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HALLO MKB’ER!
SAMENWERKEN AAN
EEN DUURZAAM KLUNDERT?
Meld je dan nu aan en ontvang een gratis energiescan en
advies ter waarde van € 500,-. En voor het uitvoeren van
jouw bespaarplan kun je nog eens tot € 1.000,- ontvangen.
Kijk voor meer informatie op shell.nl/voordewijk/mkb

Klundert Magazine pagina 2

Colofon
Maandblad april 2022
Editie 30
Klundert Magazine is een uitgave van
Stichting in de Klundert
Eindredactie en inhoudelijk verantwoordelijk:
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 Roosendaal
Coverfoto:
Luchtfoto Stadshuis Klundert
Fotografie: Gerbert Kannekens Skyvisie
Luchtfotografie
Vrienden van In de Klundert:
Word Vriend van In de Klundert en ondersteun 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 overmaken kan ook op bankrekening NL06 RABO
0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de Klundert o.v.v. Vriend van In de Klundert
Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 28 april 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 databankrecht.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten mede
rekening houdend met de beschikbare redactiepagina’s.

Ter intro

De lente is begonnen, het
is weer zomertijd

Het voorjaar is zeker in Klundert altijd heel bijzonder. Ons mooie groene centrum krijgt weer
kleur, zeker met die prachtige helgele narcissen langs de Bottekreek, een prachtig stadshart! Er
zijn ook weer allerlei activiteiten waar we met z’n allen lekker van kunnen genieten en iedereen
lijkt dan ook een stuk vrolijker.
De Klundertse Activiteiten Estafette loopt lekker door. Heel wat organisaties zijn de uitdaging
aangegaan en hebben het estafettestokje opgepakt. En zo is er weer heel wat te beleven in
Klundert. In deze editie een opsomming in de maandelijkse stadskalender en een apart artikel
met wat meer informatie over de activiteiten die in april worden georganiseerd. Het is echt voor
ieder wat wils, dus houd de stadsagenda bij de hand! En ben je aan de wandel in het centrum,
neem dan eens een kijkje in de etalage aan de Voorstraat 52. Daar hangt steeds het actuele
promotiemateriaal van de diverse organisaties.
Fijn ook dat het achterstallig onderhoud aan onze vesting langzaamaan wordt uitgevoerd. De
Stenen Poppen, op dit moment nog helemaal ingepakt, worden helemaal opgeknapt. Wat zal dat
straks weer een prachtige wandelrondje gaan worden over de stadswallen en langs de Stenen
Poppen.
Ook in ons centrum zijn al wat verbeteringen te zien. De vlonders zijn weer als nieuw. De
volgende fase is het aanpakken van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort. Naast een
herinrichting van deze straten zal er ook een wandelpad langs de Bottekreek worden aangelegd
en er wordt gewerkt aan een oplossing voor het parkeren in de Kerkring. De verwachting is dat
in 2022 gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.
Natuurlijk proberen we onze lezers op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in en om
Klundert. En ons streven is om een zo volledig mogelijke stadskalender te hebben. Dit alles is
natuurlijk alleen mogelijk als we genoeg input krijgen. Dus hebt u een nieuwtje, activiteit of
een leuke wetenswaardigheid te melden, dan horen we dat graag! Stuur even een mailtje aan
redactie@indeklundert.nl dan zorgen wij dat onze lezers ook op de hoogte gebracht worden.
Het Klundert Magazine is overigens geen nieuwsblad, want met een maandelijkse uitgave kun je
nooit alle actuele nieuwtjes volgen. We proberen er een leuk en informatief blad van te maken
over Klundert en omgeving. Nieuwsberichten zijn te volgen via andere media en we plaatsen
regelmatig actuele berichten op onze facebookpagina’s.
Al weer een aantal weken geleden zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Een groot aantal
politieke partijen heeft gebruik gemaakt van ons magazine om hun partij onder de aandacht
te brengen. En ook zijn er door onze bezorgers een aantal flyers huis-aan-huis bezorgd. We
waarderen het uiteraard enorm dat zij ook onze organisatie weten te vinden en op die manier
mede ondersteunen. Langs deze weg onze hartelijke dank hiervoor.
De verkiezingsuitslag is natuurlijk al lang en breed gecommuniceerd via de diverse mediakanalen.
We wensen alle partijen veel succes de komende periode. Hopelijk dat er snel een coalitie
gevormd kan worden naar ieders tevredenheid.
Namens Stichting In de Klundert wensen we iedereen een hele fijne voorjaarsperiode. Geniet
van al het moois wat er te zien en te beleven is!

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.
Klundert Magazine pagina 3

Bijzondere verzameling van Edwin Kooijman

Heineken Experience in Klundert
Wat beweegt iemand om van een speciaal merk allerlei spullen bij elkaar te verzamelen. Niet zomaar wat dingen die je in een plakboek kunt plakken
of een vitrinekast mee kunt vullen, maar een verzameling wat in feite gewoon een museum is geworden waar je je ogen uitkijkt. De familie Kooijman
heeft zo’n museum aan huis, een uitgebreide collectie van allerlei spullen van het merk Heineken. Een gedeelte van het huis van Edwin en Jacqueline
Kooijman is zelfs ingericht als een heuse Heinekenbar compleet met tapinstallatie. Een bijzondere en gezellige ruimte grenzend aan hun woonkamer,
waar je heerlijk rustig kunt genieten van een versgetapt Heineken biertje.
Vorige maand vertelden een aantal mensen over hun speciale hobby of verzameling. Er kwamen hierop zoveel leuke reacties, dat we hier graag een
vervolg aan willen geven. Deze keer het bijzondere verhaal van Edwin met zijn Heineken-museum.
gek niet verzinnen of het staat wel ergens tussen
alle spullen. “Om wat voorbeelden te noemen:
ik heb zo’n 80 verschillende kledingstukken,
heel veel openers, sleutelhangers en zelfs
een aantal limited editions van miniatuur
en handgeschilderde porseleinen Heineken
gebouwen die uitgegeven zijn bij het 150 jaar
bestaan van Heineken.”
Ook staan er stapels bierkratten en heel veel
verschillende bierflesjes. Als je goed kijkt dan
zijn ze allemaal verschillend. “Eerst waren het
houten kratten, gevolgd door gele kratten, vanaf
2000 groene kratten. Maar ook als het logo weer
wat veranderd is, dan koop ik het weer voor m’n
verzameling.”

Heineken Experience
In het centrum van onze hoofdstad is de
oorspronkelijke Heineken Experience te vinden.
Dit is een Heineken museum en tegelijk een
attractie, gevestigd in de oude Heineken
brouwerij. Je kunt er leren over Heinekens
erfgoed,
het
brouwproces,
innovaties,
sponsoring en hoe je een perfect biertje tapt.
Maar voor zo’n Experience hoef je niet perse
naar Amsterdam te reizen, dat kan ook in
Klundert. Weliswaar in een kleine setting, maar
ook een speciale beleving.
Waarom begin je eigenlijk aan zo’n
hobbyverzameling?
“Toen ik vroeger ging stappen en ik zag speciale
bierglazen, dan vroeg ik altijd of ik deze mee
mocht nemen. Zo begon ik met mijn verzameling
glazen. Eerst nog van allerlei merken, maar
inmiddels alleen nog van het merk Heineken. Ik
heb inmiddels zo’n 450 verschillende Heineken
glazen in verschillende maten en soorten.
Vaasjes, Ellipse bierglazen, fluitjes, diverse
limited edition glazen, bierpullen enz. Het logo
wordt nogal eens gewijzigd, soms maar een klein
verschil, maar dan probeer ik die glazen met het
gewijzigde logo ook op de kop te tikken”, vertelt
Edwin.
Hoe kom je aan al die spullen?
“Ik woon nu 24 jaar in Klundert met mijn vrouw
Jacqueline en sindsdien is m’n verzameling
steeds verder uitgebreid. Via mijn werk kom ik bij

diverse horecabedrijven en daar heb ik heel wat
spullen opgedaan. Inmiddels dus een collectie
van niet meer alleen glaswerk, maar ook veel
andere artikelen. Via vrienden en kennissen krijg
ik ook vaak spullen. Ze weten dat ik een rasechte
verzamelaar ben en zijn ze dan eens ergens in
binnen- of buitenland, dan brengen ze vaak iets
van Heineken voor me mee. In Nederland is het
al onmogelijk om alles verzameld te krijgen en
wereldwijd zijn er dus zeker veel items die ik nog
niet heb. Regelmatig ga ik naar rommelmarkten,
want daar zijn ook vaak allerlei artikelen van
Heineken te vinden.”
Waar laat je al die spullen?
“Eerst had ik lang niet alles uitgestald staan, maar
later heb ik hier aan huis een speciale ruimte
gecreëerd voor mijn Heineken’s bar en daarboven
een verdieping met mijn verzameling. Eigenlijk
een soort luxe mancave waar ik regelmatig met
vrienden een biertje drink. Overigens wel heel
fijn dat mijn vrouw Jacqueline dit allemaal goed
vindt en mij deze hobby van harte gunt. In deze
ruimte hoeft ze dan ook verder niets te doen, ik
houd zelf alles schoon en regelmatig worden alle
spullen netjes gepoetst. En dat is veel werk, alles
bij elkaar zijn het meer dan 2.500 items.”
Rondsnuffelend in de verzameling van Edwin
kom je werkelijk van alles tegen. Horloges,
spiegels, vlaggen, displays, lichtbakken, emaille
wandborden, kaartspellen, openers, asbakken,
dienbladen, diverse schilderijen en prenten,
biervilten, petten, shirts, jassen, je kunt het zo
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‘Bier zoals bier bedoeld is’
“Soms koop je dingen, soms krijg je dingen
en soms komen dingen op een heel speciale
manier bij mij terecht. Aan veel spullen zitten
waardevolle herinneringen en speciale verhalen.”
In de Heinekenbar hangt een mooie serie
speciale schilderijen allemaal met als thema:
‘Bier zoals bier bedoeld is’. Stuk voor stuk
mooie prenten die zorgen voor een speciale
wandversiering. Hoe kom je aan zoiets?
“Op een gegeven moment was ik met een vriend
in Den Bosch en dronken daar een biertje in een
café. In deze zaak hingen deze schilderijen. De
eigenaar gaf aan dat dit zijn laatste openingsdag
was en dat hij de zaak ging sluiten. Toen
ik vertelde over mijn verzameling en mijn
belangstelling voor die prenten, mocht ik deze
de andere dag komen halen. Heb ze helemaal
schoon laten maken en opnieuw in laten lijsten.
Helemaal blij met deze bijzondere aanwinst.”
Samenwerking met Française
“Samen met mijn vriend Walter van Hattum ga
ik soms boodschappen doen in Frankrijk, we
rijden dan naar Lille. Op een gegeven hebben
we daar een dame ontmoet die in winkels en
op beurzen zorgt voor Heineken promoties.
We raakten aan de praat met de dame in die
stand. Inmiddels hebben we regelmatig contact
met deze Française. Zij heeft vaak spullen voor
ons en wij bewaren de spullen die we hier
dubbel hebben voor haar. Als we dan weer naar

Frankrijk rijden, spreken we af en hebben we een
kofferbakruil. Op deze manier ook weer heel wat
leuke spullen bij elkaar gekregen. Onder andere
ook een mooie kartonnen Heineken display die
Dominique gebruikt heeft in een stand.”

Bijzondere verhalen
“Jacques van Brecht, een vriend van de familie,
heeft ook altijd Heineken spulletjes verzameld.
Op een gegeven moment wilde hij zijn spullen
opruimen. De verzameling van Jacques is uit
een vroegere periode, ik ben zelf in een latere
periode gaan verzamelen, toen ik dat toe mocht
voegen aan mijn collectie, was ik daar heel erg
blij mee. Ik kreeg een heleboel unieke spullen
voor mijn verzameling, waaronder een paar
mooie beeldjes. Jacques kwam hier laatst op
bezoek en had een speciaal Heineken jack aan.
Toen hij wegging, trok hij deze jas uit en gaf
hem aan mij, maar dat heb ik niet geaccepteerd.
Je laat zo’n man toch niet zonder jas naar huis
gaan.”
Een voorbeeld is ook de zuil waarop een
geluidsbox staat. “Deze box stond eerst op een
kruk, maar dat was wat gammel. Van een handige
vriend kreeg ik toen een zelfgemaakte zuil
waarin hij zelfs de letters helemaal in gefreesd
heeft met het juiste Heineken lettertype en
gevuld met epoxy hars in de juiste kleuren. Het
staat nu als een pronkstuk in mijn Heinekenbar.”

Een ander heel speciaal item is een prachtige
porseleinen bierpul. “Tijdens een zogenaamde
Kerkringdag hier in Klundert ontmoette ik
Peter Korevaar. Tijdens die ontmoeting gaf hij
aan dat hij bij zijn ouders thuis nog een mooie
porseleinen pul had staan. We spraken af dat
Peter de pul zelf zou komen brengen. Korte
tijd later is Peter overleden. Zijn vrouw Davien
kwam toen bij ons aan de deur en bracht deze
bierpul. In deze pul heb ik het bidprentje gedaan
als herinnering aan Peter.”
Het is dus echt geen betekenisloze verzameling,
maar een collectie met verhalen.
“Er zijn alleen al in Klundert en omgeving nog
een aantal bijzondere items onder de mensen,
ook die zou ik graag nog eens toevoegen aan
deze mooie collectie.”

je dan een randje schuim op het glas zitten, dit
noemen ze een kling. Na een aantal slokken zie
je bij een goed getapt biertje evenveel klingen
als dat er slokken bier zijn genomen.”
Je moet het allemaal maar weten. In ieder geval
weer heel wat geleerd tijdens dit leuke bezoek!
Voor onze lezers dan natuurlijk meteen de
vraag: heb je bijzondere spullen van Heineken
waar je toch niets mee doet? Wie weet zit er
iets tussen dat Edwin nog niet heeft en graag
aan zijn verzameling wil toevoegen. Je mag het
doorgeven via de redactie (email: redactie@
indeklundert.nl), dan zorgen wij dat er contact
gelegd kan worden met Edwin Kooijman.

Nieuw biertje
“Pas zat ik op televisie naar een voetbalwedstrijd
te kijken van Bayern München. Op de
reclameborden langs het veld zag ik ineens de
aankondiging van een nieuw biertje: Heineken
Silver. Dan heb ik geen rust meer en ga meteen
verder op zoek. Ik heb een berichtje gestuurd
naar paar klanten, zij krijgen vaak een speciaal
introductiepakket als er iets nieuws op de markt
kom. Binnenkort mag ik zo’n introductiepakket
aan mijn collectie toevoegen. Het bier wordt
nu ook aangeboden in de winkels en het is de
bedoeling dat dit komende zomer het biertje van
Heineken zal worden.”
Perfect getapt biertje
Bij alle verhalen hoort natuurlijk een lekker
getapt biertje. En niet zomaar getapt met twee
vingers schuim, zoals zoveel mensen denken,
maar werkelijk perfect getapt. “Heineken bier
tap je natuurlijk in een Heineken glas. Op dat glas
staat het logo met bovenaan de bekende ster. De
schuimkraag zit precies boven dit logo met de
bovenste punt van de ster nog net in het schuim.
Natuurlijk moet zo’n glas bierschoon zijn, dus
helemaal vetvrij. Bij elke slok die je neemt, zie

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Wat is jouw motivatie?

Onlangs las ik in een artikel het volgende over motivatie en geluk: Als je weet wat je beweegt, weet je het doel van je leven. Dan weet je ook wat jou gelukkig
maakt.
Kijk eens naar je leven. Wat motiveert jou de dingen te doen die je doet? Bereik je wat je wilt? Doe je dingen omdat je ze echt wilt of omdat iemand
anders dat van jou verwacht?
Lastige vragen om eens goed over na te denken.
We willen allemaal een bepaalde vorm van controle over ons leven. Dat geeft een stukje zekerheid. Het is best moeilijk om bepaalde dingen te veranderen of los te laten. Bang om risico’s te lopen, daarom kiezen we vaak voor iets dat vertrouwd is. Maar ieder mens heeft behoefte aan afwisseling
en avontuur. Wie niet waagt, wie niet wint.
Daarbij veranderen ook je wensen en behoeften in de loop der jaren. Het kan gebeuren dat je niet meer blij wordt van bepaalde dingen die je doet.
Waarom energie steken in iets waar je niet blij van wordt?
Wat ik geleerd heb in de loop van mijn leven is dat als je je passie volgt, dan maakt dat een kwetsbaarheid los dat tegelijkertijd enorm krachtig is. Het zorgt voor zelfbewustzijn en het helpt je
richting te geven naar je doel. Mijn valkuil is echter dat ik teveel dingen leuk vindt om te doen en
dat is dus niet zo leuk. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Een mooie quote om over na te denken:
Als je voldoet aan jouw diepste behoeften en drijfveren zonder erin door te schieten, heb je alles wat
je nodig hebt om gelukkig te zijn!
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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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 Rob den Hollander (35) uit Klundert
We krijgen nogal eens tips binnen voor deze rubriek. Rob den Hollander is al meerdere keren genoemd. Deze jonge vent met zijn vrolijke en uitbundige uitstraling
is dan ook al van kinds af aan een actieve Klundertenaar. Als jong ventje al fanatiek op het korfbalveld, nu actief bij de korfbalvereniging als trainer en coach. Rob
is overal van de partij als er ergens een feest te vieren is en natuurlijk zullen veel mensen hem kennen als een vakman op timmergebied. Met zijn bedrijf genaamd
Luxe Buitenverblijven (voorheen Den Hollander Tuinhuizen) heeft hij al heel wat mensen blij gemaakt met een prachtige overkapping, tuinhuis of ander luxe
buitenverblijf.
Op een heerlijke vrijdagmiddag hadden we een leuk gesprek, lekker in het zonnetje aan de jachthaven achter de loods van zijn bedrijf aan de Blokweg in Zevenbergen.
In het dagelijks leven ben ik…
Op de eerste plaats ben ik partner en papa, m’n
gezin staat bovenaan. Daarnaast dus actief in
mijn eigen bedrijf. Samen met mijn hond rijd ik
elke dag met veel plezier naar de loods in Zevenbergen. Daar heeft de hond een eigen plekje. En
in m’n vrije tijd ben ik trainer van DSO-2.
Ik ben trots op...
Op m’n vrouw en op m’n kinderen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert en
woon er nog steeds. Op 27 oktober 2017 ben
ik getrouwd met Damy, samen hebben we twee
kinderen: Levi en Nova. Levi is nu vier jaar en
zit sinds kort op de basisschool. Hij is echt m’n
maatje, kan al lekker kletsen en weet zich altijd
met van alles en nog wat te vermaken. Nova
maakt ons gezinnetje helemaal compleet. Een
zoon en een dochter, fantastisch!
Met mijn ouders woonde ik vroeger in de Moye
Keene. Samen met Damy heb ik een huis gekocht
aan de Stadhuisring en helemaal opgeknapt. Dat
werd toch wat te klein voor ons gezin. We wonen nu in de Moye Keene precies achter het huis
van mijn ouders.
Als kind heb ik zelf op De Molenvliet gezeten en
daarna ben ik naar de KTS gegaan in Oudenbosch
en heb daar het timmervak geleerd. Na mijn
schooltijd heb ik jaren gewerkt bij Geleijns Bouw
Zevenbergen. Dat bedrijf ging failliet, toen heb
ik een tijdje bij mijn vader gewerkt en daarna bij
de firma Vrolijk.
In april 2013 ben ik voor mezelf begonnen als
ZZP-er. Ik kwam toen Arie Bakker tegen van
Bakker Tuinhuisjes en die vroeg of ik interesse
had om zijn bedrijf over te nemen. Dat was
best een spannende stap, maar ik heb het toch
gedaan en vanaf september 2013 ben ik eigenaar
van dit bedrijf, inmiddels Luxe Buitenverblijven
genaamd. We zitten hier met onze loods op
het terrein van de voormalige suikerfabriek in
Zevenbergen. Een prachtige stek gelegen aan
de haven. Deze haven heb ik inmiddels ook
aangekocht en het is de bedoeling om dit te
zijner tijd verder te ontwikkelen en er iets moois
van te maken.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben in Klundert opgegroeid en altijd een actief
lid van Korfbalvereniging DSO geweest. Daar
breng ik nog steeds heel wat uurtjes door. Van
jongs af aan in verschillende teams gespeeld en
inmiddels ben ik trainer en coach. Ik houd wel
van een feestje, de braderie is echt het mooiste feest van Klundert. Ik ga ook graag vissen
of samen met vrienden voetbal kijken. Vroeger
bijvoorbeeld zaten we met z’n allen bij het toenmalige Café De Winkel als het Nederlands Elftal
moest voetballen. Dat was een geweldige tijd!

Mijn lijfspreuk is...
Als je niet gefaald hebt, dan heb je het niet geprobeerd.
Ik heb een grote hekel aan…
Ik heb er een hekel aan als mensen anderen lomp
noemen. Dat is echt niet leuk om te horen, dat is
zo kleinerend.
Zelf ben ik nogal recht voor z’n raap, dat is misschien ook niet altijd even goed, maar ik probeer
wel altijd eerlijk te zijn. Verder heb ik bijvoorbeeld ook een hekel aan mailen en appen. Het
hoort er natuurlijk bij, maar ik ben nogal dyslectisch, dus ik vind dat best wel eens lastig.
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
Ik vind het fantastisch om kinderen te hebben,
dat is echt het mooiste wat er is.
Op televisie kijk ik graag naar…
Kamp van Koningsbrugge is één van mijn favorieten en ik kijk ook graag naar de vergelijkbare
Australische serie SAS.
Deze film moet iedereen zien...
M’n top 3 is Braveheart, Saved Private Ryan en
Band of Brothers.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik heb een hekel aan lezen. Als we op vakantie
zijn, dan wil ik nog wel eens een boek lezen. Het
laatste boek wat ik gelezen heb, is het boek over
Willem Holleeder.

man met heel veel kennis over sport en coaching.
Maar bijvoorbeeld Denzel Washington met zijn
geweldige eyeopeners of Steve Harvey met zijn
bijzondere uitspraken zou ik ook wel eens willen
ontmoeten. Zij hebben vaak bepaalde quotes die
je laten nadenken, zoals bijvoorbeeld: “If you do
what you’ve always done, your life will not get
better”.
Het liefst drink ik...
Fris of een biertje. Het lekkerste biertje vind ik
een Grand Prestige.
En het lekkerste eten vind ik…
Zuurkool van oma. Of een ribeye medium rare.
We gaan graag uit eten. Restaurant Goud in Rotterdam van Herman den Blijker vind ik een echte
aanrader.
Mijn favoriete vakantieland is...
Amerika is echt één van onze favorieten.
Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Zorg goed voor elkaar en heb respect voor elkaar, dan komt alles goed.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Op mijn verlanglijstje staat een ballonvaart, dat
lijkt me echt een geweldige belevenis.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Elkaar vertrouwen en alles kunnen zeggen tegen
elkaar.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand, het is perfect zoals ik het nu heb.
Klundert vind ik…
Een mooie stad.
Wat ik mis in Klundert is…
Ik ben snel tevreden, dus ik mis niet zoveel hier
in Klundert. Er zou wat meer horeca mogen zijn
met gezellige terrasjes.

Ik luister graag naar...
Dat kan van alles zijn, van Nederlandstalig tot
hardstyle, maar ik luister ook graag naar Classic
Rock. Bruce Springsteen, UB40 en ACDC zijn
voor mij wel echt toppers. De radio staat hier
altijd op 538.

Mooiste plekje in Klundert…
Ik ga van jongs af aan al graag vissen bij de
Stenen Poppen, echt een heerlijk plekje. Maar
in de hottub in onze achtertuin met een biertje,
dat vind ik toch echt het allermooiste plekje van
Klundert.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer,
een denker of een doener…
Ik ben iemand die nooit stil zit, dus wat dat betreft een echte doener. Maar ik kan ook echt wel
dromen en denken. Ik stel voor mezelf steeds
doelen vast voor over vijf jaar en daar werk ik
dan naar toe. Als je echt iets wilt en je gaat er
voor, dan krijg je het ook voor elkaar.

Minst mooie plekje in Klundert…
Zou ik echt niet zo kunnen zeggen. Het ene plekje vind je mooier dan het andere plekje, maar als
geheel vind ik Klundert echt een mooi stadje.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ruud van Nistelrooij vind ik een interessante
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Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De dijk tussen Noordschans en Tonnekreek vind
ik altijd heel mooi en het visplekje onder bij de
Moerdijkbrug, daar heb ik zulke mooie herinneringen aan, ik ging daar vroeger altijd vissen met
m’n opa en m’n vader.

Door heel Brabant.
Zonder gedoe.

Sneller en flexibeler dan grotere adviesorganisaties,
completer en stabieler dan de kleinere bureaus.
De 200 professionals van Vermetten ondersteunen
dagelijks ondernemers uit allerlei branches.
06 24 92 58 77

Wij zijn Vermetten, dé adviseur van succesvolle
ondernemers.

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

Deskundig. Daadkrachtig.
Doeltreffend. Zonder gedoe.
www.vermetten.nl

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

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 twee foto’s gemaakt in het centrum.
De eerste foto van Andrzej Nelz van de Bottekreek in de mist. Op een bijzondere manier ons prachtige centrum in beeld gebracht. De andere foto is
onlangs gemaakt door Segert van Wensen. Deze foto schept een heel ander licht op ons centrum. Een prachtige weerspiegeling op een zomerse dag in
het water met op de achtergrond de trots van Klundert: het stadhuis.
Overigens de coverfoto is deze keer ook van ons stadhuis, maar dan vanuit de lucht. Een prachtig beeld gemaakt door Gerbert Kannekens van Skyvisie.
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Stadskalender Klundert e.o.
Agenda Klundertse Activiteiten Estafette

Activiteiten Huis van de Wijk Klundert

Zaterdag 2 april:
16.00 uur: Marsparade door Oranje Garde in het centrum van Klundert
20.00 uur: Muziekavond Pasen met Passie in de Hervormde Kerk Klundert

Woensdag 13 april:
10.00 uur: Bingo in het Huis van de Wijk; bingokaarten kosten 2,50 euro.

Motto: Reuring in Klundert (met gratis activiteiten)

Prins Willemstraat 2, Klundert

Vrijdag 8 april:
20.00 uur: Kampvuuravond voor Mannen 18-plus bij de loods van Maarten
van de Werken (ingang Hilsepoort)
Zaterdag 9 april:
09.30-12.30 uur: Paasmarkt bij het Activiteitencentrum Sovak aan de Niervaertweg 1a Klundert
14.00-16.00 uur: Meezingmiddag met Seniorenkoor De Herfstklanken in
het Huis van de Wijk
Dinsdag 12 april:
19.30 uur: Koor- en samenzangavond met Gospelkoor Reclaim in het Huis
van de Wijk.
Zaterdag 16 april:
14.00-16.00 uur: Ganzenborden in De Stad Klundert met Heemkundekring
Die Overdraghe.
14.00-16.00 uur: Opening speeltuinseizoen met spelmiddag in de speeltuin
van Het Westerkwartier.
Zondag 17 april - 1e Paasdag:
10.00 uur: Paasdiensten in de Gereformeerde en Hervormde Kerk van Klundert
11.30 uur: Paas-Picknick op het veld tussen de Gereformeerde kerk en de
stadswallen
12.30 uur: Connected Paasdienst in de open lucht (bij slecht weer is het
binnen)
Zaterdag 23 april:
14.30 uur: Lawaaispektakel Determinato: wie doet er mee in het grootste
lawaaiorkest van de regio?
14.30-17.00 uur: een spelletjesmiddag voor alleengaanden in de D-zaal van
de Gereformeerde Kerk.

Dagelijks van maandag tot vrijdag:
10.00-12.00 uur: welkom voor een kopje koffie of thee
Elke dinsdagmiddag:
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 vrijdagmiddag:
14.00 uur: schilderen (is een besloten activiteit, maar binnenlopen mag altijd)
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
Elke 1e en 3e donderdagavond:
19.00-20.00 uur: Spelletjesavond samen met bewoners van het Thomashuis
welkom om spelletjes te komen spelen

In het Activiteitencentrum De Niervaert (van Sovak)
aan de Niervaertweg 2:
Elke woensdagmiddag:
13.30-16.30 uur De Aanloop: welkom voor een praatje of een bakje koffie
Contact en meer informatie:
Voor meer informatie over activiteiten in Huis van de Wijk Klundert en vragen over welzijn neemt u contact op met Renske Donkers. E-mail: renske.
donkers@surplus.nl; telefoon: 06 236 408 24.

Zaterdag 30 april:
14.00-17.00 uur: orgelwandeling m.m.v. de drie kerken.

SAVE THE DATE
Vooruitblik mei:
Zaterdag 7 mei: Demonstraties door Reddingsbrigade ’t Rooie Paerd
Zaterdag 14 mei: Walking Football georganiseerd door Voetbalvereniging
Klundert i.s.m. Meer Moerdijk
Zaterdag 14 mei: Concert door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht in
De Niervaert, georganiseerd door Stichting Cultuur Moerdijk
Zaterdag 21 mei: Concert, rommelmarkt en diverse acties georganiseerd
door Rhythm4All
Zaterdag 21 mei: Bruggetjeswandeling georganiseerd door het Vlasserij-Suikermuseum Klundert
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag): Urban Trail Run door Klundert, georganiseerd door Sander Looij van Kamp Looij Klundert
Zaterdag 28 mei: De natuur in met de Scouting Jan Bautoengroep
Vooruitblik juni (datums nog onder voorbehoud):
Zaterdag 4 juni: Picknick met het Westhoeks Mannenkoor en Dameskoor
C’Est La Vie
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag): Open huis bij SPROK met diverse activiteiten
Zaterdag 11 juni: Drumdemonstraties door de Deto Drummerij in het centrum van Klundert
Zaterdag 18 juni: Streekproductenmarkt bij het Vlasserij-Suikermuseum
Klundert
Vrijdag 24 juni: Slot van de Klundertse Activiteiten Estafette door overdracht stokje bij de opening van Klundert op een Kluitje
Vrijdag 24 juni t/m zondag 26 juni: Klundert op een Kluitje met festivalactiviteiten, braderie en kermis

Wekelijkse activiteiten voor 55-plussers in Klundert

Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert organiseert of coördineert diverse wekelijkse activiteiten voor 55-plussers in Klundert.
Elke maandag:
13.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.15 uur: Gym groep 1 in De Niervaert
14.25 uur: Gym groep 2 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
Maandag t/m vrijdag:
13.00-17.00 uur: Biljarten in De Niervaert
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Bedankt voor het stemmen en
het vertrouwen in
D66 Moerdijk!

Tijd om aan de slag
te gaan!

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

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

Heb je
verhuisplannen?

De lekkerste sushi van Klundert!

We zijn van dinsdag t/m zondag geopend van 14:00 tot 20:00 uur.

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

* Denk je dat je goed om kan gaan met
mensen die leven met dementie?
* Ga je graag samen met een ander op pad?
* En... heb je wat tijd over?
Dan zoeken wij jou!

Wil je graag iets leuks en zinvols doen
voor een ander? Word dan vrijwilliger
SBD.

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

Kluswijs
klundert

Tel.: 0168 - 402 334

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.
Zaterdag

8.30 -18.00 uur
8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl
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Voor meer info:
Renske Donkers
06 – 236 40 824

Oud Nieuws

Een selectie van artikelen over Klundert uit de media voor u gezocht en gevonden door Kees Hendrikx
nr. 62 – april 2022

Typisch Klunderts..

De Jaarvergadering van Die Overdraghe op die op 14 april gehouden zou worden, gaat dus niet door. Zie daarvoor elders in dit blad. Deze is verzet naar
donderdag 28 april a.s. In plaats van de heer Van Eeden, die zich heeft afgemeld vanwege ernstige hartklachten, komt dan de bekende schrijver, cabaretier, taalkundige en televisiemaker Wim Daniëls naar De Niervaert om een lezing te houden. Die gaat over ‘Taal’, maar wat hij precies gaat vertellen,
weten we nog niet. Het zal ongetwijfeld gaan over gewone mensen, over hun taal, hun gewoontes, hun alledaagse dingen, enz.
Hieronder een ‘opwarmertje’. Misschien komen sommige gedeelten u bekend voor.
We noemden ons verhaal ‘Typisch Klunderts’.
Beroemde Klundertsen
Klundert is geen stad van kampioenen of wereldrecordhouders, van
beroemde artiesten en andere in heel Nederland en ver daarbuiten
bekende mensen. Klundert is niet als Fijnaart, waar ze Frans Bauer
hebben en O’G3NE en een Neerlandicus als professor Weijnen. Ook
niet als Zevenbergen met wielerwereldkampioen Martin Venix en judoka
Angelique Seriese en zanger Jan Boezeroen. Of als Willemstad, want daar
komen Bas Maliepaard en Jaap Burgers vandaan.
Toegegeven, onze John Schuurmans en Ton Goverde zijn een keer in de
PlayBackshow van Henny Huisman geweest en ook Mees van Eekeren
heeft een keer zijn kunsten op TV mogen vertonen (heeft hij toen geen
wasmachine op zijn kin gezet?). Maar om nu te zeggen dat heel Nederland
daarna aan hun voeten lag…
Postcode 4791
Klundert is zo gewoon dat postcode 4791 bij een trekking van de Postcodeloterij maar zelden uit de bus komt. Klundert is een dorp, dat zich met
recht ‘stad’ noemt en waar gewone mensen wonen. Mensen die trots zijn
op hun stadje, maar die als motto hebben ‘Doe maar gewoon…’ en die dat
dan bij voorkeur zelf ook gewoon doen.
Er zijn maar weinig inwoners van Klundert, die binnen de grenzen van hun
stadje zo goed als bij iedereen bekend zijn. Wij denken dat Wim Hommel
bij een verkiezing hoge ogen zou gooien, maar daarvoor heeft hij wel heel
wat meer dan vijftig jaar bij de aubade op Koninginne-/Koningsdag op het
bordes van het Stadhuis moeten staan. (note van de redactie: dit jaar zelfs
voor de 60e keer!)
Dat we hier aan Wim Hommel denken is op zich al opmerkelijk, want wie
in Klundert woont, kent over het algemeen alleen maar de mensen uit zijn
eigen kringetje, die bijvoorbeeld tot dezelfde kerk horen of die als kind op
dezelfde school gezeten hebben als hij-/zijzelf. Dat gegeven zorgt ervoor
dat de Klundertse bevolking met een beetje fantasie verdeeld kan worden
in vier groepen:
* De protestanten, die op hun beurt weer uiteenvallen in de hervormden
(1) en de gereformeerden (2);
* De katholieken (3);
* Zij die niet tot een van de bovengenoemde gemeenschappen horen. (4)
4x één gemeenschap
Deze vier ‘gemeenschappen’ zijn ongeveer even groot, al blijft het aantal

katholieken wat achter sinds hun kerk gesloten is. Ze leven vredig en in
goede harmonie naast en met elkaar. Maar je kunt niet echt zeggen dat ze
één of de Klundertse gemeenschap vormen. Dat merk je wanneer iemand
van de ene groep iets doet of denkt of wil dat in strijd is met de (kerkelijke)
principes van een andere. Dan staat men op zijn strepen en worden de
kwade gedachten van de ander ‘in naam van God’ te vuur en te zwaard
bestreden.
Klundertse of Klundertenaar
Ben je niet in Klundert geboren maar er om een of andere reden, door
huwelijk of werk of zo, komen wonen, dan word je nooit een ‘Klundertse’.
Die ‘geuzennaam’ is voorbehouden aan de echte autochtone inwoners. Je
kunt in dat geval hooguit de status krijgen van ‘Klundertenaar’.
Doorgaans is het aan de buitenkant niet merkbaar tot welke ‘bloedgroep’
iemand hoort. Tot hij gaat praten. De kun je het horen. De protestante
Klundertse heeft een tongval die lijkt op de Hollandse. De katholieke daarentegen klinkt alsof hij uit het West-Brabantse gebied ten zuiden van de
A17 en tussen Breda en Roosendaal komt. De Klundertenaar, dus hij of
zij die van ergens anders komt, brengt zijn eigen ‘moerstaal’ mee en laat
daarmee zien eigenlijk tot een vijfde categorie te horen.
Typisch Klunderts
Hiërarchisch gezien is er geen verschil tussen de hierboven genoemde
groepen. Al zal iemand die zijn ogen en zijn oren goed de kost geeft, en
die daarbij ook nog iets weet van de geschiedenis, terecht opmerken dat
Klundert tot in de 19e eeuw bij het gewest Holland hoorde. En dat het
daar toen verboden was om openlijk katholiek te zijn en je geloof in het
openbaar te belijden. Wie niet hervormd of gereformeerd was werd genegeerd en kwam ook niet in aanmerking voor bestuursfuncties of andere belangrijke politieke en/of maatschappelijke posities. Die kwamen,
uitzonderingen daargelaten, voor het grootste deel tot ver in de 19e eeuw
terecht bij leden van de protestantse kerken.
Het laat zich verstaan dat er tussen de genoemde categorieën talloze
mengvormen zijn en dat de verschillen met de jaren steeds vager geworden zijn. Maar voor de oplettende observant zijn ze er nog steeds. Die
noemt dat ‘typisch Klunderts’.
Een rechtgeaard heemkundige zal dan zeggen: ‘Houen zo!’ Het hoort bij
ons culturele en maatschappelijke erfgoed en daar moeten we zuinig op
zijn.
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Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Waar is God?

SchuldHulpMaatje Moerdijk
helpt bij financiële problemen

Toen De oorlog in Oekraïne brengt veel mensen in vertwijfeling. Hoe
kan dit? Dit is toch niet te geloven.
En soms vragen mensen ook: Waar is God? Hoe kan God dit toelaten?
Er wordt deze weken wat afgebeden. Onderweg, thuis, in de kerk. God,
laat dit toch stoppen! Geef vrede! Bescherm de mensen in Oekraïne.
En veel meer van deze gebeden. Zou het helpen? vroeg iemand me
pas.
Deze weerzinwekkende oorlog is in elk geval niet aan God te verbinden.
Eerder aan de boze. Als hier inderdaad duistere krachten actief zijn, en
daar lijkt het wel op, hebben we extra reden om te bidden. Bidden om
vrede. En: verlos ons – en vooral de Oekraïners – van de boze. Het kan
helpen om aan drie momenten te denken waar God iets van zichzelf
liet zien.
Kerst
Wat doet God? Hij stuurde zijn Zoon. Vrede op aarde, klonk in de
nacht dat Jezus werd geboren. Die vrede begint in ons hart. Innerlijke
vrede is essentieel. Dat brengt me bij het volgende.
Passion
Op de donderdag voor Pasen wordt jaarlijks in een stad in Nederland
een groot wit kruis gedragen. Dat kruis doet wat. Het staat op een
ongelooflijke en onvoorstelbare manier voor de vrede die God ons wil
geven. Het allerslechtste van de mens is door dat kruis in het allerbeste
veranderd.
Pasen
Als Jezus op de dag van zijn opstanding levende en wel de ruimte
binnenkomt waar zijn vrienden zijn, zegt Hij: Vrede zij u. Met diezelfde
vrede kan Hij ons leven binnenstappen. Zijn vrede is nog voorlopig. Er
is ook nog altijd heel veel strijd. De oorlogen in het groot en in het klein
verdwijnen er niet door. Maar Pasen geeft wel een innerlijke kracht.
En vooral hoop op een nieuwe wereld, waarin er totale vrede zal zijn.
Tot die tijd is het ‘Bid en werk.’ Bidden om vrede en eraan werken om
vredestichters te zijn.
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
PS
Hartelijk welkom bij de muziekavond Pasen met passie:
zaterdag 2 april om 20.00 uur in de NH kerk. Toegang vrij.

Maar liefst een op de vijf huishoudens in Moerdijk heeft financiële
problemen. Dat is veel, maar niet iets om je voor te schamen. Hulp
vragen kan je helpen en een hoop stress wegnemen. Iemand die niet
oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer
onder controle te krijgen. Want samen lukt het. SchuldHulpMaatje
Moerdijk is er voor iedereen met financiële problemen.
Problemen met financiën zijn er in alle soorten en maten. In de regel
geldt wel, hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter. Maar wat je situatie
ook is, SchuldHulpMaatje is er om je te helpen. Een Maatje is er dan om
te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan
te maken. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost
niets.
Ruimte om te helpen
Elk jaar krijgen al 75 gezinnen in de gemeente Moerdijk hulp bij hun
financiële situatie door een van onze 25 gecertificeerde Maatjes. Er is
ruimte om ook jou te helpen. Dat doen ze zonder oordeel en iedereen
is welkom, wat de oorzaak van je schulden ook is.
Gratis hulp
Je aanmelden voor gratis hulp bij financiële problemen is heel
eenvoudig. Ga hiervoor naar www.schuldhulpmaatje.nl en selecteer
locatie Moerdijk of mail naar ccordinator.shmmoerdijk@gmail.com
Bellen mag natuurlijk ook: 06 291 90 778. De coördinatoren (Ine,
Miranda en Geert) nemen dan contact met je op om een afspraak te
maken voor een intakegesprek.
Heel belangrijk: geheimhoudingsplicht
Wij snappen dat het een lastige stap kan zijn om je aan te melden voor
hulp met geldzaken. De Maatjes nemen deze zorgen graag voor je
weg. Zo worden de gegevens die je doorgeeft wanneer je je aanmeldt,
opgeslagen in een speciaal beveiligd digitaal dossier. Daarnaast hebben
zowel de Maatjes als de coördinatoren geheimhoudingsplicht. Je hoeft
je daar dus geen zorgen over te maken.

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

www.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

Stadhuisring 14, Klundert
Doorsteek 3-5, 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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Toekomst van de Stadstafel
Algemene ledenvergadering

Maandag 28 maart is de ledenvergadering geweest van de Vereniging
Stadstafel Klundert. Zoals in het vorige magazine al geschreven heeft
het zittende bestuur voltallig de bestuursfuncties neergelegd. De
reden hiervoor is in datzelfde magazine uiteengezet. Alle leden van de
Stadstafel Klundert zijn uiteraard ook op de hoogte gebracht en hebben
een uitgebreid schrijven ontvangen van het demissionair bestuur over de
gang van zaken.
Eensgezindheid onder de leden
De opkomst bij de ledenvergadering viel wat tegen, maar het was
uiteindelijk wel een positieve vergadering. Iedereen was het ermee eens
dat er daadwerkelijk iets veranderd moet worden. De Stadstafel zou als
klankbordgroep moeten functioneren, maar dat kan alleen als men aan de
voorkant wordt geïnformeerd over bepaalde plannen. Maar dat gebeurde
steeds niet of veel te weinig. Te vaak kreeg men achteraf pas informatie
en dan valt er niet veel meer te klankborden. Regelmatig werd er daarom
ingesproken tijdens een raadsvergadering, wat dan vaak weer als lastig
werd ervaren en te kritisch. Conclusie van de ledenvergadering is dus om
terug te gaan naar de basis. Inspreken op raads- of commissievergadering
zou niet nodig hoeven te zijn als de Stadstafel van te voren meegenomen
wordt bij de plannen en concreet gebruikt zou worden om te klankborden.
Zij weten wat er leeft in de kernen, wat de wensen en ideeën zijn van
de inwoners. De gemeente zou dit moeten zien als een mooie kans en
daar veel meer gebruik van moeten maken. Dan creëer je een goede
samenwerking, tevreden inwoners en een leuke leefomgeving.
Burgerparticipatie
De aanwezige leden waren het allemaal met elkaar eens dat de Stadstafel
als zodanig wel degelijk heel zinvol kan zijn. Daarbij dan uitgaan van eigen
kracht en met de juiste verwachtingen. Er komt een omgevingswet aan
waarin burgerparticipatie een belangrijk item is. Het uitgangspunt van de
omgevingswet is dat ideeën en wensen van inwoners en ondernemers ten
grondslag liggen aan nieuwe plannen en ontwikkelingen in de omgeving.
Inwoners, ondernemers en de gemeente ontwerpen gezamenlijk hun
leefomgeving. En daarbij kan een Stadstafel dus van grote betekenis zijn.
Verbeterproces
Een nieuwe start met een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college en
een nieuw stadstafelbestuur kan nieuw elan brengen. Daarbij zou de
Stadstafel met een positieve houding kunnen proberen om voor Klundert
belangrijke onderwerpen voor de bühne te krijgen. Daarbij dan aansturen
dat er vanuit het gemeentebestuur een duidelijk beleid komt voor wat
men verwacht van de Stadstafel en hierover dan ook duidelijke afspraken
maken. Als zowel het gemeentebestuur, het ambtenarenapparaat en het
bestuur en de leden van de Stadstafel zich hieraan conformeren, dan zou
er een verbeterproces in gang gezet kunnen worden.
Nieuw bestuur
Aan het eind van de vergadering was iedereen het ermee eens: de
Stadstafel kan niet zomaar stoppen, het moet een kans krijgen om door

te gaan. De bestuursleden van het eerste uur bleven bij hun besluit
om te stoppen. Melten Dekkers, Ingrid Verkaik, Arie Endeman, Nienke
Noteboom en Rik van Trigt draaien inmiddels al jaren mee in de Stadstafel
en daarbij sinds 6 december 2018 als bestuursleden van de Vereniging
Stadstafel. Er is al heel wat tijd en energie ingestoken, dus tijd om dat
stokje door te geven.
Henk Strootman en Anjo van Tilborgh, die pas sinds september 2021 een
bestuursfunctie invullen, willen er nog wel positieve energie insteken mits
er nog wat enthousiaste mensen aansluiten. En gelukkig werd hier positief
op gereageerd. Hans Posthumus, Beppij Smitshoek en Anja Buijtenhuis
stellen zich beschikbaar en zo is er toch een enthousiast vijftal die samen
het stokje oppakt en gaat proberen met nieuw elan de Stadstafel Klundert
te besturen.
Wordt vervolgd.

Nieuwbouwwijk Westschans
Alhoewel het bestuur de afgelopen weken demissionair is geweest, is er
wel gewerkt aan de actuele zaken. Zo waren de bestuursleden aanwezig
bij de presentatie- en informatieavond over de plannen voor de nieuwe
wijk Westschans, grenzend aan de wijk Blauwe Hoef.
Informatieavond druk bezocht
Er was een grote belangstelling voor de informatieavond op maandag
14 maart. Veel mensen die te kennen gaven interesse te hebben om hier
mogelijk straks te gaan wonen, maar ook een grote groep die zich zorgen
maakt over de gevolgen onder ander van de aanleg van de noodzakelijke
ontsluitingsweg. Met name de plannen voor deze weg zorgden voor
flinke discussies en er is zelfs een werkgroep in het leven geroepen die
hierover in gesprek is met de gemeente om dit naar tevredenheid van de
omwonenden die nu aan de buitenrand van Klundert wonen op te lossen.
Grote behoefte aan woningen
Wethouder Danny Dingemans was de gespreksleider van de avond.
Het moge duidelijk zijn dat er ook in Klundert een grote behoefte is aan
woningen. Vooral voor de jonge mensen is het noodzakelijk dat er gebouwd
gaat worden, maar ook ouderen die graag kleiner willen gaan wonen,
willen graag in Klundert blijven, dus ook daarvoor is het noodzakelijk om
hiervoor plannen te ontwikkelen.
Zoals de plannen er nu liggen, zullen er in eerste instantie 133 woningen
gebouwd gaan worden in de nieuw te bouwen wijk Westschans. Daarnaast
zullen er op het Bolwerk 40 appartementen komen.
Toename verkeersdrukte
De wijk Westschans zal te zijner tijd gaan zorgen voor een toename van
de verkeersdrukte. Volgens de gemeente is het daarom noodzakelijk dat
er een ontsluitingsweg aangelegd gaat worden vanaf deze nieuwe wijk,
langs de bestaande woonwijken naar de Stoofdijk. De bewoners langs de
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buitenrand van de bestaande wijk zijn niet blij als deze weg inderdaad zo
vlak langs hun achtertuinen gaat lopen. Zij geven aan dat dit voor hen ten
koste gaat van hun woongenot. De huizen zijn nu rustig gelegen en de
bewoners genieten van een vrij uitzicht. Bovendien maken zij zich zorgen
dat de weg voor geluidsoverlast gaat zorgen en dat ze te maken krijgen
met waardevermindering van hun woningen.
Instandhouding voorzieningen
Nieuwbouw is keihard nodig om aan de woningbehoefte te kunnen
voldoen. Ook voor Klundert is het belangrijk om in deze behoefte te
voorzien. Dit is ook nodig voor het in stand houden van alle voorzieningen,
zoals winkels, horeca, scholen, verenigingsleven en natuurlijk ook voor de
instandhouding van de diverse accommodaties in Klundert.
Volgens Danny Dingemans is de gemeente in overleg om te kijken of er
een oplossing gevonden kan worden om alle partijen tevreden te stellen.
“Maar één ding is zeker: er zal een ontsluitingsweg moeten komen ergens
aan die kant van de wijk, want zonder die weg kan er geen nieuwe wijk
gebouwd gaan worden. Dus we hopen dat er een optimale oplossing
gevonden zal worden.”
Start verkoop
Als er op redelijke termijn een optimale oplossing gevonden kan worden
voor de locatie van de ontsluitingsweg, dan kan een en ander voor de
nieuwbouw in gang gezet gaan worden. Het wordt dan een moderne wijk
met duurzame, betaalbare woningen. In het gunstigste geval kan er dan in
de loop van 2024 gestart gaan worden met de woningverkoop.
Belangstelling?
Mensen die mogelijk belangstelling om te zijner tijd in de nieuwbouwwijk
Westschans te gaan wonen, kunnen zich nu al registreren bij de gemeente
Moerdijk.
Meer informatie over de diverse plannen en projecten voor Klundert zijn
te vinden op de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl/
web/Projecten/Projecten-in-Klundert.html

Nieuwbouw De Niervaert
Sinds enkele jaren is er in Klundert ook een Stichting Klankbord
Niervaert, deze is toentertijd vanuit de Stadstafel opgericht ter behoud
van De Niervaert voor Klundert. Ook nu is deze groep weer actief bij de
ontwikkeling van de plannen voor de nieuwe Niervaert.
Natuurlijk hartstikke fijn dat we een nieuw zwembad met sporthal en
zalencomplex krijgen, de Niervaert is echt aan vervanging toe. Een
onderzoeksbureau is nu bezig om de eerste plannen op papier te zetten.
Hiervoor zijn al gesprekken geweest met de diverse gebruikers, met de
exploitant en met onze klankbordgroep.
Compleet nieuw complex
Er zal een compleet nieuw complex gebouwd gaan worden. Tijdens
de bouw zal de huidige Niervaert gewoon geopend blijven zodat de
zwemlessen, de sport- en cultuurverenigingen en de diverse andere
activitieten gewoon door kunnen gaan tijdens de bouw. Een en ander
wordt nu onderzocht wat de beste plek is voor de nieuwbouw. Er wordt
gesproken om dit tegenover het huidige gebouw te plaatsen waar nu de
parkeerplaats ligt, maar dit is nog geen definitieve beslissing. Uiteraard
proberen we hier actief bij betrokken te blijven om onze medebewoners
op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Presentatie nieuwbouwplan
Zeker is in ieder geval dat er weer een binnenzwembad zal komen, een
sporthal, diverse zalen en een horecadeel. Binnenkort hopen we de eerste
presentatie van het nieuwbouwplan te zien. Ook de vaste gebruikers
zullen hierbij betrokken worden. We zullen dan kijken of waar mogelijk
inderdaad rekening is gehouden met de diverse wensen en suggesties
van de gebruikers. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie nog
een besluit genomen kan worden dat de plannen verder uitgewerkt
kunnen worden en dat alles in gang gezet kan worden. Uiteraard duurt
het dan nog wel even voor het allemaal concreet is, nog heel wat fases te
doorlopen, maar we proberen u via dit magazine Klundert zoveel mogelijk
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Verlaatsheul bij noordelijke vestingwal Klundert
Foto Anjo van Tilborgh
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Zaterdag 14 mei 2022 in De Niervaert

Orkest Koninklijke Luchtmacht
geeft concert in Klundert

Op uitnodiging van de Stichting Cultuur Moerdijk komt het Orkest
Koninklijke Luchtmacht met hun concertprogramma getiteld ‘Meet
The Orchestra’ op zaterdagavond 14 mei aanstaande naar Klundert.
De grote sporthal van De Niervaert zal dan omgebouwd worden tot
een grandioze concertzaal compleet met een prachtige lichtshow.
In eerste instantie was het de bedoeling dat dit befaamde orkest al in
april 2020 naar Klundert zou komen met het programma in het kader
van 75 jaar bevrijding. Dit kon toen niet doorgaan door alle coronaontwikkelingen. Nu komen ze dus op 14 mei naar Klundert en mogen
we genieten van de huidige show van dit geweldige orkest onder leiding
van chef-dirigent majoor Patrick Curfs.
Kijkje achter de schermen
Deze avond biedt het Orkest Koninklijke Luchtmacht u een kijkje achter
de schermen, Was u altijd al benieuwd wat dit orkest allemaal doet?
Hoe kom je er eigenlijk bij en (hoe) word je daarna ook nog een militair?
Welke instrumenten maken allemaal deel uit van dit orkest?

Dit wordt een feestje
Het orkest laat zich muzikaal van haar beste kant zien: diverse
bezettingen, topklasse arrangementen, muzikale hoogstandjes, solisten
uit het eigen orkest en ook met de geweldige vocalist Martin van der
Starre.
Onder leiding van chef-dirigent majoor Patrick Curfs neemt het orkest
u mee in haar wereld. En dat in het jaar waarin het orkest 70 jaar
bestaat. Dit wordt een feestje! En niet alleen tijdens het concert, maar
ook daarna. Want na het concert zal er nog gezellig gefeest kunnen
worden tijdens de after-party.
Toegangskaarten
De kaarten zullen straks te koop aangeboden worden voor vijf euro
per persoon. Reserveren kan t.z.t. via de website www.cultuurmoerdijk.
nl. De kaartverkoop is nog niet gestart, maar houd de facebookpagina
van Cultuur Moerdijk in de gaten, daar zal gecommuniceerd worden
wanneer de kaarten beschikbaar zijn. Deze berichten zullen door de
redactie van In de Klundert ook gedeeld worden op de sociale media
van In de Klundert.

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?
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Opbrengst acties ruim 1500 euro voor de Wensambulance

Een dikke tien voor Jessica Rijndorp
In ons vorige Klundert Magazine vertelde de 10-jarige Jessica dat ze
een spreekbeurt zou gaan houden over de Stichting WensAmbulance
Brabant. Behalve deze spreekbeurt heeft ze ook speciale acties
gehouden voor deze stichting. Vorige week woensdag was het zover:
Jessica had een indrukwekkende spreekbeurt voor haar klasgenoten
van groep 7 van Basisschool De Molenvliet. Als verrassing kwam er zelfs
een ambulance naar de school om het verhaal van Jessica nog verder
aan te vullen en om alles in en om de ambulance te demonstreren. Een
bijzondere ochtend op De Molenvliet.
Jessica had heel veel informatie bij elkaar verzameld en wist haar
klasgenoten een boeiend verhaal te vertellen. Ook een paar mensen van
de WensAmbulance kwamen in de klas om het verhaal van Jessica nog
wat aan te vullen met verhalen uit de praktijk. De kinderen waren enorm
onder de indruk.
Geweldig resultaat
Buiten mochten ze in de ambulance kijken. Jessica zelf mocht even
vastgesnoerd op de brancard liggen om te ervaren hoe dat voelt. Daarna

had zij nog een heel speciale verrassing voor de Stichting.
Ze had acties gehouden onder andere door statiegeldflessen op te halen
en ze heeft een doneeractie georganiseerd via internet. Het resultaat
was maar liefst 770 euro en trots mocht ze de speciaal gemaakte cheque
overhandigen aan de heren van de Stichting WensAmbulance Brabant.
Maar dat was nog niet alles. Een familielid van Jessica is actief betrokken
geweest bij de KMG Drumband uit Standdaarbuiten. Deze club is helaas
mede door de hele coronaperiode opgeheven en door die vereniging is
besloten om het restant van de clubkas via Jessica te schenken aan dit
goede doel. De opbrengst zal minimaal 750 euro zijn, mogelijk zelfs nog
iets meer. Dat betekent dus dat door Jessica sowieso ruim 1500 euro is
ingezameld voor dit goede doel.
De heren van de stichting waren compleet sprakeloos. “Wat een geweldig
bedrag heeft deze jongedame bij elkaar weten te brengen. We zijn er stil
van. Ontzettend dankbaar, want hiermee kunnen we weer een aantal
wensen in vervulling laten gaan. En voor Jessica een dikke tien voor haar
spreekbeurt en voor het prachtige resultaat van de door haar gehouden
acties!”

Jaarvergadering Die Overdraghe op 28 april
De Jaarvergadering van Heemkundekring “Die Overdraghe”, die gepland was voor 14 april, gaat niet door. In plaats daarvan vergadert de
heemkundekring nu op donderdag 28 april.
Op 14 april zou, zoals we vorige maand in dit blad aankondigden, na de vergadering een lezing gehouden worden over de Zuiderwaterlinie. We hebben
toen ter introductie daarop in de rubriek Oud Nieuws het een en ander verteld over deze aaneenschakeling van vestingsteden aan de noordkant van
Brabant, die werd ontworpen om aan het einde van de 18e eeuw de Fransen buiten de deur te houden. De heer Van Eeden, die de lezing zou houden,
heeft echter vanwege ernstige hartklachten moeten afzeggen. Dus die lezing houdt u van ons tegoed.
Lezing over taal
In plaats van de heer Van Eeden hebben we voor de lezing de bekende schrijver, cabaretier, taalkundige en televisiemaker Wim Daniëls voor 28 april
kunnen contracteren. Hij komt op die datum naar De Niervaert om een lezing te houden. Die gaat over TAAL, maar wat hij precies gaat vertellen weten
we nog niet. Het zal ongetwijfeld gaan over gewone mensen, over hun taal, hun gewoontes, hun alledaagse dingen enz.
Welkom
De lezing is voor leden van Die Overdraghe gratis toegankelijk. Dat geldt ook voor inwonende gezinsleden van Overdraghe-leden op vertoon van het
trouwboekje van het lid. Niet-leden van Die Overdraghe zijn tegen betaling van vijf euro per persoon ook van harte welkom.
De lezing is in de grote zaal van De Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert en begint om 20.30 uur. De zaal is open om 20.15 uur.
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Een zomers gevoel met de
allerlekkerste rosé uit de Camargue!
Nu weer volop op voorraad bij de
Klundertse sLeij tenrij!

€ 7,59
PER FLES

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

6 flessen
voor

€ 39,99

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.

VACATURE

Wij zoeken een enthousiaste, sociale,
vriendelijke, geïnteresseerde stationsmedewerker met teamspirit, flexibel,
servicegericht
en leergierig.
www.sweetbakelicious.nl
www.sweetbakelicious.nl
Sollicitaties graag perOpeningstijden:
e-mail
aan:bestaat uit:
Ons assortiment
Rookwaren
Kansspelen
Ma t/m do: 8.30-18.00
joraklundert@gmail.com
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
Oliemolenstraat
25 - 4791 JT KLUNDERT
Tel: 0168-405292
Tel: 0168-405292
Boeken
Postzegels
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen
telefoon
0168-404540
Vanaf heden ook PostNL
Pakketpunt
Wenskaarten
Dagbladen

JORA SERVICE STATION

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

Groenstraat 2, 4841 BD Prinsenbeek
076 541 32 97

WIST U AL DAT WIJ EEN POSTNL
AFHAAL- EN RETOURPUNT ZIJN?
OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT

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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Klundertse Activiteiten Estafette

Genieten van alle reuring in Klundert
In februari is de Klundertse Activiteiten Estafette gestart en nog steeds
wordt het stokje enthousiast doorgegeven. Februari en maart stonden al
bol van diverse activiteiten, maar ook in april, mei en juni staat ons nog heel
wat leuks te wachten. De organiserende werkgroep Samen in de Klundert is
enthousiast over alle positieve reacties. “De kalender wordt steeds langer,
er zo enthousiast gereageerd door de diverse organisaties in Klundert. We
zijn er echt heel blij mee. Er was duidelijk een grote behoefte aan reuring
in Klundert!” aldus de dames Cootje Knook, Wilma Tolenaars en Anjo van
Tilborgh.

Zaterdagmiddag 16 april:

De diverse activiteiten worden steeds aangekondigd onder andere via
de facebookpagina’s van In de Klundert en Klundert voor Klundert en de
etalages van het winkelpand Voorstraat 52 worden steeds weer ingericht
met de actuele kalenderitems. De actie loopt tot aan Klundert op een
Kluitje. Dit wordt gehouden van vrijdag 24 juni tot en met zondag 26 juni.

Zaterdagmiddag 16 april:

Alle activiteiten staan genoemd in de Stadskalender in dit magazine. De
activiteiten die in april worden georganiseerd worden hieronder uitgelicht.

Zaterdagmiddag 2 april:

Ganzenborden in De Stad Klundert

Heemkundekring Die Overdraghe organiseert een gezellige spelmiddag
in De Stad Klundert. Die middag is iedereen van harte welkom om een
spelletje Ganzenbord mee te komen spelen en hiervoor zal dan de speciale
Klundertse editie van dit spel gebruikt worden. Tijdens deze middag zal ook
de PowerPointpresentatie ‘400 Bruidsparen Stadhuis Klundert’ vertoond
worden en is de expositie in de vitrines de bezichtigen.

Opening speeltuin Het Westerkwartier

Het speeltuinseizoen gaat ook weer beginnen en voor de kinderen is er dan
een leuke middag georganiseerd in de speeltuin aan de Prins WIllemstraat.
Van 14.00 tot 16.00 uur zijn alle kinderen van harte welkom om allerlei
oudhollandse spelletjes mee te komen spelen, georganiseerd door Buurt- en
Speeltuinvereniging Het Westerkwartier. En vanaf die datum zal de speeltuin
weer regelmatig open zijn en zullen er regelmatig activiteiten georganiseerd
gaan worden.

Marsparade door Oranje Garde

Zondag 17 april – 1e Paasdag:

Zaterdagavond 2 april:

Op 1e Paasdag wordt er een Paas-Picknick georganiseerd door de
gezamenlijke kerken in Klundert. De picknick begint om 11.30 uur en wordt
gehouden op het veld tussen de Gereformeerde Kerk en de stadswallen.
Iedereen is van harte welkom! Tijdens het genieten van deze gezamenlijke
maaltijd zal er ook live muziek te horen zijn. Voorafgaand aan de picknick
is er zowel in de Hervormde als in de Gereformeerde Kerk een speciale
Paasdienst. Na de picknick rond 12.30 uur is er een Connected Paasdienst
in de open lucht. Bij slecht weer zal deze dienst binnen gehouden worden.

Vanaf 16.00 uur zal de Oranje Garde van zich laten horen in het Klundertse
centrum. Er zal dan een marsparade te zien zijn, geen taptoe, maar staptoetjes
door de Voorstraat en Molenstraat. Her en der zal daarbij spontaan een
swingend stukje muziek te horen zijn.

Muziekavond Pasen met Passie

Deze muziekavond heeft een gevarieerd programma met muziek en zang.
Het paasverhaal wordt verteld en natuurlijk wordt er volop gezongen van
Bachkoralen tot de nieuwste paasmuziek. Medewerking wordt verleend
door zangers en muzikanten uit Klundert en omgeving. Het programma
begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedereen is welkom,
de toegang is gratis.

Paas-Picknick bij de stadswallen

Zaterdagmiddag 23 april:

Lawaaispektakel met Determinato

Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling
is, dat is eigenlijk het motto van de kampvuuravond voor mannen. Deze
avonden worden regelmatig gehouden en deze keer is de locatie de loods
van Maarten van de Werken (ingang via Hilsepoort) in Klundert. De inloop is
vanaf 19.45 uur; de avond begint om 20.00 uur.
Doel van de avond is ontmoeting tussen mannen, gelovig of andersdenkend,
om in de ontspannen sfeer van een kampvuur in gesprek te gaan over zaken
die er toedoen, maar ook gewoon voor gezelligheid.

Muziekvereniging Determinato is uiteraard ook graag van de partij als het
gaat om voor reuring te zorgen. Na een lange stille periode wil Deto weer
graag laten horen dat er nog volop leven in de vereniging zit.
Daarvoor gaan ze een speciaal lawaaiconcert verzorgen in het centrum van
Klundert waarbij de medewerking wordt gevraagd van alle Klundertenaren.
Iedereen wordt uitgenodigd om op instrumenten mee te komen doen om zo
gezamenlijk het grootste lawaai-orkest van de regio te maken. Dit mogen
natuurlijk ook gerust potten, pannen, deksels, emmers of wat dan ook zijn.
En heb je geen instrument, dan gewoon hard mee komen zingen met een
aantal welbekende liedjes. Ook de scholen zijn benaderd om samen met
de kinderen te gaan knutselen om allerlei instrumenten te gaan maken
waarmee dan meegespeeld kan worden met het lawaaispektakel.

Zaterdagochtend 9 april:

Zaterdagmiddag 23 april:

De clienten van Sovak hebben in het Klundertse activiteitencentrum weer
allerlei leuke, bijzondere en handige creaties gemaakt voor hun jaarlijkse
paasmarkt. Altijd absoluut de moeite waard om hier eens gezellig te gaan
snuffelen. De markt is geopend van 9.30 tot 12.30 uur.

Het estafettestokje wordt die middag gedeeld door Determinato en de
Gereformeerde Kerk. In de D-zaal is deze middag een spelletjesmiddag
georganiseerd speciaal voor de wat oudere alleengaanden.

Zaterdagmiddag 9 april:

Oranje festiviteiten in het Klundertse centrum

Vrijdagavond 8 april:

Kampvuuravond voor mannen 18-plus

Spelletjesmiddag voor alleengaanden

Paasmarkt Activiteitencentrum Sovak

Meezingmiddag met De Herfstklanken

Koningsdag woensdag 27 april:

Voor iedereen die het leuk vindt om te zingen, is er op zaterdag 9 april een
gezellige meezingmiddag met het Seniorenkoor De Herfstklanken. Iedereen
is welkom om van 14.00 tot 16.00 uur heerlijk te komen meezingen.

Van oudsher is Klundert Oranjestad bij uitstek en natuurlijk heeft Stichting
Oranjecomité Klundert (SOK) weer van alles in petto voor de Klundertse
bevolking. Het begint ’s morgens vroeg met de aubade op het Stadhuisplein
en daarna kan iedereen zich vermaken bij de diverse festiviteiten.

Dinsdagavond 12 april:

Zaterdagmiddag 30 april:

Ook dinsdagavond kunnen liefhebbers van zingen hun hart ophalen in het
Huis van de Wijk. Dan is Gospelkoor Reclaim daar te gast. Zij zullen dan
speciaal paasrepertoire laten horen en ook dan kunnen er diverse liedjes
gezellig meegezongen worden.

In de Klundertse kerken staan prachtige orgels en op zaterdagmiddag 30
april zullen er op die orgels steeds kleine concertjes gegeven worden door
de Klundertse organisten. Iedereen is van harte welkom om een gezellige
orgelwandeling te maken langs de drie kerken in het Klundertse centrum.
Tussen 14.00 en 17.00 uur start er steeds elk half uur in elke kerk een
concert, waarbij de organisten diverse muziekstijlen zullen laten horen. De
Gereformeerde kerk, de Hervormde Kerk en de Stad Klundert zijn dan de
gehele middag geopend, dus laat u verrassen en loop eens binnen in onze
kerken.

Koor- en samenzangavond met Reclaim

Orgelwandeling door de drie kerken
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Aan de wandel met de Klundertse
Stadsgidsen

De Klundertse stadgidsen van Heemkundekring Die Overdraghe zijn dit jaar weer aan de wandel. Er zijn verschillende mogelijkheden om met hen
op stap te gaan.

Iedere 1e zaterdag van de maand is er een wandeling waarbij iedereen
aan kan sluiten. Tijdens deze wandeling leert men Klundert en zijn
interessante geschiedenis op een ontspannen 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 (Molenstraat 33)
en duurt ongeveer anderhalf uur.
Mee wandelen?
Wie mee wil wandelen kan zich voor 12.00 uur die dag opgeven 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 volgende wandeling is op zaterdag 2 april.
Wandeling op maat
Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf een groep samen te stellen en een
op deze groep afgestemde wandeling te maken. 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.
Neem voor meer informatie contact op met coördinator Niek en stel
samen een programma op.

Facebookgroep voor Oekraïense vluchtelingen en
opvanggezinnen in Moerdijk
Een laagdrempelige manier om vluchtelingen uit Oekraïne en gezinnen waar zij verblijven met elkaar in contact te brengen. Dat is de bedoeling
van de besloten facebook groep ‘Ukrainian refugees in Moerdijk’. De gemeente Moerdijk heeft de facebookgroep opgericht.
Op dit moment zijn er zo’n vijftig vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente. Het merendeel van hen woont bij een opvanggezin. Daarnaast verwachten we dat ook de opvanglocaties van de gemeente binnenkort meer vluchtelingen gaan ontvangen. “Vanuit enkele opvanggezinnen kwam
het geluid dat zij graag in contact willen komen met andere gezinnen. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er ook vluchtelingen zijn die graag
landgenoten willen spreken. Om in deze behoeften te voorzien, hebben we een besloten facebookgroep opgericht”, aldus Aart-Jan Moerkerke,
burgemeester van Moerdijk.
Lid worden
Via de groep kunnen mensen elkaar opzoeken en ervaringen uitwisselen. Het beheer van de groep is in handen van de gemeente Moerdijk en een
vrijwilliger, Olena Bertova. Aart-Jan Moerkerke: “Wij vinden het heel fijn dat Olena bereid is om dit te doen. Als Oekraïense spreekt ze de taal én
als inwoner van de gemeente Moerdijk kent ze de gemeente goed.”
Mensen die lid willen worden van de groep kunnen een verzoek insturen via Facebook. Zoek op ‘Ukrainian refugees in Moerdijk’.
RefugeeHelp.nl
Naast de lokale facebook groep is sinds 18 maart ook een landelijk platform actief. RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense
vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de
overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag
en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en
door vluchtelingen.
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U BENT WELKOM BI J

Reiki
Healing

Salon Wendy

Marian van Westenbrugge
Klundert

www.oasepraktijk.nl

Graaf Florisstraat 23 Klunder t
Bent u op zoek naar
betaalbare kapsalon
zowe l dames, heren
Dan kunt u bij Salon

e en betrouwbare,
met er varing voor
als kinderen?
Wendy tere cht.

Voetreflex massage
Counseling
Workshops

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.

Voor e en afspraak be lt u
naar: 06-83166393

Mail jouw advertentie of vraag om meer informatie:
advertenties@indeklundert.nl

Als welkom e en
kniptarief van

€ 17, 50

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

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

S alon Wendy

Vacature
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur
Functie-eisen
•
•
•
•

Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Efficient, nauwkeurig en zorgvuldig
Rijbewijs C & bestuurderskaart
Code 95

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijk salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Scholingsmogelijkheden binnen je vakgebied
Een jong, collegiaal en enthousiast team

Iets voor jou?

Graag uw sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, schriftelijk of per e-mail naar onze firma sturen.
Vlietweg 10, 4791 EZ Klundert
info@agtrucks.nl
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www.agtrucks.nl

Alle
den uit
dekbed
d 20%
voorraa
korting

hoge kortingen op diverse
showroom modellen

• Lease auto’s

• Onderhoud & service

• Nieuw en occasions
• Kia service dealer

• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken

SALE

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

ONS MOTTO, ONZE PASSIE
HET AFSCHEID PERFECT
EN PRETTIG REGELEN
MINDER PRIJZIG, MEER
PERSOONLIJK

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-402387
-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl
Kees Smit Uitvaartzorg
Maartenskreek 13
4797 EM Willemstad

0168-785316

info@keessmituitvaartzorg.nl

24/7 beschikbaar!

Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

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

www.dueren.nl
Aanleg - Renovatie
- Onderhoud

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

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T 076 593 12 53

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

www.verpalenhoveniers.nl
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Recept van de maand

Variëren met Flammkuchen
Wat heerlijk dat de lente weer begonnen is! En wat is er dan lekkerder dan een makkelijke en
licht verteerbare maaltijd, Een paar weken geleden zaten we met wat vriendinnen aan tafel en op
het menu stonden zogenaamde flammkuchen. Heerlijk! En makkelijk klaar te maken, je kunt met
allerlei ingrediënten variëren.
De flammkuchen komen oorspronkelijk uit de Elzas. Het is een soort variant op de pizza. Het
verschil is dat er in flammkuchen geen gist verwerkt zit en dat als basis voor de topping geen
tomatensaus wordt gebruikt, maar crème fraiche of een soort kwark of dergelijke.
Van origine werd de Flammkuchen belegd met uienringen en reepjes spek, maar je kunt zelf
eindeloos variëren. Deze keer is gekozen voor een topping van kruidenkaas en een beleg met
onder andere prei, ham en ei. Een heerlijk gerecht als maaltijd, maar in kleine stukken ook lekker
als borrelhap of tussendoortje.
Wat heb je nodig?
Eén verpakking Tante Fanny Flammkuchendeeg uit het koelvak in de supermarkt, 200 gram
fijngesneden prei, 100 gram ham (bijvoorbeeld parmaham of serranoham zorgt voor een
lekkere bite en een extra zout smaakje), 1 rode ui in ringen, 100 gram champignons in dunne
plakjes, eventueel wat zongedroogde tomaatjes, 4 eieren, 4 flinke eetlepels kruidenkaas (bijv.
Philadelphia) en 3 eetlepels geraspte kaas (lekker met b.v. geraspte gruyère).
Hoe maak je het klaar?
Verwarm de oven voor op 220 graden. Haal het deeg van Tante Fanny uit de verpakking en rol
het uit over de bakplaat, laat het bakpapier uiteraard onder het deeg liggen. Smeer het deeg in
met de kruidenkaas en verdeel de diverse ingrediënten er over. Tik de eieren kapot en verdeel
over de Flammkuchen. De dooiers kun je heel laten maar als je ze kapot prikt, dan is het straks
makkelijker eten met wat minder knoeiwerk. Strooi de geraspte kaas over de flammkuchen en
schuif de bakplaat voor ongeveer 15 á 20 minuten in de oven.
Het resultaat is een heerlijk gerecht met knapperige bodem.
Serveer de flammkuchen eventueel met een frisse salade en een heerlijk glaasje wijn uit de Elzas,
bijvoorbeeld een Riesling of een Pinot Blanc. Dat wordt genieten!

Rijbewijs online verlengen
kan nu ook in
Moerdijk
Vanaf 31 maart 2022 kunnen inwoners
van Moerdijk hun rijbewijs online verlengen via de website van de RDW (de
organisatie die de registratie van rijbewijzen in ons land verzorgt). Het rijbewijs ligt na twee werkdagen klaar op het
gemeentehuis.
Online aanvragen is alleen mogelijk bij
het verlengen van het rijbewijs of bij de
categorie ‘uitbreiding’. Inwoners die voor
het eerst een Nederlands rijbewijs aanvragen moeten hiervoor nog wel naar
het gemeentehuis komen.
Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te verlengen, is
een pasfoto nodig die is gemaakt bij een
erkende fotograaf of fotocabine. Een
overzicht van erkende fotografen en fotocabines staat op de locatiewijzer via
www.rdw.nl.
Hoe werkt het?
De online aanvraag begint met het laten maken van een foto bij een door de
RDW erkende fotograaf of fotocabine.
De fotograaf of fotocabine verstuurt de
foto digitaal naar de RDW. Vervolgens
ontvangt men een email waarin staat
of de aanvraag is goedgekeurd. Daarna
kunnen inwoners met de DigiD-app met
ID-check makkelijk en snel de aanvraag
doen en betalen via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na twee werkdagen ligt
het rijbewijs klaar op het gemeentehuis.
Om de aanvraag te doen is een Android
telefoon (versie 7.0 of hoger) of een iPhone (model 7 of hoger met iOS versie
13.2 of hoger) nodig met de DigiD-app
en identiteitscheck.

De enige echte
Klundertvlag!

We hebben nog enkele speciale Klundertvlaggen op voorraad. Wilt u
ook zo’n vrolijke vlag in de Klundertse kleuren, dan kunt u deze via
Stichting In de Klundert bestellen.
Snelle levering
We kunnen twee maten leveren: de standaardvlag van 150 x 100
cm voor 24 euro en een grote vlag van 225 x 150 cm voor 48 euro.
Belangstelling? De vlag is te bestellen via de webshop op www.
indeklundert.nl, daar kunt u ook meteen via iDeal betalen en kan de
vlag meestal dezelfde dag nog geleverd worden.
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Vanaf 4 april t/m 15 mei

De grote
Albert Heijn in de Klundert

SPONSORACTIE

Doe mee en spaar
voor jouw favoriete club!

Zo doet u mee!
1. In de winkel ontvangt u bij besteding van iedere
€ 10.- een voucher, deze vertegenwoordigt € 0.20
2. Scan de voucher bij de speciale actiekast in
de Doorsteek.
3. Kies uw favoriete vereniging en de 0.20 wordt meteen
toegevoegd aan het saldo van de vereniging.

Albert Heijn in de Klundert, Doorsteek 9, 4791 HR Klundert
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