hollands Diep bij Bovensluijs en 
we hebben het hele jaar toen rond gezwommen. 
Mooi plekje daar om te zwemmen, veel natuur, 
dus echt genieten.”
Inmiddels is het groepje verdubbeld en hebben 
Lizette Korteweg en Paul van Dijk zich ook 
aangesloten. Met z’n vieren zwemmen ze bijna 
wekelijks in open water. Enthousiast vertellen ze 
over hun zwemactiviteiten.

Het zwemmende viertal zwemt dus zomer én 
winter door, maar natuurlijk nemen ze hun 
verantwoordelijkheid en nemen geen enkel 
risico. “We dragen beschermende zwemkleding, 
een wetsuit met speciale zwemhandschoenen en 
sokken. Ook hebben we allemaal een drijfvlotje. 
Rond deze tijd is het water slechts zo’n 5 à 6 
graden, dan zwemmen we maximaal een half uur, 
anders zou je teveel afkoelen.”
Het klinkt vreemd, maar uiteindelijk zwemt 
het in open water lichter dan in een zwembad. 
“in een zwembad lijkt het water veel dikker. 
Bovendien is het veel te warm. In buitenwater 
dragen we een pak en daardoor heb je ook veel 
meer drijfvermogen. Daardoor kun je al je kracht 
gebruiken om te zwemmen en hoef je weinig 
moeite te doen om te blijven drijven.”

Ze zien het ook allemaal als een ontspannende 
uitlaatklep in deze tijd. “Als je thuis zit te werken, 
dan is het heerlijk om tussendoor lekker even 
te gaan zwemmen. Een ander gaat wandelen 
bijvoorbeeld en ik ga zwemmen. Lekker even 
helemaal het hoofd leegmaken”, vertelt Willem, 
“maar we gaan nooit alleen het water in. Altijd 
minstens met z’n tweeën voor de veiligheid. We 

hebben een speciale whatsappgroep met als titel 
De IJsblokjes, waarin we met elkaar contacten 
om af te spreken wanneer we kunnen gaan 
zwemmen.”

Paul was eigenlijk in het begin toch wel bang 
om te zwemmen in buitenwater. “Maar dat heb 
ik inmiddels helemaal overwonnen. Zwom ik 
vroeger het liefst in een zwembad, nu word ik 
juist heel rustig van zwemmen in open water.”
Vroeger was Paul actief in triatlons. “ik heb wat 
kilometers hard gelopen en aan verschillende 
triatlons meegedaan, maar ik kreeg een blessure. 
Hardlopen ging niet meer. Maar met deze mensen 
lekker zwemmen is een geweldig alternatief.”

De fanatieke zwemmers zwemmen niet alleen 
zomaar voor zichzelf in open winter, maar 
tijdens het zwemseizoen doen ze ook mee aan 
diverse zwemtochten overal in het land, zoals 
bijvoorbeeld een zeetocht bij Walcheren, een 
rondje Pampus, zwemtochten bij Stellendam en 
Hellevoetsluis.
Zelf hebben ze vanuit ’t Rooie Paerd ook al twee 
keer een zwemtocht georganiseerd. Er wordt dan 
gezwommen vanaf Tonnekreek of Bovensluis 
naar Willemstad. Dit wordt dan begeleid met 
mensen van de reddingsbrigade. “Vorig jaar 
waren er zo’n 100 deelnemers en we hopen ook 
dit jaar die tocht weer te kunnen houden.”
Informatie over de zwemtocht van ’t Rooie 
Paerd is te vinden op de website en op hun 
facebookpagina.

Matthijs Kannekens alias Thijs BBQ
Barbecueën: een uit de 
hand gelopen hobby
Als er gebarbecued wordt, dan zie je altijd de 
mannen die voorop staan bij de barbecue. Het 
schijnt toch iets typisch mannelijks te zijn dat 
vlees bakken op zo’n barbecue. En een echte 
vent barbecuet niet op gas, hij gebruikt hout, 
houtskool of kolen. Zo ook Matthijs Kannekens. 
Het barbecueën is bij Matthijs geen bezigheid 
alleen voor een mooie zomeravond, maar het hele 
jaar worden bij huize Kannekens de heerlijkste 
gerechten klaargemaakt op de barbecue.

“Eigenlijk vond ik het eerst helemaal niks dat 
BBQ-en, maar sinds we hier wonen ben ik steeds 
enthousiaster geworden”, vertelt Matthijs, “we 
wonen hier heerlijk aan het water en toen nog 
met de barbecue op de vlonder was het toch 
wel heel leuk. Ik begon met zo’n kleine Weber. 
Daarmee heb je door de indirecte bereiding een 
rustige garing en kun je lekker experimenteren 
met allerlei gerechtjes. En bij mij is het altijd zo: 
als ik ergens voor ga, dan ook volledig. En zo is 
het allemaal begonnen en inmiddels ben ik al 
enkele jaren actief als culinair vuurtjesstoker.”

In de loop der jaren hebben er al diverse 
apparaten gestaan in de achtertuin van de familie 
Kannekens, zoals bijvoorbeeld een Joy-stove, 
Weber 47, Weber Smokey Mountain en een Big 
Green Egg XL. 
“De grote Big Green Egg gebruik ik voor m’n 
recepten en voor allerlei BBQ proeverijen. Naast 
het BBQ-en vind ik het ook leuk om bezig te zijn 
met andere bereidingsmanieren, zoals bakken, 
koken, fermenteren en dan ook bijzondere 
ingrediënten uitproberen en nieuwe materialen. 
Zo ben ik continue op zoek naar iets nieuws om 
meer ervaring en kennis op te doen.”

Voor zijn BBQ-bezigheden gebruikt hij de 

naam Thijs BBQ en inmiddels begint hij aardige 
bekendheid te krijgen, niet alleen in Klundert 
en omgeving, maar ook verder weg weten ze 
Matthijs te vinden.
“Sinds najaar 2018 mag ik recepten bedenken en 
schrijven voor bbq-helden.nl. En sinds voorjaar 
2019 lever ik ook recepten aan BBQ Experience 
Center in Roosendaal. Op hun website zijn 
ook diverse recepten van mij te vinden. Deze 
samenwerkingen hebben er voor gezorgd dat 
ik veel nieuwe kansen en mogelijkheden heb 
gekregen.”

Dit alles heeft hem zelfs gebracht tot het 
meewerken aan een televisieprogramma. “In 
september 2020 heb ik meegedaan aan De grote 
Keuringsdienst van waarde test van NPO3. En 
vorig jaar meegewerkt aan een kookprogramma 
van Talpa wat uitgezonden zou worden via SBS6. 
Dat was een soort wedstrijd met per week vier 
kandidaten die bij elkaar over de vloer kwamen, 
waar dan steeds de gastheer of gastvrouw voor 
die groep een gerecht moest klaarmaken en 
serveren. Ik ben daarvoor op auditie geweest 
in Hilversum en ook gekozen om mee te doen. 
Helaas is dit programma uiteindelijk niet 
uitgezonden. Het was in ieder geval wel heel 
leuk en leerzaam om hieraan mee te doen en 
ik heb weer ontzettend leuke enthousiaste 
kookliefhebbers leren kennen, waarmee ik nog 
steeds contact heb.”

Tijdens het gesprek met Thijs BBQ stond er 
ook een heerlijk gerecht te garen en mocht 
er natuurlijk geproefd worden. Een prachtig 
pakketje met heerlijk gerookt buikspek op een 
bedje van rauwkost gewikkeld in een puntzakje 
gemaakt van een wrap. Het gerecht heet pork 
belly burnt ends. Zo lekker dat we dat graag thuis 
ook eens willen proberen te maken. Het recept 
is te vinden als Recept van de Maand in dit blad.

Matthijs heeft ondertussen al heel wat 
geëxperimenteerd en heel veel recepten zijn 
ook te vinden op Facebook, Instagram en op de 
website van Thijs BBQ.
“Leuk om recepten te delen en anderen te 
verrassen met mooie gerechten”, aldus Matthijs 
alias Thijs BBQ.
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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 Anja Buitenhuis-van Dam (59) uit Klundert
Anja Buitenhuis werkt al een aantal jaren bij Meer Moerdijk als buurtsportcoach voor aangepaste sport. Een bezige dame die zoekt naar kansen en mogelijkheden. 
Bijna alles is mogelijk met een beetje creativiteit. Haar doelstelling als buurtsportcoach voor mensen met een beperking is dat iedereen, ongeacht de beperking, 
een kans en mogelijkheid krijgt om te bewegen. Daar zal Anja alles aan doen.
Heel veel Klundertenaren zullen Anja kennen van de periode dat ze in De Niervaert werkte. Hoeveel kinderen hebben er vroeger zwemles van haar gehad? 
Hoeveel kinderen hebben er meegedaan aan allerlei sportieve activiteiten die zij toen organiseerde? 
Met Anja in gesprek betekent soms een kleine interruptie door een telefoontje wat binnenkomt van één van haar cliënten met een beperking. Zelfs op haar vrije 
dag staat zij deze mensen rustig en hulpvaardig te woord om daarna net zo makkelijk weer terug te schakelen naar ons gesprek.
Leuk om eens nader kennis te maken met Anja.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in het ziekenhuis, maar heb ver-
der altijd in Klundert gewoond. Ben hier opge-
groeid, heb op de Molenbergschool gezeten en 
was als kind al actief met allerlei sporten, zoals 
turnen, paardrijden, tennissen en skaten.
In 1983 ben ik getrouwd met John Veraart. Een 
week of drie na onze bruiloft kreeg hij de eer-
ste klachten van wat later de ziekte MS bleek 
te zijn. Samen hebben we twee kinderen gekre-
gen: Tom werd geboren in 1986 en Suzanne in 
1988.
De bedoeling was dat ik zou stoppen met wer-
ken toen we kinderen kregen. Maar na de di-
agnose MS bij John, ben ik blijven werken. Het 
waren moeilijke jaren, zeker op het laatst toen 
er steeds meer zorg nodig was. In 2006 ben ik 
gestopt met werken om voor John te zorgen en 
uiteindelijk is hij in 2007 overleden. Dat was een 
moeilijke tijd en ik was mezelf wel een beetje 
kwijt na zijn overlijden. Maar ik heb het leven 
weer opgepakt. Ik heb als buurtsportcoach een 
leuke baan bij Meer Moerdijk. Tom en Suzanne 
zijn allebei getrouwd en ik heb inmiddels zeven 
kleinkinderen.
Begin 2012 leerde ik Flip kennen en eind van 
datzelfde jaar ben ik met hem getrouwd. Samen 
met de vier kleinkinderen van Flip en hebben 
we elf kleinkinderen in leeftijd variërend van 1 
tot en met 10 jaar. Een dolle boel als ze allemaal 
bij ons zijn.  

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben hier opgegroeid, dus m’n roots zijn hele-
maal verweven met Klundert. Toen ik nog bij De 
Niervaert werkte heb ik heel wat zwemlessen 
gegeven en allerlei andere activiteiten mee ge-
organiseerd. Mensen zullen me ook kennen als 

moeder van Tom en Suzanne, als hun supporter 
bij de voetbal en korfbal bijvoorbeeld. En nu 
kom ik heel wat mensen tegen als buurtsport-
coach. 

In het dagelijks leven ben ik…
Behalve buurtsportcoach, partner en moeder, 
ben ik vooral ook oma van onze kleinkinderen. 
We hebben onze oppasdagen en regelmatig zit-
ten we hier met een groep kleinkinderen tussen 
de middag aan tafel, altijd gezellig. En als ze hier 
in de vakantie zijn, dan wordt er heerlijk samen 
gespeeld in huis of in de tuin. Echt genieten.

Ik ben trots op...
Vooral trots op mijn kinderen. Ze hebben door 
de ziekte van hun vader toch wel een heel an-
dere jeugd gehad, maar ik ben zo trots op de 
mooie mensen die ze nu geworden zijn.

Mijn lijfspreuk is...
Alles komt goed.

Ik heb een grote hekel aan…
Als mensen niet eerlijk zijn. Ze moeten mij niet 
voor de gek houden.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
De geboorte van mijn kinderen en zowel mijn 
eerste als mijn tweede trouwdag.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk eigenlijk niet zoveel televisie. Af en toe 
een mooie waargebeurde film, daar kan ik wel 
van genieten.

Deze film moet iedereen zien...
Er zijn veel mooie films, waaronder Lion en The 
blind Side.

Het boek waarvan ik genoot...
De Uitnodiging van Paul Young. Een indrukwek-
kend verhaal dat ik voor het eerst gelezen heb 
na het overlijden van John. Dat boek heeft mij 
echt geholpen in die moeilijke tijd. Het geeft 
stof tot nadenken welke rol God in jouw leven 
speelt.

Ik luister graag naar...
Ik houd van rustige muziek en dat kan dan van 
alles zijn en ik luister graag naar praisemuziek. 

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Een doener, maar ik denk er wel over na. Mijn 
moeder zei vroeger altijd al: wat ze in haar kop 
heeft, heeft ze niet in haar kont.

Het liefst drink ik...
Op zijn tijd kan ik echt genieten van een rood 

portje.

En het lekkerste eten vind ik…
Salades bijvoorbeeld en ik houd van hartige din-
gen, een lekker diner met vis vind ik ook heerlijk.

Mijn favoriete vakantieland is...
We gaan al jaren op vakantie in Zwitserland, ik 
houd van de bergen. Frankrijk vind ik ook een 
mooi land.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Respecteer elkaar.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Zou nog wel eens willen skiën, maar verder zou 
ik het niet weten.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Trouw zijn, er voor elkaar zijn en als het nodig is 
dag en nacht bij elkaar terecht kunnen.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. We hebben het hartstikke goed.

Klundert vind ik…
Het is heerlijk om hier te wonen. Ik vind het één 
van de mooiste kernen van de gemeente Moer-
dijk.

Wat ik mis in Klundert is…
Zelf mis ik niks in Klundert, maar als je afhan-
kelijk bent van openbaar vervoer, dan is ’t een 
ander verhaal, want dat is er niet altijd. Verder 
zouden hier ook veel meer gebouwd moeten 
worden. Bijvoorbeeld ook appartementen net 
zoals in de andere kernen, zodat de senioren 
ook in Klundert kunnen blijven wonen. Als je 
al die appartementencomplexen ziet in bijvoor-
beeld Zevenbergen en Fijnaart, dan vraag ik me 
af waarom we dat niet in Klundert hebben.

Mooiste plekje in Klundert…
Het plekje waar wij wonen.

Minst mooie plekje in Klundert…
Het groenonderhoud kan veel beter, op veel 
plekken staat zoveel onkruid. Het veld naast 
het pad bij de Stenen Poppen bijvoorbeeld daar 
staat het vol brandnetels, dat ziet er toch niet 
uit.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Als je een rondje wandelt in het buitengebied, 
dan kan ik echt genieten van de heerlijke rust en 
de mooie natuur bij de Buitendijk en het Scha-
penweggetje bijvoorbeeld.



06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

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

COMPLETE (ZONNE)BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

AL ONZE PRIJZEN ZIJN:
Inclusief montuur en glazen op sterkte
(óók kosteloos met cilinder en zonneglas)
Inclusief niet goed = geld terug garantie
Inclusief oogmeting, zonder afspraak
Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen
Inclusief kraswerende laag
Inclusief keuze uit meer dan 225 monturen

Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-vr) 

DA Drogisterij van Berghem 
Voorstraat 40-A, 4791HP KLUNDERT
Tel. 0168-404948

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

Multifocale bril
met leesgedeelte

Multi-plus bril
met breder leesgedeelte

compleet compleet compleet
met actiecode 551997met actiecode 835323met actiecode 248909

Acties geldig van 12 t/m 31 maart 2022 bij:
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Foto’s van de maand
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar de 
foto precies genomen is. Elke maand kiezen we een foto voor deze rubriek. Foto’s mogen ook vrij geplaatst worden in de facebookgroep “Groeten uit 
Klundert”. 

Deze maand een mooie serie foto’s van Miryam Vermeij, gemaakt vorige week een dag na de storm Eunice. Ook in Klundert sporen van deze enorme 
storm. Nog steeds winderig, maar de zon laat zich gelukkig weer zien door de wolken.
“Ik sta steeds weer versteld van de mooie zonsopgang bij de Stenen Poppen, m’n lievelingsplek in Klundert, vooral in de ochtend als de zon opkomt. 
Genieten van dit prachtige lichtspel bij de Wallen bij de Stenen Poppen.”



Stadskalender Klundert e.o.
Agenda Klundertse Activiteiten Estafette
Motto: Reuring in Klundert (met gratis activiteiten)

Vrijdag 25 februari:
19.30 uur: limonadebal In De Niervaert (organisatie LAK)
21.30 uur: bouwersbal in De Niervaert (organisatie LAK)

Zaterdag 26 februari:
15.11 uur: opening carnaval op Stadhuisplein (organisatie LAK)
15.30 uur: langste coronaise door centrum met verkleedwedstrijd (LAK)
16.11 uur: leutstoet naar De Niervaert (LAK)
18.11 uur: prijsuitreiking best verklede Loerendoncker (LAK)

Maandag 28 februari:
13.30 uur: brakkenbal in grote zaal Niervaert (LAK)
13.30 uur: pieperbal met lasergamen in sporthal Niervaert (LAK)
20.30 uur: themabal “We gaon veur goud” in De Niervaert met Johnny Gold 
(LAK)

Vrijdag 4 maart:
10.30-11.00 uur: inleveren zelfgebakken cupcakes voor de wedstrijd “Heel 
Klundert Bakt in D’un Zoete N’oek (organisatie Thomashuis)
11.30 uur: prijsuitslag Heel Klundert Bakt
12.00 uur: verkoop cupcakes; opbrengst voor Prinses Maxima Centrum 
Foundation

Woensdag 9 maart:
16.00-17.00 uur: Open dag in de muziekspeeltuin voor alle kinderen van 4 
t/m 6 jaar in de muziekzaal van De Niervaert (organisatie Determinato)

Donderdag 10 maart:
13.30 uur: Spelmiddag in De Niervaert met ganzenbord en bingo (KBO 
Klundert i.s.m. Heemkundekring Die Overdraghe)

Vrijdag 18 maart:
19.30 uur: Stadse Borrel in De Stad Klundert

Zaterdag 19 maart:
Open dag Sovak Dag van de Zorg met leuke activiteiten
13.30 uur: bruggetjestocht vanaf het Vlasserij-Suikermuseum (onder voor-
behoud)

Vooruitblik april:
Zaterdag 2 april: activiteit door Oranje Garde
Zaterdag 9 april: concert door seniorenkoor De Herfstklanken in het Huis 
van de Wijk
Zaterdag 23 april: spektakelkabaal met lawaaiconcert door Determinato met 
zoveel mogelijk lawaaimakende Klundertenaren

Activiteiten Huis van de Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

Dagelijks van maandag tot vrijdag:
10.00-12.00 uur: welkom voor een kopje koffie of thee
Elke dinsdag
14.00-16.00 uur: sporten voor mensen die chronisch ziek zijn 
17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis van de Wijk)
Elke donderdag
13.00-14.00 uur: spreekuur wijkzuster Pamela Kampman
Elke vrijdag
14.00 uur: schilderen (is een besloten activiteit, maar binnenlopen mag al-
tijd)
1e woensdag van de maand:
14.00 uur: brei- en haakcafé
2e dinsdag van de maand
13.30 uur: knutselmiddag
3e woensdag van de maand:
19.00 uur: knutselavond

In het Activiteitencentrum De Niervaert (van Sovak) aan de Niervaertweg 2:
Elke woensdag
13.30-16.30 uur: De Aanloop: welkom voor een praatje of een bakje koffie 

Wekelijkse activiteiten voor 55-plussers in Klundert
Georganiseerd/gecoördineerd door Stichting Plaatselijke Raad Ouderen-
werk Klundert

Elke maandag:
13.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.30 uur: Gym in De Niervaert
14.00 uur: Sjoelen in de Mauritshof
Elke dinsdag:
13.30 uur: Fietsclub vertrek vanaf het Sovakplein
13.30 uur: Kaartclub In De Niervaert
Elke woensdag:
09.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.30 uur: Koorrepetitie Herfstklanken in De Niervaert
15.00 uur: Bingo in De Niervaert
Elke donderdag:
9.00 uur: Zwemmen in De Niervaert
Iedere dag:
13.00-17.00 uur: Biljarten in De Niervaert
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Spelmiddag in De Niervaert

Klunderts 
Ganzenbord bij 
KBO Klundert
Donderdag 10 maart houdt KBO Klundert weer 
een van haar gezellige middagen. Deze keer ko-
men een paar leden van Heemkundekring Die 
Overdraghe naar de Niervaert om daar samen 
met de leden van de KBO het Klundertse Gan-
zenbord te spelen. 
Tussen het bordspel in worden er ook nog een 
aantal bingorondjes gehouden. De winnaar van 
het Ganzenbordspel krijgt van de Heemkunde-
kring het Klundert Ganzenbord aangeboden. 
De middag wordt gehouden in de Niervaert en 
begint om 13.30 uur. 



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

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

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

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Heb je
verhuisplannen?

Eigenzinnig tuin en vijvercentrum
VVIINNGGEELLIINNGG

KAMERPLANTEN
mooi assortiment
DECORATIE
voorjaar , pasen

VOORJAARS BLOEIERS
Viooltjes,primula,bolletjes

Noordschans 9 klundert fb vingeling klundert
Open ma t/m vrij 10.00-17.30   Za 10.00-17.00

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

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

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

Ben jij nog bij de tijd?
Voor sommige ‘buren’ om je heen wordt dat wat lastiger. Hou 
je van een kopje koffie en een praatje of een wandelingetje? 
Dan ben ik op zoek naar jou! Want jij kan het verschil 
maken in iemands leven.                       

Renske Donkers 
06 – 236 40 824

Voor meer info:Heb ik jou binnenkort aan de lijn zodat 
we samen met één van je buren kennis
kunnen maken?

Klundert Magazine pagina 10
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Oud Nieuws 
Een selectie van artikelen over Klundert uit de media voor u gezocht en gevonden door Kees Hendrikx
nr. 60 – februari  2022 

Sinds een paar jaar zien we met een zekere regelmaat artikelen in de krant, maar ook in dit magazine, over de Zuiderwaterlinie. Dat is een initiatief 
van de provincie Noord-Brabant dat als doel heeft de noordrand van de provincie wat meer onder de aandacht te brengen en om de lezers te verlei-
den de dorpen en stadjes in dit stukje Brabant en daarmee ook de tussenliggende polders te bezoeken. Maar, zoals steeds in deze rubriek, heeft ook 
dit initiatief een historische, en in dit geval een heemkundige, achtergrond. Voor het verhaal hieronder, dat gaat over West-Brabantse deel van de 
Zuiderwaterlinie hebben we ons laten inspireren door de diverse websites die over dit onderwerp gaan.

Waterlinies
In 1568 kwamen de Nederlandse gewesten in opstand tegen de lands-
heer, de Spaanse koning Filips II. Al snel werd duidelijk dat stadsmuren 
niet genoeg waren om de Spanjaarden tegen te houden. Dus werd er een 
nieuw verdedigingsmiddel ingezet: water! Door het inunderen - onder wa-
ter zetten - van een strook land kon een leger niet verder oprukken. In 
1648 vertrokken de Spanjaarden, maar de dreiging uit het zuiden bleef. 
Daarom ontwierp Menno van Coehoorn in de 17e eeuw een aaneenscha-
keling van waterlinies. Het Brabantse deel van die keten noemen we nu 
de Zuiderwaterlinie. 

Unieke ketting vestingsteden
De Zuiderwaterlinie is een unieke ketting van elf Brabantse vestingsteden 
en hun omgeving, die verbonden zijn door een typisch Nederlandse ma-
nier van zich verdedigen met behulp van het water: het land rondom de 
vestingsteden onder water zetten. Het grootste gedeelte van deze water-
linie stond op grondgebied van generalisatieland Staats-Brabant. De linie 
was de langste aaneenschakeling van forten, vestingsteden en inundatie-
gebieden die Nederland ooit heeft gekend en maakte het naast de Span-
jaarden in 1648 ook  de Fransen vanaf 1747 lastig. Maar in 1794 werkt de 
kou tegen: de Fransen steken eenvoudigweg de bevroren rivieren over en 
overheersten tot 1814. 
De onrust keert in 1830 terug. Toen de Belgen onafhankelijk werden, 
maakte dat van Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen opnieuw grensge-
bied van Nederland. De verdedigingswerken van Noord-Brabant werden 
versterkt, maar er kwam geen oorlog. Na de Tachtigjarige Oorlog raakten 
de verdedigingswerken in verval.  

Stelling van Willemstad
Het was Willem van Oranje zelf die opdracht gaf om van twee polder-
dorpen een onneembare vestingstad te maken: Willemstad en Klundert. 
Kwam de vijand toch te dichtbij? Dan werd het omliggende gebied onder 
water gezet. Later zorgde een ring van forten voor extra bescherming. En 

het mooie is: veel van deze vestingwerken liggen er nog altijd ongeschon-
den bij.
Om de zeearmen te verdedigen die toegang boden tot Holland liggen er 
vijf forten gebouwd. Ze zijn gebouwd door Napoleon. Het meest in het 
oog springt Fort Sabina, dat nog grotendeels bewaard is gebleven. Als je 
bovenop dit fort staat, kan je de hele Stelling van Willemstad goed over-
zien. Belangrijke overblijfselen van de Stelling van Willemstad zijn: het 
Mauritshuis  de Haven en de Forten Sabina en De Hel in Willemstad en de 
Stenen poppen en de Vestingwallen in Klundert.

Vestingwerken van Klundert
De Vestingwerken van Klundert zijn tussen 1584 en 1588 aangelegd naar 
ontwerp van Adriaen Anthonisz. De vestingwerken bestonden uit onder 
meer diverse bastions, een aarden wal en een gracht. De gracht werd 
gevoed met het water afkomstig van de Roode Vaart. De vestingwerken 
aan de noord- en zuidzijde van Klundert zijn goed bewaard gebleven. Het 
kroonwerk Suykerbergh is in 1948 gerestaureerd. In de gracht van het 
kroonwerk ligt een bakstenen beer met monniken: de “Stenen poppen”. 
Doordat Klundert een versterkte vesting was op een strategische plaats, 
werd het onderdeel van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volke-
rak. Door de aanwezigheid van vestingwerken, kon in 1793 de oprukken-
de Franse troepen enige tegenstand geboden worden.
In 1809 werd de vesting opgeheven.
Als u meer wil weten, ook over de rest van de linie, kunt u een bezoekje 
brengen aan www.zuiderwaterlinie.nl. Daar vindt u een schat aan informa-
tie en nog veel meer links naar andere websites.

Jaarvergadering en lezing
Op donderdag 14 april a.s. houdt heemkundekring  “Die Overdraghe” in 
“De Niervaart” zijn jaarvergadering. Aansluitend daarop zal een lezing 
worden  gehouden met als onderwerp “Klundert en de Zuiderwaterlinie”. 
Ook niet-leden van de heemkundekring kunnen deze lezing bijwonen. Na-
dere informatie volgt t.z.t. 

Het Kroonwerk Suykerbergh, foto Thom van Amsterdam, West-Brabants Archief Bergen op Zoom



Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Stenen Poppen

De Stenen Poppen horen helemaal bij Klundert. Als je aan komt rijden zie 
je ze naast de Suijkerberg al staan. Nu staan ze in de steigers, want  ze 
waren dringend aan een opknapbeurt toe. 

Geen enkel bouwwerk blijft vanzelf goed. Alles heeft onderhoud nodig. 
Dat is ook zo met ons gezamenlijk huis dat we de samenleving noemen. 
Na twee jaar veel te veel dicht en op afstand van elkaar te zijn geweest 
zijn we wel toe aan een restauratie van ons gemeenschappelijk huis. 
Laat het grondig gebeuren. Steen voor steen nakijken. Brokstukken 
niet weggooien maar opnieuw metselen en voegen. Dat hebben we als 
samenleving heel hard nodig. Daarom is de Klundert Estafette een heel 
goed idee. Het is tijd om weer op te bouwen.

Restauratie is nodig. Maar het is denk ik niet genoeg. Ook renovatie. Het 
is nooit goed om helemaal terug te gaan naar het verleden. Dat kan ook 
niet. Bij de Stenen Poppen valt niet veel te vernieuwen, zou je zeggen. 
Maar daar gaat wel degelijk iets nieuws komen, een bijzondere brug naar 
de overkant. Een kwestie van verbinding maken. Als we nu eens in de 
maatschappij op een nieuwe manier verbinding kunnen maken!

Ik zou het nog wat kleiner willen maken. Persoonlijker. Dichterbij. 
Misschien kan restauratie van ons eigen leven wel nodig zijn. Ook ons 
levenshuis heeft onderhoud nodig. Restauratie: terug naar de kern. Waar 

kom ik vandaan? Waar leef ik voor? En renovatie, met de blik vooruit: wat 
wil ik met mijn leven? Vragen voor jezelf. Evengoed vragen voor als je 
samen bent, voor gezin en familie. Restauratie is niet genoeg, renovatie 
is ook nodig.

Ook voor de kerk trouwens. Hoe zijn we toekomstbestendig? Wat voor 
toekomst zien we voor ons in 2030 bijvoorbeeld? In de Rooms Katholieke 
kerk is iets gaande rond het thema: Als God renoveert… Daarbij wordt 
gekeken naar een nieuwe manier om met het geloof bezig te zijn. In het 
vertrouwen dat God zelf bezig is. Als Hij de kerk renoveert, hoe gaat die er 
dan uit zien?  Ook in de Klundertse kerken zijn we daarmee bezig. 

Ik wil het graag nog breder bekijken. Als God renoveert, wat gebeurt er 
dan met mij? En met ons? En met Klundert? Als de Stenen Poppen in 
Klundert al een grondige restauratie en renovatie verdienen, dan toch 
zeker de levende mensen!

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

De kerken zijn weer open. De kerkdiensten, die iets meer dan een uur duren,  
zijn vrij toegankelijk. Elke zondag in de Hervormde kerk om 10.00 en 18.30 
uur, in de Gereformeerde kerk om 10.00 uur. Wees welkom!
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Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl

Stenen poppen voor de renovatiewerkzaamheden
Archieffoto juni 2021 van Joël Nieuwkoop
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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!

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.

Wees loyaal 
koop lokaal

NATUURLIJK SHOPT U BIJ ONZE ADVERTEERDERS VAN DE KLUNDERTSE ONDERNEMERSVERENIGING KOK!

Voorstraat 52, Klundert
www.feelbeauty.nl

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

Voorstraat 16, Klundert
facebook.nl/bytikiklundert

Kerkring 10, Klundert
jaccosmenswear.nl

 Zevenbergsepoort 3, Klundert
vanwensenmakelaars.nl

broodje moerdijk

Doorsteek 9, Klundert
facebook.nl/ AHindeKlundert

Molenstraat 25, Klundert
de-roos-modeschoenen.nl

Westerstraat 44, Klundert
kluswijs.nl

Oliemolenstraat 25, Klundert
facebook.nl/

joraservicestationklundert
Voorstraat 50 A, Klundert

ropanita.nl
Westerstraat 4, Klundert

mvandewerken.nl
Voorstraat 30, Klundert

fb.nl/primeravandenberge

Doorsteek 2, Klundert
sleijtenrij-klundert.nl

Molenstraat 31, Klundert
broodjemoerdijk.nl

Molenstraat 31, Klundert
etenindepastorie.nl

Molenstraat 33, Klundert
destadklundert.nl

Voorstraat 46, Klundert
maribelle-mode.nl

Voorstraat 32, Klundert
maribelle-lingerie.nl

Doorsteek 3-5, Klundert
fb.nl/marskramerschreuders

Westerstraat 39, Klundert
groenendijktweewielers.nl

Molenstraat 21, Klundert
fb.nl/dierenspeciaalzaakwendy

DA Drogisterij Van Berghem
Voorstraat 40A, Klundert

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

Boxspring 

en matrassen

Zie uw voordeel 

in onze 

winkel!
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

sLeijtenrij

Stadhuisring 14, Klundert
esthersmodewensen.nl

SCHREUDERSSCHREUDERS

  
Tegen inlevering van deze bon 

15% korting 
op Dronspot voor katten,  

en een opvouwbare tas GRATIS 
 

 
 

Dierenspeciaalzaak  
WWeennddyy  

Molenstraat 21 Klundert 
 

  
Tegen inlevering van deze bon 

15% korting 
op Dronspot voor katten,  

en een opvouwbare tas GRATIS 
 

 
 

Dierenspeciaalzaak  
WWeennddyy  

Molenstraat 21 Klundert 
 

Voorstraat 18, Klundert
hermansoptiek.nl
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Neerleggen bestuursfuncties 
Het bestuur van de Stadstafel Klundert heeft unaniem besloten om 
hun bestuursfuncties neer te leggen. Omdat de Stadstafel een echte 
Klundertse aangelegenheid is, willen we hierbij een korte toelichting 
geven hoe we tot deze beslissing zijn gekomen. 
 
Afgelopen maanden hebben we nagedacht over ons werk in de Stadstafel. 
We hebben gezinnen, familie, werk en vrienden, maar waarom doen we 
wat we doen in de Stadstafel? Die vraag hield veel van de bestuursleden 
onafhankelijk van elkaar bezig.

Issues
De voeding voor die vraag kwam telkens op dezelfde twee issues neer.
Als Stadstafel worden we niet of niet op tijd betrokken bij gemeentelijke 
en politieke vraagstukken die de leefbaarheid in Klundert beïnvloeden. 
We zijn mede opgericht om daarover mee te denken. Dit issue hebben we 
afgelopen negen jaar met drie verschillende colleges van B&W besproken.
Een ander issue betreft het gemis aan gemeentelijke urgentie en resultaten. 
Als Stadstafel zagen we al vrij in het begin dat sociale voorzieningen 
wegbezuinigd werden, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Ook 
kwam er een verval aan de vesting. Om Klundert aantrekkelijk te houden 
moet er, net als in de andere kernen, voldoende gebouwd worden en moet 
het onderhoud op orde zijn. Woningbouw betekent inwoners en die heb 
je nodig voor je verenigingen, winkeliers, sociale voorzieningen, openbaar 
vervoer, etc. en zijn de basis voor een leefbare kern. De sociale kant van 
de Stadstafel kunnen we waar we kunnen prima zelf verbeteren, maar 
voor de fysieke kant is de gemeente nodig. Ondanks de inspanningen 
van sommige Wethouders kregen we steeds vaker het gevoel dat wij als 
Stadstafelbestuur alleen stonden in de urgentie voor Klundert. Een enkel 
raadslid daargelaten die ons wel betrekt.

Stadstafel nodig?
Natuurlijk hebben we veel zaken wel bereikt, maar kunnen we de 
doelstellingen van onze vereniging voor de onderwerpen vanaf het 
gemeentehuis ons inziens niet effectief bereiken. We geloven oprecht 
dat iedereen in het gemeentehuis zijn best doet, maar ons vertrouwen 
is weg dat men een Stadstafel nodig heeft voor het verbeteren van de 
leefbaarheid. De Stadstafel is voor de gemeente belangrijk als instituut en 
we realiseren ons dat ons besluit zorgt voor een leegte in burgerparticipatie. 
Sinds eind 2012 zijn we samen met veel enthousiaste inwoners aan de 
slag gegaan via de Stadstafel om mee te werken aan de invulling van ons 
gebiedsplan om daarmee de leefbaarheid in Klundert te verbeteren. 
We zijn toentertijd aangesloten bij de Stadstafel en later toegetreden als 
bestuurslid omdat het ons leuk en leerzaam leek om mee te denken en te 
co-createn met de gemeente, sociale partners en inwoners. We hebben 
met elkaar mooie dingen bereikt en op de rit gezet. Maar je leert ook dat 
politiek wat anders is dan logische keuzes in wat het beste is.
Het gaf vaak voldoening als we dingen onder de aandacht of zelfs voor 
elkaar kregen. Wat lastig bleef, was dat je eigenlijk mee wilt denken om 
beslissingnemers van goede informatie te voorzien, maar we moesten 
vaak ongewild in een tegengeluid veranderen en dat is niet onze stijl.  

We hebben vorig jaar september onze zorg al uitgesproken richting de 
gemeente. Er kwam geen gesprek over de inhoud van alle openstaande 
projecten.

Conclusie
Wij kunnen niet anders concluderen dat de Gemeente Moerdijk anders 
denkt over de urgentie en de manier hoe ze leefbaarheid in relatie tot 
de Stadstafel en Klundert zou kunnen verbeteren. Dat heeft ons doen 
besluiten dat we op dit moment onze energie liever gebruiken op zaken 
die we zelf in onze invloedssfeer kunnen realiseren. De Stadstafel heeft 
vele initiatiefgroepen voorgebracht waarin we samenwerken en dat zullen 
we ook in de toekomst blijven doen.

Vervolg
Op 10 maart is er een gesprek met de burgemeester en met onze 
gebiedscoördinator over ons besluit en de redenen daarachter. De 
uitkomst daarvan zullen we delen tijdens de algemene ledenvergadering.
De Stadstafel is als instituut voor de Gemeente Moerdijk belangrijk, en 
dus ook voor Klundert. We hopen dan ook dat andere inwoners het 
stokje als bestuur over nemen. Daarom zal er volgens de statuten van 
onze vereniging op 28 maart een Algemene Ledenvergadering zijn om 
19.30 uur in de Niervaert. We kijken daarin terug op 2021 en uiteraard 
staat de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda. Leden van 
de vereniging en andere inwoners van Klundert zijn in de ALV welkom 
en kandidaat-bestuursleden kunnen zich vanaf heden aanmelden via 
onderstaand email adres. 

Nieuwsgierig waar de Stadstafel zoal mee bezig is? Projecten waaraan 
de afgelopen jaren is gewerkt zijn onder andere Randweg Klundert, 
Sociale Randvoorwaarden Windmolens, centrumontwikkeling Klundert, 
ontwikkeling Bolwerk, toekomstvisie basisscholen, toekomst MFC en 
Zwembad De Niervaert, locatie Leijten en terrein voormalige gasfabriek, 
ontwikkeling locatie nabij Blauwe Hoef en woningbouw algemeen. Meer 
informatie over deze dossiers is te vinden op de website www.stadstafel.
indeklundert.nl.
Voor meer informatie of vragen omtrent de ontwikkelingen betreffende 
Stadstafel Klundert kunt u e-mailen naar stadstafel@indeklundert.nl.

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Stadstafel Klundert



Recept van de maand
Pork belly burnt ends
Voor een special waren we deze maand op zoek naar mensen met een 
bijzondere hobby. Zo kwamen we ook terecht bij Matthijs Kannekens 
alias Thijs BBQ,. Tijdens dit bezoek kregen we een overheerlijk voor-
proefje van dit BBQ-gerecht en hij wilde het recept graag delen met 
onze lezers.

“Pork Belly Burnt Ends is een typisch en veel gemaakt barbecuegerecht. 
Het wordt ook wel ‘meatcandy’ genoemd en dat zegt al genoeg waarom 
het zo populair is. Het is lekker als hoofdgerecht in bijvoorbeeld een po-
kebowl en als snack bij een borrel. Je gaat hiermee in ieder geval jezelf 
maar zeker ook anderen verrassen en de volgende keer maak je vast een 
kilootje extra!” aldus Mattijs.

Wat heb je nodig?
1 kg buikspek (zonder zwoerd), favoriete barbecue rub (*), 4 eetlepels 
basterdsuiker, 2 eetlepels honing, 20 gram ongezouten roomboter en 
favoriete barbecue saus

(*) Een BBQ rub is een mix van verschillende gedroogde specerijen/krui-
den. Een rub smeer je over rauw vlees voordat je het vlees gaat bereiden 
op de BBQ. Hoe langer je het vlees laat marineren in de rub hoe lekker-
der de smaak is.

Materialen:
Briketten, appel rookhout chuncks, aluminiumfolie en een braadslede

Hoe maak je het klaar?
1. Snij de buikspek in blokjes van ongeveer 2,5 x 2,5 centimeter. Je kunt 
ook de slager vragen dit te doen!
2. Doe de blokjes in een braadslede en voorzie ze rijkelijk van de lekkere 
barbecue kruiden.
3. Maak de barbecue klaar voor 110-120 graden Celsius indirect. Dit 
betekent bij een ketelbarbecue dat de gloeiende briketten slechts op één 
helft liggen, zodat boven het leeg gelaten gedeelte het vlees rustig kan 
garen op het grillrooster. Bij een kamado barbecue kun je je platesetter/
hitteschild er tussen plaatsen.
Als de barbecue op temperatuur is voeg je een appel rookhout chunck 
toe aan de gloeiende kolen. Onder het grillrooster plaats je een braadsle-
de met hierin een laagje water. Vul tussendoor het water aan, als dit no-
dig is. De luchtvochtigheid in de barbecue zorgt voor een betere warm-
teverdeling. Het water zorgt er tevens voor dat vuil niet kan aanbakken.
4. De blokjes buikspek gaan nu op het grillrooster voor zo’n drie uur.
5. Na ongeveer drie uur haal je de spekblokjes van het rooster en mogen 
ze in de braadslede. Strooi de basterdsuiker er over heen, verdeel de 
honing  en enkele flinke krullen roomboter er op. Dek de braadslede 
goed af met aluminium folie en plaats hem voor twee uur terug op je 
barbecue.
6. Na twee uur mag het vocht van boter, suiker en honing afgegoten wor-
den. De Pork belly’s kwast je ruim in met een lekkere barbecue sauce. 
Hierna mogen ze voor een kwartier terug op de barbecue.
7. Na in totaal zo’n 5 1/2 uur garing kun je ze serveren. Het is even wach-
ten, maar zeker de moeite waard.
Extra lekker en decoratief is het om de pork belly burnt ends te voorzien 
van wat maanzaad, krokante ui of sierkers. 

Tips voor rub en saus zijn Defikerin #2 en Blueshog nation original.
Deze en andere barbecue recepten zijn terug te vinden op www.thijsb-
bq.nl
Eet smakelijk!

Klundert Magazine pagina 15



Klundert Magazine pagina 16

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.

Vrienden van Jaworze
Met veel belangstelling heb ik het bericht in het vorige Klundert Magazine 
gelezen van Nienke Notenboom: Polen zit voor altijd in m’n hart. 

Na de jumelage met Jaworze zijn er veel mensen in Klundert die het 
plaatsje Jaworze in hun hart meedragen. Zo hebben wij met een speciaal 
samengesteld koor uit onze gemeente vrij snel na die jumelage een 
bezoek gebracht aan Jaworze. Het was voor ons een echte cultuurshock. 
Maar wat een enorme gastvrijheid mochten we ervaren.

In 1993 werd de vereniging Vrienden van Jaworze opgericht met als doel 
om iets te ondernemen voor deze gemeenschap. In de eerste jaren werden 
er door ons medische goederen gebracht naar o.a. het sanatorium. Dr. Jan 
Hostynski, de toenmalige directeur van het sanatorium wilde dolgraag een 
broncho fiberoscoop, een apparaat voor kinderen met longproblemen. 
Met volle moed ging de werkgroep aan de slag en in 1996 konden wij het 
dure apparaat met een waarde van 11.500 euro overhandigen.
In 1997 werden er nog vier speciale inhaleerapparaten door ons 
afgeleverd. Onze werkgroep is toen onderscheiden door de bisschop van 
Bielsko-Biala voor al onze inspanningen. 

In 1998 hebben we een actie gehouden voor een computer voor school. 
Daarnaast hebben vrijwilligers toen lakens, slopen en handdoeken bij het 
kindersanatorium gebracht. Ook hebben wij nog twee hulptransporten 
ondersteund met een geldbedrag. Dat waren transporten met 
kerstpakketten en rolstoelen voor de omliggende plaatsen. 

Na een paar jaar rust kwamen we in gesprek met de directeur van het 
sanatorium. De slaapzalen konden wel iets nieuws gebruiken. We hebben 
toen actie gevoerd voor twee compleet nieuwe zaalinrichtingen. 
Daarbij waren er ondertussen ook uitwisselingen ontstaan en we 
gaven bijvoorbeeld de kinderen die bij ons te gast waren een geldelijke 
ondersteuning.

De laatste actie was op 2 juni 2006. Toen hebben we 52 ziekenhuisbedden 
en nachtkastjes gekregen van het Franciscus Ziekenhuis (nu Bravis) te 
Roosendaal. Deze bedden waren bestemd voor de uitbreiding van het 
sanatorium. Het ziekenhuisbestuur had ervoor gekozen om deze goederen 
niet te verkopen maar te schenken aan een goed doel. Aansluitend werd 
er nog actie gevoerd voor nieuwe matrassen en in hetzelfde jaar kon men 
de matrassen bestellen. 

In 2008 werd besloten om de vereniging Vrienden van Jaworze op te 
heffen. Het restbedrag van onze vereniging werd aan de ouderenbond in 
Jaworze geschonken. U zult begrijpen dat wij als vrienden en donateurs 
dit niet hadden kunnen bewerkstelligen als wij geen steun hadden 
ondervonden van de vrijgevigheid van de inwoners van Klundert, giften 
van de kerken, acties door de plaatselijke scholen en donaties van 
verschillende instellingen die ons in staat hebben gesteld om dit mooie 
werk te doen. Wij zijn er best wel een beetje trots op maar dankbaarheid 
staat bij ons bovenaan. En natuurlijk ook dank aan alle leden van onze 
werkgroep die dit allemaal met liefde en niet te vergeten pro deo hebben 
gedaan.

Met vriendelijke groet,
Kees van der Wel

Wat zijn wij blij met onze 
vrienden!
Vriendschap is zó waardevol! Mede dankzij onze vrienden kunnen we 
maandelijks dit magazine uitgeven en verspreiden. Vindt u het fijn om 
elke maand het Klundert Magazine te ontvangen? Mogen we dan ook 
op uw vriendenbijdrage rekenen?

Sommige vrienden betalen via een automatische incasso elk jaar hun 
bijdrage, die betalingen zullen binnenkort weer geïncasseerd worden. 
Voor alle anderen hebben we het ook heel makkelijk gemaakt om de 
vriendschap te regelen. Ga naar de website  www.indeklundert.nl, even 
klikken op de iDealknop en verder spreekt het voor zich.
Hebt u uw bijdrage voor 2022 al overgemaakt?

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 moge-
lijk 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 redelij-
ke 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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De Klundertse Activiteiten Estafette is van start!
Reuring in Klundert

In Klundert is onlangs huis-aan-huis een flyer bezorgd met informatie 
over de Klundertse Activiteiten Estafette. Dit is een initiatief van een 
werkgroep die is ontstaan tijdens de afgelopen periode dat er weinig of 
niets te doen was in Klundert. Ze noemen zich ‘Samen in de Klundert’ als 
een onderdeel van de facebookgroep Klundert voor Klundert. 

Vorig jaar heeft dezelfde groep onder andere de pannenkoekenactie 
georganiseerd en nu vonden Cootje Knook, Wilma Tolenaars, Renske 
Donkers en Anjo van Tilborgh het weer tijd voor actie en reuring in 
Klundert.

Elke week een activiteit
Het is de bedoeling dat er tot en met eind mei wekelijks iets te doen is in 
Klundert. Dit kan van alles zijn, zoals een culturele- of sportactiviteit, een 
speurtocht of speciale wandeling, een speciale happening of zomaar een 
leuke of lieve actie. Het mag georganiseerd worden door een vereniging, 
kerk of school, maar wil je het liever gewoon zelf doen of samen met 
vrienden, buren of familie, dat kan natuurlijk ook. Het moet wel een 
activiteit zijn voor Klundert, waar iedereen gratis aan mee kan doen. 
Inmiddels zijn de etalages van de voormalige bakkerswinkel aan de 
Voorstraat 52 ingericht. Daar is te zien wat er allemaal staat te gebeuren. 
Daarnaast worden de activiteiten vermeld op de facebookpagina Klundert 
voor Klundert.
Meld jouw activiteit aan via het mailadres: samenindeklundert@gmail.
com en de werkgroep zal zorgen voor de nodige PR. Wil je eerst sparren 
of jouw idee uitvoerbaar is, ook dat mag je melden via hetzelfde mailadres. 
De werkgroep denkt graag mee. 

Estafette gestart
Op Valentijnsdag is de estafette begonnen met een Valentijnsactie 
van Basisschool De Molenvliet. Alle groepen hadden leuke kadootjes 
geknutseld die ze zelf hebben weggebracht bij de seniorenwoningen in 
de buurt van de school, bij Sovak en bij de Mauritshof.
Het stokje is daarna doorgegeven aan Spido, waar de kinderen afgelopen 
woensdag mochten komen apekooien. Bij het ter perse gaan van dit 
magazine stond deze activiteit nog te gebeuren, maar een dezer dagen 
zullen er ongetwijfeld foto’s gepubliceerd worden op facebook en in de 
etalage.

Heel Klundert bakt cupcakes op vrijdag 4 maart
Het Thomashuis Klundert organiseert de wedstrijd Heel Klundert bakt… 
cupcakes! 
Wie is de beste thuisbakker van Klundert? Ga jij de uitdaging aan om de 
beste thuisbakker van Klundert te worden? Doe mee met de bakwedstrijd 
en laat zien wat jij allemaal in huis hebt.
Maak zelf zoete, gezonde of hartige cupcakes en breng deze voorzien van 
naam en telefoonnummer op vrijdag 4 maart tussen 10.30 en 11.00  uur 
naar de D’un Zoete N’oek aan de Voorstraat 2. 
Om 11.00 uur staat de jury klaar om te beoordelen, waarop om 11.30 uur 
de prijsuitreiking zal zijn. Daarna worden de cupcakes verkocht in D’un 
Zoete N’oek. De opbrengst gaat naar het geode doel: de Prinses Máxima 
Centrum Foundation, een fonds voor kinderen met kanker.
De wedstrijd heeft drie categorieën: 1. De lekkerste smaak; 2. De mooiste 
cupcake; 3. De lekkerste en mooiste gebakken door kinderen jonger dan 
12 jaar. 

Meespelen in de muziekspeeltuin
Het Thomashuis geeft het stokje door aan de Klundertse muziekspeeltuin. 
Op woensdagmiddag 9 maart van 16.00 tot 17.00 uur zijn alle Klundertse 
kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot en met 3 uitgenodigd in de 
muziekzaal van De Niervaert. Daar mogen de kinderen gezellig een uurtje 
mee komen doen met allerlei muziekspelletjes in de muziekspeeltuin van 
Determinato.

Estafettestokje in maart
Op vrijdag 18 maart wordt sinds lange tijd weer eens een Stadse Borrel 
gehouden in De Stad Klundert.
Een dag later weer wat activiteiten, want zaterdag 19 maart pakt Sovak 
het estafettestokje en gaat allerlei leuke activiteiten organiseren in het 
kader van de landelijke open dag van de zorg. 
Diezelfde zaterdag wordt het stokje gedeeld met het Suiker- en 
Vlasmuseum Klundert. Zij zijn bezig met de organisatie van een 
bruggetjestocht waar een leuk spelevenement in verwerkt zal zijn. Meer 
informatie binnenkort te lezen op de facebookpagina Klundert voor 
Klundert of neem een kijkje in de etalage aan de Voorstraat 52 voor meer 
informatie.

Vooruitblik richting april
De Oranje Garde heeft zich gemeld voor een leuke activiteit in het centrum. 
Zij nemen zaterdag 2 april voor hun rekening en zullen ongetwijfeld met 
een spectaculair programma komen.
Zaterdag 9 april zullen De Herfstklanken te gast zijn in het Huis van 
de Wijk voor een leuke muziekmiddag met gezellige liedjes. Diezelfde 
middag ook allerlei activiteiten in het zwembad, georganiseerd door 
Zwemvereniging ’t Rooie Paerd. 
Op zaterdagmiddag 23 april staat een groot spektakelkabaal gepland, 
georganiseerd door Muziekvereniging Determinato. Zij zullen een 
lawaaiconcert geven waarbij de medewerking wordt gevraagd van alle 
kinderen van de basisscholen om samen met hun ouders en alle andere 
Klundertenaren lekker mee te komen spelen op zelfgemaakte lawaai-
instrumenten. Potten, pannen, geknutselde rammelinstrumenten, je kunt 
het zo gek niet verzinnen of je mag lekker meedoen met dit lawaaiconcert. 
Wat zou het gaaf zijn om met z’n allen een record weg te zetten van het 
grootste lawaai-orkest van de hele regio.

En verder…
De kerken doen allemaal mee en zullen ook een stukje van deze estafette 
voor hun rekening nemen, er komt een gezellige middag georganiseerd 
door Rhythm4All, er zal een orgelwandeling georganiseerd gaan worden 
en Kamp Looij is bezig met de voorbereidingen voor een zogenaamde 
Urban Trail door Klundert. Volop reuring dus de komende tijd in Klundert. 
Er zijn nog wat datums vrij. Dus houd je niet in, verzin een leuke activiteit 
en meld je aan via samenindeklundert@gmail.com.

De organisatie toost op een geweldige estafettestart
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oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

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

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

VACATURE
Wij zoeken een enthousiaste, sociale, 
vriendelijke, geïnteresseerde stations-
medewerker met teamspirit, flexibel, 

servicegericht en leergierig.

Sollicitaties graag per e-mail aan: 
joraklundert@gmail.com

JORA SERVICE STATION
Oliemolenstraat 25 - 4791 JT KLUNDERT

telefoon 0168-404540 

WIST U AL DAT WIJ EEN POSTNL 
AFHAAL- EN RETOURPUNT ZIJN?

OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

Sponsorbijdragen kunnen 
overgemaakt worden op 
bankrekening 
NL06RABO 0181 2466 78 
t.n.v. 
Stichting In de Klundert 
o.v.v. 
Vriend van In de Klundert

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?

sLeijtenrij
Richard Leijten - Doorsteek 2 - 4791 HR Klundert

T: 0168-851095 - E: info@sleijtenrij-klundert.nl - I: sleijtenrij-klundert.nl

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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SPROK zoekt nieuwe bestuursleden
Al 23 jaar organiseert de SPROK (Stichting Plaatselijke Raad 
Ouderenwerk Klundert) op verzoek van de gemeente Moerdijk, elk jaar 
een serie activiteiten voor de Klundertse senioren. Kaarten, biljarten, 
zingen, bridge, sjoelen, bingo en niet te vergeten de jaarlijkse Dag van 
de Ouderen zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Een groot aantal 
55-plussers neemt elke week deel aan een of meer onderdelen van dit 
pakket.

Door omstandigheden is in de organisatie enige onrust ontstaan, omdat 
enkele dames en heren, waaronder de pas twee jaar geleden aangetreden 
voorzitter Henk van Steeg, hebben aangekondigd niet langer bestuurslid 
te willen zijn. Daardoor komt het voortbestaan van de SPROK in gevaar.

Bestuurstaken
Het is niet zo dat de activiteiten daarmee niet langer door zouden kunnen 
gaan, want de leiders van die activiteiten gaan gewoon door met hun 
werk. Die activiteiten moeten echter wel mogelijk gemaakt worden. En 
dat is de taak van het SPROK-bestuur. Dat huurt en betaalt de zalen waar 
men speelt en oefent, dat maakt de afspraken met die zalen, dat regelt 
dat iedereen die deelneemt op de hoogte is van waar en hoe laat, enz. 
En dat zorgt ervoor dat er elk jaar weer een subsidie van de gemeente 
binnen komt, zodat de eigen bijdragen van de deelnemers binnen de 
perken kunnen blijven.

Vacatures
Omdat voorzitter Henk van Steeg per 1 februari 2022 zijn functie heeft 
neergelegd, heeft zijn voorgangster, vice-voorzitter Corry van Brecht, 
de hamer weer opgenomen, waardoor de continuïteit gewaarborgd is. 
Zij is inmiddels al in gesprek met iemand over het voorzitterschap. Ook 
voor de andere vacatures, o.a. die van secretaris en penningmeester, is 
zij op zoek naar geschikte kandidaten. Maar die blijken maar moeilijk te 
vinden te zijn. Omdat de kans natuurlijk bestaat dat zij op de verkeerde 
plaatsen zoekt, vraagt zij hierbij of u geschikte dames en/of heren kent 

(of er zelf een bent), die een plekje in het SPROK-bestuur wel een aardige 
vrijetijdsbesteding vinden en die er daarmee samen met de andere leden 
van dit splinternieuwe bestuur voor willen zorgen dat de bestaande 
activiteiten voor de Klundertse senioren ongestoord door kunnen gaan. 
Maar die ook zo creatief en inventief zijn, dat aan het scala van SPROK-
activiteiten iets nieuws zou kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is 
dat eventuele kandidaten niet per se zelf senior hoeven te zijn. Enige 
affiniteit met de doelgroep is overigens wel gewenst.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Corry van Brecht. U kunt haar bellen (0168-
403148) of een mailtje sturen (sjacor@gmail.com).

Luchtfoto gemaakt door Joel Nieuwkoop

Afwisselende carnavalsfestiviteiten

Loerendonck pakt deur!
We pakke deur’ is het thema voor het carnavalsfeest in Loerendonck 
en dat gaat de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting (LAK) 
ook zeker doen. Het was lang onzeker wat er georganiseerd kon gaan 
worden, maar op de valreep mag er doorgepakt worden. “Helaas 
hebben we de keuze moeten maken om een programma te maken voor 
slechts drie dagen, maar er staat dit weekend tenminste iets en voor 
ieder wat wils”, aldus het LAK-bestuur.

Vrijdagochtend 25 februari start het programma met een bezoek aan 
basisschool De Rietvest door de Jeugdraad en de Raad van Elf. ’s Avonds 
is de jeugd welkom vanaf 19.30 uur in de Niervaert bij het limonadebal, 
waar dan ook de jeugdraad gepresenteerd zal worden.
Aansluitend zal de Raad van Elf zich presenteren tijdens het bouwersbal 
dat om 21.30 uur begint.

Op zaterdag staat om 15.11 uur  de officiële opening gepland op het 
Stadhuisplein. Aansluitend zal dan de grootste Coronaise door het 
centrum gaan. Een verzoek van LAK om allemaal verkleed naar de 
opening te komen en mee te doen in deze speciale polonaise. Hier is 
tevens een wedstrijd aan verbonden wie als beste verkleed is.
Om 16.11 uur vertrekt de leutstoet naar De Niervaert en daar gaan de 

festiviteiten door in de grote zaal.
Om 18.11 uur is de prijsuitreiking ‘Best Verklede’ waarna het grote 
Loerendonckse Polonaise Buffet begint. Kaarten voor dit buffet zijn 
verkrijgbaar aan de kassa in De Niervaert. 
Vanaf 21.00 uur is er dan een groots carnavalsbal met als thema ‘In 
tropische sferen’. De entree van deze thema-avond bedraagt vijf euro.

Zondag om 14.30 uur zal de jeugdraad te gast zijn bij Baronie TV. Verder 
dan geen activiteiten in Loerendonck.
Maandag is er weer van alles te doen met om 13.30 uur het brakkenbal 
in de grote zaal en het pieperbal met lasergamen in de sporthal. 
’s Avonds is er een themabal ‘We gaon veur goud’. Dit is nog ter ere 
van het 50 jarig jubileum wat eigenlijk in 2021 gevierd zou worden. 
Deze avond zal er een optreden zijn van Johnny Gold.  En als klap 
op de vuurpijl heeft LAK ook nog de Kwats Karnavalsshow weten te 
contracteren van 21.00 tot 22.30 uur. Ton & John zullen dan weer 
ouwe gouwe vinyl carnavalsplaten gaan draaien.
Om 01.11 uur is de officiële afsluiting van het Loerendonckse carnaval 
2022 waarbij ook het motto 2023 bekend gemaakt zal worden.



IS VATTENFALL
IETS
VERGETEN?
Anton Huijzer, nummer 8 op
lijst 1

AFSPRAAK = AFSPRAAK
Inwoners van Klundert hebben recht op
compensatie nu de windmolens er staan.

KIES VOOR KERNBEWUST
Onze mooie vestingstad vraagt goed
onderhoud.

KLUNDERT ALS WOONPLAATS
Woonruimte voor iedere beurs, jong en oud.

Stem op Anton Huijzer (Klundert), nummer 8 op lijst 1
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Een tandje erbij als het gaat om onderhoud 
van straten en de vesting!

Afspraak = afspraak! 
Aan Klundertse huishoudens is een jaarlijkse 
besparing van 250 euro op de energierekening 
in het vooruitzicht gesteld bij het besluit om 
windmolens te plaatsen. Deze toezegging is al 
jaren geleden gedaan. Deze tegemoetkoming in 
energiekosten voor álle Klundertenaren moet nu 
binnen een jaar geregeld zijn – linksom of rechtsom!

Klundertenaren zijn terecht trots op hun stad! Het 
onderhoud aan de vesting, de openbare ruimte en 
het onkruid moet in alle opzichten veel beter. Wij 
willen dat daar meer geld voor wordt vrijgemaakt.

Wij willen meer vaart in projecten als de aan te 
leggen rondweg, nieuwbouw van woningen in 
o.a. de Blauwe Hoef en op de Bult van Pars, 
nieuwbouw voor de basisscholen.

Wij willen dat minimaal 30% van de te bouwen 
nieuwbouwwoningen op starters en jonge gezinnen 
is gericht. Dat is belangrijk voor behoud van jeugd 
en gezinnen in Klundert.

en op het industriegebied aan de Molenvliet, 
Nijverheidsstraat en omgeving is hoog nodig. 
Focus op ontwikkeling: passende bedrijven, 
betaalbare woningen voor jongeren en 
levensloopbestendige woningen voor ouderen.

Tempo, tempo! 

Behoud jongeren en bied hen geschikte 
woonruimte. 

Visie op leegstaande panden

Moerdijk

POSTERS A1.indd   15 15-02-22   07:00
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SAMEN 
RECHT 
DOEN  

De ChristenUnie vindt: afspraak = afspraak!  
Daarom vóór 2025: 
1. Start met de bouw van nieuwe woningen in Klundert 
(Bolwerk, inbreidingslocaties en Blauwe Hoef); 
2. Realisatie rondweg Klundert + randweg Blauwe Hoef; 
3. Een nieuw en veilig ingericht centrum; 
4. Respect van de gemeente voor de inwoners van Klundert 
door tenminste de leden van de stadstafel serieus te 
nemen en de windmolenoverlast te vergoeden. 
 
Dank voor uw stem!  

Bert Schreuders 
Lijsttrekker ChristenUnie 

Meer weten? Ga naar westbrabant.christenunie.nl 

Moerdijk 
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MOERDIJK

SAMEN AAN DE SLAG

CDA MOERDIJK

LIJST
NR. 3

HENK STROOTMAN NR. 6 SILVANA VERMUNT NR. 1
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Laat  iedereen vri j ,
maar niemand val len.

Gebruik uw stem op
14,15 en 16 maart

Voor een gemeente die:

-Denkt aan het klimaat

-De leefbaarheid van de kernen als
prioriteit heeft

-De mening van de inwoners als
leidraad gebruikt

Ben je ook voor een gezellig Klunderts Stads
Betaalbare Woningbouw

Openbaar toilet op de weekmarkt

Kies dan partij
Stem Ger Laheij 

Nummer 5 in de rij

Boeren 
Burgers  
Buitenlui
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Moerdijk lanceert 
lokaal Kieskompas
Gemeente Moerdijk heeft in samenwerking met Kieskompas 
een lokale stemwijzer gemaakt. 
Het Kieskompas is te vinden via www.moerdijk.nl/
verkiezingen.

Het Kieskompas helpt stemmers hun stem te bepalen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Aan 
de hand van antwoorden op de stellingen ziet de stemmer 
welke politieke partij het meest overeenkomt met zijn of 
haar mening. De stellingen gaan over actuele onderwerpen 
die spelen in de gemeente Moerdijk. In het Kieskompas staat 
ook achtergrondinformatie over de partijen, zoals over de 
verkiezingsprogramma’s.

De stellingen in het Kieskompas zijn samen met de betrokken 
partijen vastgesteld. De methodiek van Kieskompas 
garandeert dat de politieke partijen voldoende van elkaar 
verschillen op deze stellingen. Bovendien is Kieskompas 
de enige stemhulp die de standpunten van alle partijen 
controleert. Dit geeft de kiezers de garantie dat de informatie 
in een Kieskompas volledig en betrouwbaar is. Moerdijk is 
een van de 35 gemeenten in Nederland die voor Kieskompas 
als stemhulp heeft gekozen.
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Spreekbeurt in voorbereiding

Jessica (10) in actie voor de WensAmbulance

Jessica Rijndorp is tien jaar en zit in groep 7 van Basisschool De 
Molenvliet. Op dit moment is ze druk bezig met de voorbereidingen 
voor haar spreekbeurt over de Stichting WensAmbulance Brabant. 
Maar dat niet alleen, ze heeft er ook speciale acties aan verbonden 
zodat ze straks een leuk bedrag kan doneren aan deze stichting.

Hoe komt zo’n jong meisje op het idee om een spreekbeurt te houden 
over de WensAmbulance? 
“Ik zag de WensAmbulance voor het eerst in 2019 op de Klundertse 
braderie. Daar was ik zo van onder de indruk dat ik hier meer van 
wilde weten. Toen heb ik van de mensen bij de ambulance uitgebreid 
uitleg gekregen wat het allemaal inhield en dat alles om vrijwilligers 
draait. Dat vond ik zo gaaf. Toen heb ik meteen gezegd dat als ik te 
zijner tijd een spreekbeurt ga houden, dat ik het dan wil doen over de 
WensAmbulance. Nu zit ik in groep 7 en mag voor het eerst zelf een 
onderwerp kiezen waar mijn spreekbeurt over gaat, dus dat is natuurlijk 
over de WensAmbulance”, vertelt een enthousiaste Jessica.

Flessenactie
Eenmaal bezig met de voorbereidingen kwam Jessica op het idee om 
behalve die spreekbeurt ook geld in te zamelen voor de Stichting 
WensAmbulance Brabant. “Ze komen straks met één van de 
WensAmbulances naar onze school en het lijkt me een mooi gebaar om 
dan ook een cheque met een mooi bedrag te kunnen geven.”
Ze is al druk aan de slag om lege flessen in te zamelen en met het 
statiegeld hoopt ze een leuk bedrag bij elkaar te krijgen. Jessica zal langs 
de deur gaan om statiegeldflessen te vragen, maar natuurlijk kan ze 
niet overal huis-aan-huis in alle straten langs. Hebt u lege flessen, laat 
het haar weten via whatsapp (telefoon moeder Sonja: 06-36348147 of 
vader Jeroen: 06-22210108). Jessica komt dan graag bij u langs om de 
flessen op te halen.

Geld doneren?
Naast de flessenactie is Jessica ook een doneeractie begonnen. Ze 
is hier nog maar net mee begonnen en heeft inmiddels de helft van 
haar streefbedrag van 500 euro al binnen. Dat is in ieder geval al heel 
hoopgevend.
Ondersteunt u ook de actie van Jessica? Doneren kan via de speciale 
website: www.doneeractie.nl/actie/60274.

Spreekbeurt
Ondertussen is Jessica ook hard aan het werk om er een boeiende 
spreekbeurt van te maken.
“Er is zoveel over te vertellen. Ik heb natuurlijk ook informatie gekregen 
van de stichting zelf. Het is zulk mooi werk wat zij doen. Want mensen 
die heel ziek zijn en nog een speciale wens hebben, dat is niet zomaar 
mogelijk, maar de WensAmbulance maakt deze dromen waar.”
Het zal ongetwijfeld een boeiend uurtje worden als Jessica straks op 23 
maart a.s. haar spreekbeurt zal houden voor haar klas. En hopelijk dat ze 
dan inderdaad ook een cheque met een mooi bedrag mag overhandigen 
aan de vrijwilligers van de Stichting WensAmbulance Brabant.

Ieder mens heeft een laatste wens
Kent u iemand die ernstig ziek is of hebt u zelf nog een laatste wens? 
WensAmbulance Brabant regelt het graag voor u! Nog een laatste maal 
het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand. Het 
lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die 
niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. 
WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer 
naar hun favoriete plek en worden die dag begeleid door professionele 
vrijwilligers. De ambulances zijn uitgerust met comfortabele brancards. 
Ook kan een familielid mee in de ambulance. Het vervoer met de 
ambulance is kosteloos. Meer informatie of aanvragen van een wens: 
www.wensambulancebrabant.nl.



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

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

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

50% 

korting op 

dekbed 

Alpacawol uit 

voorraad
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Groepswandelingen met uitleg over de vesting
De Klundertse Stadsgidsen zijn weer op pad
De Klundertse stadgidsen van Heemkundekring Die Over-
draghe zijn dit jaar weer aan de wandel. Er zijn verschillen-
de mogelijkheden om met hen op stap te gaan.

Iedere 1e zaterdag van de maand is er een wandeling waar-
bij iedereen aan kan sluiten. Tijdens deze wandeling leert 
men Klundert en zijn interessante geschiedenis op een ont-
spannen en gezellige manier, beter kennen. Daarnaast is 
het een mooie gelegenheid om ook andere geïnteresseerde 
wandelaars te ontmoeten.
De wandeling start om 14.00 uur bij De Stad Klundert (Mo-
lenstraat 33) en duurt ongeveer anderhalf uur. 

Mee wandelen?
Wie mee wil wandelen kan zich voor 12.00 uur die dag op-
geven bij coördinator Niek Tolenaars (06-33992793). De 
kosten bedragen € 4,- per persoon, contant bij de gids te 
voldoen. 
De groep bestaat uit maximaal 10 personen.  
De eerste wandeling was dit jaar op 5 februari. De volgen-
de staan gepland op: 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 
6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 de-
cember.

Wandeling op maat
Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf een groep samen te 
stellen en een op deze groep afgestemde wandeling te ma-
ken. U bepaalt zelf wanneer u aan de wandel gaat, hoelang 
de wandeling duurt, wat het vertrek- of aankomstpunt is en 
of u de wandeling wilt combineren met bijvoorbeeld een 
bezoek aan horeca, Stadhuis of Vlasserij- Suikermuseum. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan familiewandeling met een 
High Tea als afsluiting of een vriendinnenlunch met daarna 
een mooie en gezellige wandeling om de calorieën er weer 
af te lopen. Ook tijdens deze maatwerkwandelingen be-
staat de maximale groep uit 10 personen.  Omdat er meer-
dere gidsen zijn kan er met een aantal groepen tegelijkertijd 
gewandeld worden.  Neem voor meer informatie contact 
op met coördinator Niek en stel samen een programma op.

Aftrap campagne ge-
meenteraadsverkiezingen
Wopke Hoekstra 
bezoekt 
Moerdijk
Op uitnodiging van CDA Moerdijk zal de 
aftrap voor de campagne voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen worden ge-
daan door minister Wopke Hoekstra. 

Op 1 maart a.s. zal hij de gemeente Moerdijk 
van 10.00 uur tot 11.00 uur bezoeken, waar 
hij verwelkomt zal worden in De Stad Klun-
dert, Molenstraat  33 te Klundert. 

In informele sfeer zal de heer Hoekstra in 
gesprek gaan met de kandidaat raadsleden 
en meerdere horecaondernemers uit de di-
verse kernen. Tijdens dit gesprek zullen de 
door de ondernemers opgedane knelpunten 
en ervaringen in de Coronaperiode met hem 
gedeeld kunnen worden. 
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Fotografie Gert Jan Geerts
Stenen Poppen – de trots van Klundert 
Gert Jan Geerts volgt met zijn camera de werkzaamheden aan de 
Stenen Poppen. We mochten weer een prachtige en unieke serie 
foto’s ontvangen. Prachtig ingepakt lijkt het wel een kunstwerk van de 
wereldberoemde kunstenaar Christo (1935-2020).

De foto’s vertellen hun eigen verhaal. We hopen natuurlijk dat we straks 
als Klundert weer trots mogen zijn op onze prachtige wachters bij de 
ingang van ons stadje. Voor velen geeft deze stenen dam met zijn zoge-
naamde monniken een gevoel van thuiskomen zodra ze in ’t zicht komen 
als je aan komt rijden.

Klundert Magazine pagina 28



Klundert Magazine pagina 29



Voor goede doel: Zwemmen voor Zwemmen
Lions Zwemfestijn in Zwembad De Niervaert 

Zaterdag 12 maart wordt het jaarlijkse Lions Zwemfestijn gehouden, 
georganiseerd door Lionsclub Moerdijk. Met het Zwemfestijn 2022 
probeert de club zoveel mogelijk geld bij elkaar te zwemmen voor het 
goede doel van dit jaar: Zwemmen voor Zwemmen. 

Met de opbrengst willen ze kinderen uit de gemeente Moerdijk waarvan 
de ouders niet in staat zijn zwemles te betalen de mogelijkheid bieden 
hun zwemdiploma te halen. Het Zwemfestijn is voor iedereen. Het is 
een recreatieve zwem-estafette voor jong en oud. Getrainde én onge-
trainde zwemteams proberen in 50 minuten zo veel mogelijk (vooraf) 
gesponsorde baantjes van 25 meter te zwemmen. Bij de Bommetjes-
wedstrijd zijn bovendien mooie prijzen te winnen.

Zwem je ook mee? 
Een team bestaat uit 1 tot 10 zwemmers en één teamcaptain. Je hoeft 
geen ervaren zwemmer te zijn; de schoolslag volstaat. Maak een team 

met je kinderen, de voetbalclub, je pokervrienden, de wekelijkse kook-
club of je studentenvereniging en schrijf je in.

Meld je aan als teamcaptain 
De teamcaptain is het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor zijn of 
haar team. De belangrijkste taak van de teamcaptain: aanmelden via 
onze website en daarna vooral heel erg enthousiast zwemmers ronse-
len! Maak dat clubje leuke mensen en probeer samen zo veel mogelijk 
sponsorgeld in te zamelen. 
Aanmelden kan gemakkelijk via de website: www.zwemfestijn.com/
moerdijk.
Werf met je team zo veel mogelijk sponsoren en vul de namen en bedra-
gen in via de team login. 
Zwem op 12 maart dan zoveel mogelijk baantjes voor een geweldig op-
brengst.

College B en W:
Ook in 2022 geen legeskosten organisatoren evenementen 
Ondernemers, verenigingen en stichtingen die in 2022 een evenement willen organiseren in Moerdijk hoeven geen legeskosten te betalen 
wanneer ze een vergunning aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders wil organisatoren zo ook dit jaar een extra steuntje in 
de rug geven.

“Het kabinet kondigde op 15 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Dat betekent dat ook evenementen weer mogelijk zijn”, 
legt wethouder Danny Dingemans uit. “Iedereen is getroffen door de Covid19-pandemie, maar voor veel ondernemers zijn het extreem zware 
jaren. Door geen legeskosten in rekening te brengen voor een vergunningaanvraag voor een evenement, geven we organisatoren een extra 
steuntje in de rug.”

Ondernemers, verenigingen en stichtingen
Net als vorig jaar kiest het college er bewust voor om niet alleen ondernemers op deze manier te helpen, maar ook verenigingen en stichtingen. 
Danny Dingemans: “We willen één lijn trekken. Bovendien: evenementen zijn belangrijk voor Moerdijk. We proberen zo goed mogelijk mee te 
denken met de organisatoren, zodat we hopelijk zo snel mogelijk weer evenementen op touw kunnen zetten.”

Geplande evenementen tijdig aanmelden
Het is te verwachten dat veel organisatoren enthousiast aan de slag gaan nu evenementen weer mogelijk zijn. De gemeente roept hen op 
om geplande evenementen ruim van tevoren aan te vragen. Dit om genoeg tijd te hebben voor de voorbereiding. Ook kunnen we in de gaten 
houden of er niet te veel evenementen op een bepaalde datum en/of in een dorp of stadje worden georganiseerd. 
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Omgevingsvisie 
uitkomst enquête en terugblik eerste inwonersbijeenkomst
Dit jaar stelt gemeente Moerdijk samen met inwoners en andere be-
trokkenen een omgevingsvisie op. Duizend inwoners dachten mee 
over de toekomst van de gemeente Moerdijk door een enquête in te 
vullen. Op 8 februari presenteerden we de resultaten. Ook gingen de 
aanwezigen met elkaar in gesprek. 

In de enquête vroegen we onder andere wat de mooiste plekken zijn, 
wat onze gemeente kenmerkt, wat inwoners zouden verbeteren en met 
welke onderwerpen de gemeente de komende jaren aan de slag moe-
ten. Op www.moerdijk.nl/omgevingsvisie staan een samenvatting van 
de opvallendste bevindingen, de volledige rapportage met enquêtere-
sultaten en het bijlagenboek. 

Enquêteresultaten 
Op 8 februari presenteerden we de enquêteresultaten aan inwoners tij-
dens het eerste Atelier Moerdijk 2040. Vervolgens gingen we hierover 
in gesprek met bewoners, ondernemers en andere samenwerkingspar-
tijen. Iedereen deelde zijn/haar inzichten over de kansen, opgaven en 
ambities richting de toekomst op het gebied van wonen, gezonde leef-
omgeving, economische ontwikkeling, voorzieningen, energietransitie 

en buitengebied. Deelnemers reageerden positief en voerden een fijn 
gesprek. Het volledige verslag met de hoofdlijnen van de avond, uitslag 
van een interactieve peiling met stellingen en beelden van wat bespro-
ken is staan op www.moerdijk.nl/omgevingsvisie. 

Op de hoogte blijven
Iedereen die op de hoogte wil blijven van het omgevingsvisietraject kan 
zich aanmelden via het formulier op moerdijk.nl/omgevingsvisie onder 
Denk mee!

Fotografie Joel Nieuwkoop 
januari 2022
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Wat moet u doen?
◆ U ontvangt bij elke € 15,00 aan boodschappen een circuszegel.
◆ Een volle spaarkaart met 10 zegels kan worden ingewisseld voor een  

gratis entreebewijs.
◆ Kaarten zijn exclusief verkrijgbaar bij: ALBERT HEIJN in de Klundert.
◆ De actie loopt van maandag 21 februari t/m zondag 3 april 2022.
◆ Kaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. OP = OP !
◆ Volle spaarkaarten hebben alleen waarde bij inwisseling voor entreekaarten.
◆ Spaarkaarten kunt u inwisselen bij de servicebalie van de Albert Heijn 
 in de Klundert.
◆ Gedeeltelijk vol geplakte spaarkaarten zijn niet inwisselbaar.
◆ Bezoekers 0-12, gevaccineerden of negatief geteste mensen zijn welkom.
◆ Circus Alexander geeft voorstellingen op: 
 Datum: MAANDAG 18 APRIL 2022 (2E PAASDAG)
 Aanvang: 11.00 UUR, 13.30 UUR EN 15.30 UUR
 Locatie: PARKEERTERREIN NIERVAERT TE KLUNDERT

SPAAR VOOR

GRATIS
ENTREEKAARTEN

CIRCUS 
ALEXANDER

MET

ACTIE
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