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Op 24, 25 & 26 juni 2022 zijn wij te vinden op de 
braderie van Klundert! Zie de nieuwste fietsen en kom 

gerust even proefrijden. Tot dan! 

De leverancier van fietsplezier 

St. Janstraat 52 
Hoeven 

0165 326 072 
www.carlveeketweewielers.nl 

06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

Dankbaar kijken we terug op een mooie en 
gezegende dankdienst voor het leven van onze 

lieve biddende vader, opa, opa Boel en huisgenoot

Cor Boelhouwers
Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid, 

gebeden en medeleven in welke vorm dan ook.

Het is voor ons een fi jne en troostrijke gedachte 
dat velen hem een warm hart toe hebben gedragen. 

Het heeft ons bijzonder goed gedaan.

Henny en Roel
Janny en Arie
Jan en Wi-ja
André
Corrie en Henk
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Corrie

Klundert, mei 2022

Mijn problemen zijn voorbij
Jezus komt en ‘k weet dat Hij

Mij een plaats heeft bereid
vrede tot in eeuwigheid
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Ter intro
Nog steeds volop activiteiten en bedrijvigheid in de Klundert. Wat wonen we toch in een 
geweldig fijn vestingstadje. Ook in deze editie weer een stadskalender vol met allerlei leuke 
dingen om te gaan doen en te beleven. Hang die pagina op uw prikbord of neem de datums over 
in je agenda, want er zit absoluut voor ieder wat wils tussen.

Volgende editie: donderdag 23 juni!
In de komende editie zullen we uitgebreid in gaan op het programma van Klundert op een Kluiitje 
(KOEK).
Deze editie komt dan een week eerder dan gebruikelijk, dus op donderdag 23 juni a.s. zodat we 
precies op tijd zijn om u op de hoogte te brengen wat er allemaal te doen zal zijn tijdens dit puur 
Klundertse festival met braderie en kermis.

Adverteren?
Wilt u in deze KOEK-special adverteren? Dat kan! Stuur even een mailtje naar 
advertenties@indeklundert.nl dan zorgen we dat u geïnformeerd wordt. Bellen of whatsappen 
mag ook naar 06-43694329.

Volop nieuwtjes
In deze editie natuurlijk de vaste rubrieken met onder andere Gewoon Bijzonder, de Stadskalender, 
Oud Nieuws en de diverse columns. Van diverse organisaties hebben we kopij ontvangen over 
hun activiteiten. 
Verder zijn we de samenwerking aangegaan met de huisartsenpraktijk. Onze Klundertse huisarts 
Desiree van Oorsouw-Broeken vertelt in deze editie over de veranderingen en de plannen die ze 
heeft met de praktijk.

Redactionele bijdrage?
Hebt u zelf iets te melden? Bijvoorbeeld een leuk nieuwtje of een bijzondere activiteit, hebt 
u een tip voor Gewoon Bijzonder of hebt u een lekker recept, stuur gerust een mailtje naar 
redactie@indeklundert.nl. 
Voor nu weer heel veel leesplezier!

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Leef met een lach, geniet en pluk de dag!
Wat beleven wij op dit moment een gezellige drukte. Zoonlief en onze schone dochter met de 
allerliefste kleindochters van de hele wereld logeren een paar weekjes bij ons. Huis verkocht 
en het nieuwe huis nog niet klaar met de verbouwing. Vanzelfsprekend bied je dan een logeer-
plek aan. Het is best druk en het gezinsleven even weer anders dan anders, maar wat is het 
ontzettend leuk. Zeker om die twee kleintjes dagelijks te zien, te knuffelen en mee te maken. 

Het is wat passen en meten, maar met goede afspraken en elkaar zoveel mogelijk vrij laten, 
gaat het allemaal prima. Van ons mogen ze nog wel even blijven. Het is een unieke tijd met z’n 
allen. Wat zullen we er straks met veel plezier op terugkijken! Herinneringen voor later moet 
je nu maken!

Omdat we natuurlijk ook wel eens een momentje voor onszelf nodig hebben, gaan we ook 
samen wel eens een dagje weg. Zo zijn we pas nog naar Ittervoort in Limburg gereden. Daar 
staat de grootste muziekzaak van Nederland en misschien zelfs wel van heel West-Europa, 
een snoepwinkel voor muzikanten.

Het is best even rijden en ter plekke is dan een toiletbezoek wel even nodig. Je ziet wel vaker 
van die toilettegeltjes, maar hier zag ik wel een heel bijzondere tekst in onvervalst Limburgs:

‘Noa t sjiete de pot zo vèttig wie un vèrke? Loat den doanoa dien hendjes f wèrke. Den is t 
tenminste gein vetlapperie en zeen dien collega’s auch weer blie.’

Je moet ’t even op het gemak (letterlijk èn 
figuurlijk) lezen, maar zoiets bezorg je dan 
wel een glimlach. 
En wat is leuker dan lekker even lachen?

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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“Goede huisartsenzorg, een zaak van ons samen!”
Huisartsenpraktijk krijgt nieuw elan
De Klundertse huisartsenpraktijk heeft een heftige periode achter de rug. Het onverwachte overlijden van dokter Jula-Louise Vladár begin november vorig 
jaar heeft een enorme impact gehad voor de patiënten maar zeker ook voor alle collega’s in de praktijk. Was De Clundert eerst een maatschap met twee 
praktijkhouders, nu gaat Desiree van Oorsouw-Broeken als enige praktijkhoudend huisarts door in de Klundertse praktijk. 

“Het is een ontzettend moeilijke periode geweest voor ons allemaal”, zegt Desiree van Oorsouw, “inmiddels begint de rust een beetje weer te keren en we 
zijn nu bezig met allerlei vernieuwende ideeën voor onze praktijk. We willen op een slimmere manier de zorg gaan organiseren. Het uitgangspunt blijft na-
tuurlijk goede huisartsenzorg, maar het zal steeds meer een zaak van samen worden en dan bedoel ik met name samen met onze patiënten.”

Nieuwe start
“Een praktijkhouder erbij zou mooi geweest zijn, 
maar die mogelijkheden zijn maar heel beperkt. 
Dat is een landelijk probleem. De jonge dokters 
gaan veel liever aan de slag als ZZP-er. Dat is ook 
wel te begrijpen. Je kunt dan zelf je werktijden in-
vullen en hebt geen verantwoordelijkheden voor 
een eigen zaak, maar jammer is het wel”, vertelt 
Desiree, “ik werk zelf al een aantal jaren als prak-
tijkhoudend huisarts hier in Klundert en ik vind 
zelf juist die extra taak wel een mooie uitdaging. 
Het zorgt voor afwisseling in je werkzaamheden.”
Nu ze als enige praktijkhouder doorgaat, ver-
andert er voor Desiree ook veel. “Het wordt op 
papier een nieuw bedrijf, want het was natuurlijk 
een maatschap en nu wordt het mijn praktijk. 
Voor mij wordt het een nieuwe start, ik mag het 
helemaal op mijn manier gaan doen, ik mag de 
koers gaan bepalen. Na deze hele moeilijke peri-
ode willen we deze gelegenheid meteen aanpak-
ken om wat veranderingen in te zetten. We gaan 
moderniseren en alles zal veel efficiënter aange-
pakt gaan worden.”

Samenwerking met patiënten 
Desiree heeft zelf ook een jong gezin met twee 
kinderen. “Op de eerste plaats staat dus echt mijn 
gezin. Mijn motto blijft dus ‘werken om te leven 
en niet leven om te werken’. Ik wil niet die vrouw 
zijn waarbij de kinderen zich straks afvragen ‘wie 
is die vrouw die op zondag het vlees snijdt’. Ik ben 
natuurlijk dokter en ik wil ook graag een goede 
dokter zijn, maar daarnaast wil ik ook als mens 
blijven functioneren. Van overheidswege worden 
er ook allerlei nieuwe regels en wetten opgelegd, 
de huisarts krijgt er steeds meer zorgtaken bij. 
Daar moeten we als praktijk in meegaan. De basis 
zal worden dat er meer samenwerking gevraagd 
zal worden met de patiënt. Als huisarts ben je 
steeds meer een soort coach. Het is niet de huis-
arts die de dingen bepaalt, maar het is een samen-
werking tussen arts en patiënt om te kijken wat er 
nodig is en wat de patiënt hier zelf in kan doen.”

Website www.declundert.praktijkinfo.nl 
Binnen de huisartsenpraktijk werken steeds meer 
andere zorgverleners, stuk voor stuk specialisten 
op hun eigen vakgebied. Naast Desiree werken er 
in Klundert een aantal waarnemend huisartsen, 
er is een verpleegkundig specialist, praktijkonder-
steuners somatiek, GGZ en ouderenzorg en daar-
naast natuurlijk de doktersassistentes, adminis-

tratief medewerkers, interieurverzorgster en de 
praktijkmanager. Samen streven zij om alle zorg 
die nodig is zo optimaal mogelijk te bieden aan 
de inwoners van Klundert en enkele buurdorpen. 
Op de website van de praktijk is heel veel infor-
matie te vinden. Daar is bijvoorbeeld te lezen: 
‘Wij informeren, stimuleren en coachen u als pa-
tiënt om op een verantwoorde manier om te gaan 
met ziekte en herstel. Van onze patiënten vragen 
wij eigen inzet. Wij vinden gezondheid namelijk 
een verantwoordelijkheid van de huisarts, maar 
zeker ook van patiënt zelf. Zorg vereist inspan-
ning van beide partijen. Niemand kent u beter 
dan u zelf. Wij geloven dat u invloed heeft op uw 
eigen gezondheid door zelf de regie in handen te 
nemen bij lichamelijke, emotionele en sociale uit-
dagingen. Wij staan u hierin bij met uitleg, behan-
deling en advies.’

Benutten van kansen
Desiree hoort zelf bij de jongere generatie huis-
artsen. “Ik ben zelf nog maar 40 jaar. Het wordt 
echt een soort ommekeer, een nieuwe start met 
van alles. Het klinkt misschien vreemd, maar deze 
nieuwe situatie biedt dus nu ook kansen en mo-
gelijkheden om juist nu te innoveren. Nu mag ik 
kiezen en het op mijn manier gaan doen. We zit-
ten met ons team middenin een proces richting 
deze nieuwe start. We maken gebruik van interne 
en externe expertise. We doen het echt samen 
als team, zodat we straks met z’n allen een plek 
gecreëerd hebben waar het fijn werken is en waar 
de patiënt zich op het gemak zal voelen.”

Moderniseren
De veranderingen en vernieuwen zijn tweeledig. 
Enerzijds zal de manier van werken anders inge-
richt gaan worden en anderzijds zal de praktijk 
een modernere uitstraling krijgen.
“Ik ben onlangs zelf eens in de wachtkamer gaan 
zitten om te ervaren hoe dat is. Ik kan me voor-
stellen dat onze patiënten het niet fijn vinden om 
daar te zitten. Sowieso geen plek waar je graag 
gaat zitten, maar met een andere inrichting kun-
nen we misschien wel creëren dat de patiënt zich 
daar meer op z’n gemak zal voelen.”
Naast de praktische moderniseringen binnen de 
praktijk, zal er dus langzaamaan ook op een ande-
re manier gewerkt gaan worden. 
“Landelijk is het ook al steeds meer een tendens 
om vanuit huis te werken. Ook de huisartsen-
praktijk gaat thuiswerkplekken creëren, waarbij 

gebruik gemaakt kan worden van alle nieuwe ont-
wikkelingen en mogelijkheden. Dit wordt Blended 
Care genoemd. Blended Care is een combinatie 
van traditionele face-to-face behandelingen en 
online hulpverlening”, legt Desiree uit, “dit alles 
zal natuurlijk stapje voor stapje ingezet gaan wor-
den, we willen niets forceren en uiteraard zullen 
we ook onze patiënten meenemen in het hele 
veranderingsproces.”

Communicatie
De communicatie via patiëntenbrieven dat 
blijft. Vorige week hebben de patiënten weer 
zo’n informatiebrief ontvangen. Daarnaast is 
de samenwerking gezocht met de organisatie 
van het Klundert Magazine om ook dit medium 
regelmatig te gaan gebruiken om patiënten te 
informeren. 
“Ons streven is om de communicatie te verbete-
ren, zodat de patiënten weten wat ze van de prak-
tijk mogen verwachten. Goede communicatie is 
belangrijk, zodat de patiënten weten wat er alle-
maal speelt en daardoor ook begrip krijgen voor 
de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat zal 
zeker ook zorgen voor meer begrip voor elkaar en 
een betere samenwerking.”

Missie en visie
De Klundertse huisartsenpraktijk gaat dus een 
nieuwe koers varen met een duidelijke missie en 
visie.
“De kernwaarden van onze praktijk zijn respect, 
eerlijkheid en openheid, samenwerking en balans. 
Dat zijn en blijven de punten die wij belangrijk 
vinden. We hebben in verhouding met andere 
praktijken in deze regio met ruim 7200 patiënten 
een erg grote praktijk, maar we gaan ervoor om 
goede huisartsenzorg te blijven bieden waarbij 
samenwerking tussen praktijk en patiënten een 
belangrijk item zal zijn. Ons motto blijft: goede 
huisartsenzorg, een zaak van ons samen!”

Foto drieluik
Juist omdat Desiree van Oorsouw-Broeken via 
dit artikel wil vetellen hoe zij is en waar ze voor 
staat, geeft ze ook een kijkje in haar privéleven 
door een paar foto’s te delen waarop zij staat sa-
men met haar man Jasper en hun kinderen Boris 
en Sara. Zoals ze eerder al zei: “Ik wil graag een 
goede dokter zijn, maar daarnaast wil ik ook als 
mens blijven functioneren. Mijn gezin komt echt 
op de eerste plaats.”
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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 Annie de Jong-Hamers (71) uit Klundert
De titel van deze rubriek is bewust gekozen: Gewoon Bijzonder, maar het had ook Bijzonder Gewoon kunnen zijn. En dat laatste vindt Annie de Jong eigenlijk van 
zichzelf. Haar lijfspreuk is namelijk: ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’.
Annie is zo iemand die het liefste achter de schermen lekker bezig is, een ontzettend aardige vrouw, goedlachs, een dame die houdt van gezelligheid en die weet 
van aanpakken. Elders in dit blad een foto van haar met burgemeester Aart-Jan Moerkerke tijdens een heel speciale huldiging. Annie kreeg onlangs namelijk de 
erepenning van de gemeente Moerdijk vanwege haar vele vrijwilligerswerk onder andere voor het ritmisch koor Rhythm4all. Wel Gewoon Bijzonder dus!
Wie is Annie de Jong-Hamers? We willen haar graag leren kennen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in Oudemolen. Mijn ouders had-
den acht kinderen: vier jongens en vier meisjes, 
ik was het zevende kind. We woonden in het 
huisje tegenover de molen. Dat huisje is nu roze 
geverfd, dus velen zullen dit zeker kennen. Ik was 
tien jaar toen mijn tante is overleden. Mijn ou-
ders hebben ons neefje van vier maanden in huis 
genomen en die is als jongste broertje bij ons op-
gegroeid. We zijn daarna verhuisd naar een wat 
groter huis gelegen bij het viaduct vlakbij waar 
nu de Aldi is. Later in 1970 kregen we een nieuw 
huurhuis in Fijnaart.
Ik ging in Fijnaart naar de lagere school, vervol-
gens naar de VGLO (Voortgezet Gewoon Lager 
Onderwijs). Daarna heb ik nog twee jaar naailes 
gevolgd in Klundert. Mijn beroep is eigenlijk cos-
tumière, maar heb nooit als zodanig gewerkt, al-
leen voor ons gezin kleding gemaakt. 
Tot mijn negentiende heb ik eerst bij de bakker 
in Fijnaart in de huishouding gewerkt, later bij 
Boekhandel Boekhoven in de winkel en ook nog 
bij De Graanbeurs.
Op 9 juni 1972 ben ik getrouwd met Adrie de 
Jong uit Klundert en samen zijn we in Breda gaan 
wonen in een flat acht hoog in de Hoge Vught. 
Ik ben in eerste instantie gestopt met werken, 
maar ik zat alleen in die flat en via via kreeg ik een 
baan in de keuken van het Woonzorgcentrum 
Elisabeth in Breda. Daar heb ik met heel veel 
plezier gewerkt. Ik ben in de zomer van 1976 ge-
stopt met werken en in november 1976 is onze 
oudste zoon Sjors geboren. In april 1978 volgde 
onze dochter Daisy. 
Daisy was een maand oud toen we de kans kre-
gen voor woningruil en zijn we met ons gezin 
naar Klundert verhuisd. 
In 1982 toen de kinderen allebei naar school 
gingen, werd ik door familie Kamp gevraagd of ik 
weer bij  hun in de boekwinkel wilde komen wer-

ken. Daarna heb ook nog bij de groentewinkel 
in Klundert gewerkt. Leuk werk lekker dichtbij 
huis. Nadat deze winkel is gestopt, werd ik aan-
genomen bij TPC, een elektronicawinkel aan de 
Kerkring. Deze winkel sloot in 2004 en tot 2006 
heb ik in de WW gezeten. Ik ging een keer kof-
fiedrinken bij de familie Kamp en werd gevraagd 
om weer bij hen in de winkel te komen werken. 
In 2012 moest Boekhoven inkrimpen en kreeg ik 
samen met nog drie dames mijn ontslag. Dat was 
in 2006, ik was toen 61 jaar. Daarna heb ik verder 
geen baan meer naar m’n zin gevonden. Onder-
tussen genieten we samen al weer een aantal jaar 
met plezier van ons pensioen. 

Men zou mij kunnen kennen van...
Heel veel mensen kennen me misschien van de 
winkels waar ik gewerkt heb. Verder heb ik onder 
andere in de ouderraad gezeten toen onze kin-
deren op basisschool De Rietvest zaten. Ik zing al 
jaren in het ritmisch koor Rhythm4all. 

In het dagelijks leven ben ik…
Heerlijk met pensioen. Samen met mijn man ge-
nieten van het leven.

Ik ben trots op...
Op m’n gezin en op m’n familie. Maar ik ben ook 
trots dat ik in 2017 en in 2018 de vierdaagse van 
Nijmegen heb uitgelopen. 

Ik heb een grote hekel aan…
Ruzie maken. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk graag naar woonprogramma’s en naar 
series zoals Penoza en Poldark. Hendrik Groen 
vond ik ook een mooie serie. 

Deze film moet iedereen zien...
Bohemian Rhapsody vond ik echt een geweldige 
film.

Het boek waarvan ik genoot...
De boeken over de Zeven Zussen heb ik van ge-
noten, maar ook van boeken zoals De Stam van 
de Holebeer.

Ik luister graag naar...
Nederlandstalige muziek en popklassiekers zoals 
The Beatles en Abba.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Ik ben wel een doener denk ik. Meestal heb ik 
het al gedaan voor ik er over heb nagedacht of 
ik het ga doen.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Het is onmogelijk, maar wat zou ik graag onze 
kleinkinderen aan mijn ouders hebben laten zien.

Het liefst drink ik...
Een wijntje, maar ook een biertje op z’n tijd vind 
ik lekker.

En het lekkerste eten vind ik…
Ik lust alles, ben een makkelijke eter. Zelf kook 
ik graag en kan lekker koken volgens mijn 
gezin. Als we uit eten gaan, vind ik het leuk om 
bijvoorbeeld naar De Gouden Leeuw te gaan, 
maar ’t Zusje vind ik ook leuk of bijvoorbeeld 
Thuis in Dinteloord.

Mijn favoriete vakantieland is...
Vroeger gingen we met de kinderen vaak kam-
peren in de Dordogne in Frankrijk. Later hebben 
we samen reisjes gemaakt naar Spanje, maar we 
gaan ook graag zomaar op pad in Nederland. 
Fietsen mee en lekker toeren.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Minder ruzie maken en meer verdraagzaam zijn, 
dat maakt alles veel leuker. Gewoon lief zijn voor 
elkaar.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Heb geen speciale wensen. Ik ben al vanaf mijn 
vijftiende samen met Adrie, binnenkort zijn we 
50 jaar getrouwd, we hebben samen een heel 
goed leven. Als ik dan iets graag zou willen is een 
weekje samen met de kinderen en kleinkinderen 
bijvoorbeeld naar Texel.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Veel samen delen, maar toch je eigen keuzes 
kunnen mogen maken.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand, ik ben een tevreden mens en heb 
alles wat m’n hartje begeerd.

Klundert vind ik…
Een gezellig stadje, ik woon hier prima en heb het 
altijd prima naar m’n zin in Klundert.

Wat ik mis in Klundert is…
Er zou wat meer bedrijvigheid mogen zijn, wat 
meer terrasjes, dat zou het nog gezelliger maken.

Mooiste plekje in Klundert…
De Walstraat vind ik een heel leuk straatje, daar 
is mijn man opgegroeid, maar ook de vestingwal-
len zijn heel mooi en het centrum met de Botte-
kreek in het midden.

Minst mooie plekje in Klundert…
Jammer dat het in de Groenstrook zo’n bende is. 
Zou zo’n mooi wandelgebied kunnen zijn als dat 
goed zou worden onderhouden. 

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert en Willemstad, maar wat Willemstad 
net wat extra’s geeft is de haven met al die leuke 
terrasjes. Maar ik zou er niet willen wonen, dan 
kies ik toch voor Klundert.



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

L A B E L C

h 06 - 30 29 14 13   e label-c@outlook.com 
k www.salonlabel-c.nl   l Lillehammer 3, Klundert

Ik verwelkom u graag in mijn salon, Label-C.

Een haarfijne groet,
Carmen van den Berge - van Zuilekom

v

Sneller en flexibeler dan grotere adviesorganisaties, 

completer en stabieler dan de kleinere bureaus. 

De 200 professionals van Vermetten ondersteunen 

dagelijks ondernemers uit allerlei branches. 

Wij zijn Vermetten, dé adviseur van succesvolle 

ondernemers.

Deskundig. Daadkrachtig.  
Doeltreffend. Zonder gedoe. 

www.vermetten.nl

Door heel Brabant.
Zonder gedoe.

Klundert Magazine pagina 6



grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

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

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
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Foto van de maand
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar de 
foto precies genomen is. Elke maand kiezen we een foto voor deze rubriek. Foto’s mogen ook vrij geplaatst worden in de facebookgroep “Groeten uit 
Klundert”. 

Er zijn al heel wat foto’s gemaakt van ons prachtige vestingstadje, zoveel mooie plekjes en elk seizoen weer anders. Deze keer heeft Corine van 
Drimmelen een mooi plaatje gemaakt van de grazende schapen op de wallen bij De Suijkerberch.
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Nieuwe kapsalon in Klundert
Salon Label-C van Carmen van den 
Berge-van Zuilekom

Carmen van den Berge-van Zuilekom heeft sinds een paar maanden haar 
eigen kapsalon Label-C, gevestigd aan de Lillehammer 3 in Klundert. Een 
kleine, maar complete en gezellige salon, waar dames, heren en kinderen 
gastvrij ontvangen worden. In Salon Label-C krijg je de volledige 
aandacht en mag je kundigheid verwachten. “Ik wil mijn klanten nog 
mooier maken dan dat ze al zijn en het gevoel geven dat ze even tot rust 
kunnen komen”, is het motto van Carmen.

Carmen heeft ruim 14 jaar met veel plezier gewerkt in een gerenommeerde 

salon in Roosendaal en vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Ik heb in 
die salon heel veel mensen mogen ontmoeten, ik heb heel veel geleerd en 
met leuke collega’s mogen werken. Al die ervaring zet ik nu in voor mijn 
eigen salon.”

Eigen visie
Carmen werkt helemaal volgens haar eigen visie. “Ik ben absoluut geen 
thuiskapper, maar heb gewoon een volledige salon. Weliswaar is deze 
salon inpandig aan onze woning, maar wel met aparte ingang. Zo houd ik 
privé en werk gescheiden. Ik ontvang mijn klanten graag één op één, dan 
kan ik echt de tijd nemen.”
Dat klanten zich op hun gemak voelen bij Carmen, dat kan bijna niet 
anders. De klanten krijgen een gastvrije ontvangst en beleven echt een 
relaxmoment in de moderne sfeervolle salon.
De naam Label-C is ook heel bewust gekozen. “Iedere kapper heeft zijn 
eigen stijl, een eigen visie in het vak. Je heb daardoor allemaal je eigen 
‘label’ die je door geeft aan je klanten. De C staat uiteraard voor mijn 
eigen naam, vandaar dus Label-C.”

Duidelijke communicatie
Carmen heeft een duidelijke website en een actuele facebookpagina. “Ik 
wil graag open zijn naar mijn klanten en communiceer duidelijk wat ik doe 
en wat de kosten zijn van de diverse behandelingen, zodat mensen nooit 
achteraf voor verrassingen komen te staan.”
Om bij de tijd te blijven, volgt Carmen nog steeds trainingen en workshops 
om de technieken bij te houden en nieuwe ontwikkelingen te volgen. “De 
REF productenlijn is dus van een Zweeds bedrijf, zij geven regelmatig 
online trainingen, maar verder ga ik regelmatig naar kapperstrainingen, 
want ook het kappersvak verandert steeds. De producten worden steeds 
beter, maar ook de kapsels zijn onderhevig aan modeontwikkelingen 
en vragen steeds weer nieuwe technieken. Ik vind het belangrijk om dit 
allemaal bij te houden,” aldus Carmen.
Alle informatie over de salon inclusief de prijslijst is te vinden op de 
website www.salonlabel-c.nl.

Wat zijn wij blij met onze vrienden!
Vriendschap is zó waardevol! 

Het Klundert Magazine krijgt u nog steeds maandelijks gratis in de 
brievenbus. Maar om dit gratis te kunnen blijven regelen, zijn we afhankelijk 
van adverteerders, sponsors én vrienden!
Wat zou het fijn zijn als we als lezers van het Klundert Magazine allemaal 
vrienden zijn! Dat zou het zoveel makkelijker maken om een mooi blad te 
maken met lekker veel pagina’s. 

Bent u al vriend?
Sommige vrienden betalen via een automatische incasso elk jaar hun 
bijdrage, dat is natuurlijk net zo makkelijk. Vind jij dat ook gemakkelijk, vraag 
dan even naar een incassoformulier via info@indeklundert.nl.

Vriendschap via iDealknop op de website www.indeklundert.nl
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.

Vindt u het fijn om elke maand het Klundert Magazine te ontvangen? Mogen 
we dan ook op uw vriendenbijdrage rekenen?

De enige echte 
Klundertvlag!
We hebben nog 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.



Klundert Magazine pagina 9Klundert Magazine pagina 9

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
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

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



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

De lekkerste sushi van Klundert!
 

We zijn van dinsdag t/m zondag 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?

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

Gentlemen’s 
deal

SHIRT + SHORT
VAN €169,98 VOOR €139,90

We zijn op zoek naar vrijwilligers!
We zoeken vrolijke en flexibele vrijwilligers die iets voor 
anderen willen doen, maar ook zichzelf willen ontwikkelen. Op 
basis van wat je leuk vindt koppelen we je aan iemand, ga je 
leuke dingen doen met deze persoon en kom je in ons team.

Renske Donkers 
06 – 236 40 824

Voor meer info:Voorbeelden zijn koken, eten, wandelen 
of samen schilderen. Interesse? Bel me, 
dan maken we snel een afspraak!

Klundert Magazine pagina 10
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 64 - juni 2022

1974: De eerste braderie in Klundert
Juni is braderiemaand in Klundert. Maar dat is het niet altijd geweest. Wel is het jaarlijkse evenement vanaf het eerste jaar steeds een doorslaand succes 
geweest. Dat was niet in het minst omdat nergens in de omgeving een plek te vinden is waar kramen en attracties in goede harmonie samengebracht 
kunnen worden en waar dan ook nog voldoende ruimte is voor de talloze bezoekers die de weg naar het centrum van Klundert jaar na jaar weer kunnen 
vinden. Maar ook aan de vindingrijkheid van de organisatoren, die er elk jaar weer in slagen om naast de jaarmarkt en de kermis een afwisselend amuse-
mentsprogramma te organiseren. 
Hieronder een artikel dat Ties Steehouwer schreef voor de Overdraght van juni 2013.
De Klundertse braderie werd voor het eerst ge-
houden in 1974. Niet in juni, zoals de laatste jaren 
de gewoonte is, maar op donderdag 22, vrijdag 
23 en zaterdag 24 augustus. Het idee voor deze 
zomerfeesten, zoals ze in eerste instantie wer-
den genoemd, kwam van Ruud Jansen, gemeen-
teambtenaar en bestuurslid van het Oranjeco-
mité. Hij wilde met deze zomerfeesten inhaken 
op het concours hippique dat voor zaterdag 24 
augustus op de rol stond. Op 19 juni van dat jaar 
lanceerde hij zijn idee, zodat het kort dag was. Hij 
wist Jan van der Hilst, die ook op het stadhuis 
werkte, voor zijn idee te winnen. Van der Hilst 
was voorzitter van de Vereniging Voor Vermaak, 
een afsplitsing van het Oranjecomité. De eerste 
plannen voorzagen in een braderie rond de Botte-
kreek, een verloting met als hoofdprijs een pony 
en een tentoonstelling in het Stadhuis. De toen al 
bestaande KOK, onder leiding van Wim Boekho-
ven, was meteen enthousiast voor het plan.

WIVEMA
Er werd besloten dat het een samenwerkingsver-
band moest worden tussen het KOK, het Oranje-
comité en de VVV. De naam werd WIVEMA, een 
afkorting van Winkeliers en Verenigingen Ma-
nifestatie. Ondanks de vakantiemaanden werd 
er hard gewerkt om de organisatie nog voor het 
laatste weekend van augustus op poten te krijgen. 
Dat lukte zo goed dat de toenmalige burgemees-
ter van Klundert, C.D. van Oosten, zijn tevreden-

heid in de Niervaertpost ventileerde. De plannen 
voorzagen in een braderie met in ieder geval kra-
men van de 15 leden van de KOK met daartussen 
kramen van iedereen die mee wilde doen. Het 
Oranjecomité verzorgde het amusement met on-
der andere een schiettent, ballegooien en het rad 
van avontuur met daarbij een Amerikaanse ver-
koop. Voor de kinderen kwam er een draaimolen. 
De VVV belastte zich met het culturele gedeelte. 
Zo kwam er in het stadhuis een tentoonstelling 
van hobbyisten waar ook de heemkundekring Die 
Overdraghe zich bij aansloot.

Muzikale activiteiten
Op donderdagavond zong het Niervaertkoor, 
op vrijdagavond speelde Determinato en op za-
terdagavond was er een disco. Dit alles vond 
plaats op het gazon achter het stadhuis. Het 
organisatiecomité bestond uit Ruud Jansen van 
het Oranjecomité, Wim Boekhoven van het KOK 
en Jan Bakx van de VVV. Verder stonden op het 
programma lezingen van Joost Knook in het stad-
huis met behulp van een overheadprojector. Een 
nieuwigheid in die tijd en nu alweer bijna ouder-
wets. Bij de toegangswegen van Klundert kwam 
een piepklein bordje te staan waarop de braderie 
werd aangekondigd. Alleen de naam van de KOK 
stond daarop vermeld. Op donderdag 22 augus-
tus opende burgemeester Van Oosten samen met 
zijn echtgenote, Wim Boekhoven en Fer de Jong 
de WIVEMA-feesten. Wim Boekhoven overhan-

digde aan Van Oosten een bord met het wapen 
van Klundert. Boekhoven sprak daarbij de hoop 
uit dat de WIVEMA de eerste van een lange reeks 
zou worden. 
(NB: En dat werd het omdat het feest, weliswaar 
onder de naam “Klundert op een Kluitje” dit jaar 
voor de 46e keer wordt gehouden. 46 omdat er 
in 2020 en 2021 vanwege de Coronapandemie 
geen braderie was.)
Na de opening werd de  burgemeester, op uitno-
diging van Johan den Hollander, in een oude Rolls 
Royce rond de Bottekreek gereden.

Kermis
De eerste WIVEMA bleek uiteindelijk nog groot-
ser uit te pakken dan de bedoeling was. Dit omdat 
er op het laatste moment van alles bij kwam. Zo 
draaide er achter het stadhuis een rad van avon-
tuur, werd de jeugd met een pony kar rondgere-
den en stonden en op het Stadhuisplein enkele 
kermisattracties. Ook toen al sloeg de padvinderij 
een brug over de Bottekreek. Daarnaast werden 
er op het schoolplein van de Molenbergschool 
skelterwedstrijden gehouden. Tijdens de braderie 
waren er optredens van de Oranje Garde, Deter-
minato en het Niervaertkoor, dat toen al onder 
leiding stond van Wim Hommel en nog uit 46 le-
den bestond. De allereerste WIVEMA werd een 
groot feest dat veel publiek trok en gezegend was 
met prima weer. 
(met dank aan Ties Steehouwer)

Naam:

Leeftijd:

Adres:
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Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl

Verenigingsnieuws
40 jaar lid van Rhythm4All 
Erepenning gemeente Moerdijk voor 
Annie de Jong
Dinsdagavond 3 mei werd Annie de Jong-Hamers verrast met de 
erepenning van de gemeente Moerdijk. Burgemeester Aart-Jan 
Moerkerke bezocht de repetitieavond van het Ritmisch Koor Rhythm4all 
voor deze speciale huldiging.

Annie was totaal verrast toen haar kinderen en kleinkinderen 
binnenkwamen op de repetitie en ook haar broers en zussen waren 
aanwezig. Toen ook de burgemeester arriveerde, kreeg ze toch wel het 
vermoeden dat er iets heel speciaals aan de hand was. 

Welverdiend
Het bestuur van Rhythm4all was er al even mee bezig geweest om dit 
voor elkaar te krijgen. 
“Annie heeft het zo verdiend ze stond aan de wieg van het begin van 
Rhythm4all”, vertelt bestuurslid Hennie Laurijsse, “ze is de medeoprichter 
van het koor en heeft heel wat taken verricht voor het koor. Ze is 
voorzitter geweest en ook andere bestuursfuncties ingevuld en ze zorgt 
al 40 jaar iedere week voor een kopje koffie of thee tijdens de pauze en 
altijd met een koekje erbij. Als er iemand jarig is, dan zorgt Annie voor 
een kaartje en als iemand ziek is, dan regelt ze ook een kaartje of een 
bloemetje. Ze verzorgt de bladmuziek en de kleding. Samen met haar 
man Adrie gaat ze iedere week naar de repetitie.”

Gouden ring
Ook de koorleden zelf hadden een prachtig cadeau voor Annie. Er is geld 
ingezameld en daarvan is een mooie gouden ring met inscriptie gekocht. 
“Zo zie je maar dat onze leden Annie erg waarderen en een warm hart 
toe dragen. Want op ons Annie kunnen we altijd rekenen”, aldus Hennie 
Laurijsse.

Zomeravondmuziek met de jeugd van 
Muziekvereniging Determinato
De jeugdafdeling is springlevend bij Determinato en dat willen ze graag 
laten horen. Op vrijdagavond 10 juni zullen de diverse groepen en 
orkesten optreden in het centrum van Klundert. 

Het begint rond 18.30 uur met de jongste groep: De Detokids. Zij 
zijn nog maar net begonnen maar vinden het leuk om op te treden. 
Aansluitend zal het jeugdorkest De Detomaatjes een populair en 
swingend programma laten horen. Tot slot zal de Drummerij laten horen 

hoe leuk en afwisselend slagwerkmuziek kan zijn. 
Dit alles speelt zich vanaf de vlonder aan de Molenstraat in het centrum 
van Klundert. Mocht het weer dit niet toelaten, dan wijken we uit naar 
De Niervaert.

Regiofinales schoolvoetbaltoernooi 
gehouden bij V.V. Klundert 
Woensdag 18 mei 2022 zijn de regiofinales van het schoolvoetbaltoernooi 
gehouden op het sportpark van V.V. Klundert. De deelnemende 
25 scholen met in totaal 260 spelers kwamen van Stavenisse tot 
Papendrecht naar Klundert toe om de wedstrijden te spelen op de 
velden van voetbalvereniging Klundert.

Het was een prachtige zonnige dag waarin er werd gestreden door de 
jongens en meisjes van groep 7-8 en jongens groep 5-6 voor een plaats 
in de district finale van het schoolvoetbaltoernooi 2022. Uit Klundert 
streden team 1 en 2 mee van Basisschool De Rietvest. Helaas geen 
plaats in de districtsfinale gewonnen, maar wel een mooie ervaring rijker.
Bij de jongens en meisjes gemengd groep 7-8 is er gewonnen door de 
school Uniek uit Hoeven.
Bij de meisjes groep 7-8 is er gewonnen door de school De 4 
Heemskinderen uit Etten-Leur. Bij de groep 5-6 is de school OBS de 
Noordster uit Bergen op Zoom 1e en De Groen van Pinksteren uit 
Dinteloord 2e geworden.
Zij gaan naar de district finale op 1 juni 2022 in St Michielsgestel.
V.V. Klundert kan terugkijken op een zeer geslaagde middag waaraan 25 
vrijwilligers hun medewerking hebben verleend.

Voetbalvereniging Klundert viert 90-jarig 
bestaan
Zaterdag 18 juni zijn er allerlei festiviteiten ter gelegenheid van het 
90-jarig bestaan van Voetbalvereniging Klundert. 

’s Middags vanaf 12 uur is er een leuk programma voor jong en oud met 
diverse wedstrijden zoals ouder/kind voetbal en selectiewedstrijden met 
o.a. de veteranen. Er kan bubbelvoetbal gespeeld worden.
Het middagprogramma wordt afgesloten met een barbecue. Aanmelden 
hiervoor voor 10 juni via de website, de kosten bedragen 10 euro voor 
volwassenen, kinderen betalen 5 euro. 
’s Avonds is er een feestavond met muziek van DJ Lodewijk, een optreden 
van Evert van Huygevoort, bekend van Ik spring voor NAC en vanaf 
22.30 uur zal DJ Jantje de feestgangers vermaken. Iedereen is welkom 
om mee te komen feesten.
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Kennismaking met de historie van Klundert
Burgemeester Aart-Jan Moerkerke maakt 
proefrondje
In het kader van ‘Proeven van Moerdijk’ heeft burgemeester Aart-
Jan Moerkerke vorig jaar juni een oproep gedaan aan de inwoners 
van de gemeente Moerdijk om ideeën te opperen voor een 
kennismakingsbezoek aan hun woonplaats.. Vanuit de kern Klundert 
waren er diverse uitnodigingen binnengekomen voor een historische 
stadswandeling. Zowel de Stadstafel Klundert als Stichting In de 
Klundert, Heemkundekring Die Overdraghe als de familie van Gelderen 
hadden de burgemeester uitgenodigd om via de stadswandeling kennis 
te maken met Klundert. Alle uitnodigingen zijn samengevoegd, er is een 
gezamenlijk programma gemaakt en vorige week was het zover: samen 
met de burgemeester aan de wandel door Klundert.

Helaas was de weersverwachting voor dit proefrondje Klundert niet zo 
best. ’s Morgens was het nog redelijk weer. De ontvangst was in het ge-
bouw van de heemkundekring. Na een voorstelrondje en een kop koffie 
kreeg de burgemeester te zien en te horen waar de heemkunde voor staat 
en wat er allemaal te zien is. Onder andere werd ook de maquette van 
het Klundertse stadhuis bewonderd. Omdat het ’s morgens nog droog 
was, werd hierna gestart met een stukje van de stadswandeling met onze 
stadsgids Niek Tolenaars.

Historische plekjes
Boeiend wist Niek te vertellen over de diverse historische plekjes in Klun-
dert, zoals het Bolwerk, de vestingwallen met de Stenen Poppen en het 
Kreekgebouw. Helaas begon het tegen de middag te regenen, maar in-
middels was het hele gezelschap in de buurt van De Stad Klundert, waar 
men kon schuilen voor de regen en ondertussen kon genieten van een 
overheerlijke lunch. Daar kreeg de burgemeester natuurlijk ook de ge-
schiedenis van de voormalige Rooms-katholieke kerk te horen.

Letterlijk proeven
Het bleef ’s middags regenachtig, dus in plaats van de andere helft van de 
Stadswandeling werd besloten het Klundertse stadhuis te bezoeken. Ook 
daar zijn heel wat verhalen over te vertellen. Als afsluiting van dit speciale 
proefrondje Klundert was er een kleine bierproeverij georganiseerd in het 
bierlokaal van de Stad Klundert. Daar lieten de brouwers van D’n Luie 
Nond een paar van hun zelf gebrouwen biertjes proeven van hun merk 
Jakobus Buijs. En ook hier kreeg de burgemeester een stukje geschie-
denis te horen met bijbehorende filmbeelden. Jakobus Buijs is namelijk 
een icoon in de biergeschiedenis en van Klundertse komaf. Omstreeks 
1799 bedacht en beschreef hij een innovatief brouwproces waarbij hij 
vers bier vermengde met gerijpt bier. Zo ontstond oud bruin bier. Dit staat 
beschreven in het boek ‘de Bierbrouwer’.

Leuke kennismaking
Bij het afscheid werd de burgemeester verrast met enkele presentjes, zo-
als het Klundertse Ganzenbordspel, een boek over de geschiedenis van 
Klundert en een paar speciaalbiertjes van Dun Luie Nond.

Tijdens het hele bezoek is uiteraard ook gesproken over Klundert nu en 
over de dingen die ons nu bezighouden. Het was een gezellige dag en een 
leuke kennismaking met onze burgemeester. De gastheren en -dames ho-
pen een goede indruk achtergelaten te hebben bij de burgemeester over 
onze mooie en bijzondere vestingstad, zodat hij er niet alleen met plezier 
aan terug zal denken, maar vaker op bezoek zal komen en daarnaast ook 
binnen het gemeentebestuur de belangen van Klundert nog eens extra 
zal onderstrepen. 

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 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 redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure 
keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via 
advertenties@indeklundert.nl.
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Informatiepagina van het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Taakverdeling en rolbepaling
Inmiddels is het nieuwe bestuur bij elkaar geweest om te bepalen wat 
de nieuwe strategie gaat worden, welke dossiers prioriteit hebben, hoe 
de taken verder verdeeld gaan worden en hoe de rol van de Stadstafel 
opnieuw vorm gegeven kan worden. Nog wel wat werk te doen voor 
we als nieuw bestuur alles op de rit hebben. Daarom ook vragen we 
aan de bewoners van Klundert om nog even geduld. Zodra we helemaal 
functioneel zijn, zullen we weer een algemene Stadsavond plannen 
waarvoor iedereen uit Klundert uitgenodigd zal worden.

Voorlopig zijn de taken als volgt verdeeld:
Beppij Smitshoek heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap 
op zich te nemen.
Hans Posthumus neemt het fysieke domein voor zijn rekening.
Henk Strootman heeft als belangrijkste taak het dossier Centrumplan.
Anja Buijtenhuis zal het sociale domein beheren samen met Anjo van 
Tilborgh.
Anjo is daarnaast ook verantwoordelijk voor het secretariaat en de PR.
We zijn nog op zoek naar een actieve en onafhankelijke voorzitter, die 
van vele markten thuis is.

Samenwerking met gemeentebestuur
Er is nu op de eerste plaats contact gezocht met het nieuwe College 
van Burgemeester en Wethouders om te praten over de juiste manier 
van samenwerken. Onze wens is om duidelijke afspraken te maken ten 
einde het maximale rendement te bereiken door een goede onderlinge 
samenwerking, zodat de taak van de Stadstafel zinvol en effectief is.

Rol bepalen
Na het gesprek met het gemeentebestuur kunnen we onze rol gaan 
bepalen. Het meest ideaal zal zijn om te komen tot co-creatie. Door 
deze vorm van samenwerking hebben alle partijen invloed op het proces 
en het resultaat. Dan kunnen we gezamenlijk mooie dingen bereiken in 
ons geval voor Klundert. Daarbij moeten we wel voor ogen houden dat 
de gemeente steeds de regie houdt en wij geen uitvoerende rol hebben. 
De ambtenaren moeten duidelijk op de hoogte zijn op wat voor manier 
ze de Stadstafel kunnen gebruiken om meer draagvlak te krijgen voor 
een bepaald project of dergelijke.

Diverse dossiers
Het dossier Niervaert wordt gevolgd door Hans Posthumus en Anjo 
van Tilborgh, die beiden ook namens de Stadstafel zitting hebben in de 
Stichting Behoud de Niervaert. Een klankbordgroep die onder andere 
ook meedenkt voor wat betreft de nieuwbouwplannen. In deze groep 
zijn diverse verenigingen en organisaties vertegenwoordigd die behoren 
tot de vaste gebruikers van De Niervaert.
Ook het dossier Centrumplan loopt. Er zijn al wat vorderingen en verder 
is Henk Strootman mede namens de Stadstafel regelmatig in gesprek 
over de geplande werkzaamheden.
Verder gaan alle activiteiten van In de Klundert gewoon door. Deze zijn 

ondergebracht in de Stichting In de Klundert. Deze stichting is ontstaan 
vanuit de Stadstafel, werkt nog steeds nauw samen met de Stadstafel, 
maar is wel een zelfstandige organisatie. Deze stichting is onder andere 
de uitgever van het Klundert Magazine en beheert diverse Klundertse 
facebookpagina’s.
Andere dossiers waar het nieuwe bestuur moet bepalen wat de status 
is en wat er verwacht wordt van de Stadstafel zijn bijvoorbeeld de 
plannen voor de Bult van Pars, het nieuwbouwplan Westschans, de aan 
te leggen randweg en de ontwikkeling van het gasfabriekterrein aan de 
Schansweg.

Dossier windmolens/windfonds
Dit dossier ligt op dit moment bovenaan de stapel. Het nieuwe bestuur is 
zich aan het verdiepen welke afspraken er gemaakt zijn en hoe dit verder 
geregeld kan gaan worden. Het is best een complex gebeuren, maar 
Klundert mag er van uit gaan dat we ons hier actief mee bezighouden. 
Er zijn beloftes gedaan om de bewoners van Klundert te compenseren. 
Er is een speciaal Windfonds waarin Vattenfall een afgesproken 
bedrag stort per opgewekte Megawattuur (MWh). Met dit windfonds 
zal geïnvesteerd worden in projecten die de lokale energietransitie 
versnellen. Een deel van dit geld is uitsluitend beschikbaar voor 
projecten in Klundert. Naast het windfonds ondersteunt Vattenfall bij de 
ontwikkeling van een zonnepark en andere duurzame energieprojecten, 
waarvan inwoners van Klundert financieel zullen profiteren. Op dit 
moment wordt er nog steeds gezocht naar een geschikte locatie 
voor een zonnepark. Er staan op korte termijn afspraken met de 
verantwoordelijke partijen om te bespreken wat precies de stand van 
zaken is en wat onze rol als Stadstafel is.
We zullen proberen u zo goed en volledig mogelijk op de hoogte te 
houden van de vorderingen in het kader van dit dossier.

Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel? 
We zoeken geen mensen die alleen voor hun eigen belangen op willen 
komen, maar we zoeken naar enthousiaste mensen die actief mee willen 
doen voor onze gehele leefgemeenschap. Het streven van de Stadstafel 
is om Klundert in zijn geheel nog leuker, nog beter, nog mooier te maken. 
Klundert is een fijne plek om te wonen, een prachtig vestingstadje en 
ons streven is dat het straks nog steeds een fijn stadje is waar iedereen 
met veel plezier kan wonen. 
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? Neem eens een kijkje op 
de website www.stadstafel.indeklundert.nl of vraag informatie op bij het 
bestuur. Positieve reacties, handige tips en suggesties en opbouwende 
kritiek zijn altijd welkom via e-mail: stadstafel@indeklundert.nl.
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SPROK heeft nieuw bestuur
“Betrokkenheid bij de doelgroep vinden 
we belangrijk”

Nadat het vorige bestuur aangegeven had te willen stoppen, zat de 
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK) toch wel 
even in een impasse. Maar gelukkig zijn er inmiddels vier mensen 
aangesteld in het nieuwe bestuur. Samen gaan ze de boel weer op de 
rit zetten en zorgen dat alle activiteiten gewoon door kunnen gaan.

Kees Hendrikx heeft de taak van voorzitter op zich genomen, Ada van 
der Laan is de nieuwe secretaris, Christel van Alphen zorgt voor het 

penningmeesterschap en Hennie Laurijsse is namens de Katholieke 
Bond van Ouderen (KBO) toegevoegd als bestuurslid.
Kees Hendrikx: “We zijn nog op zoek naar een vijfde bestuurslid en dan 
het liefst iemand die van vele markten thuis is. Deze hoeft niet perse 
de seniorenleeftijd al bereikt te hebben, maar betrokkenheid bij de 
doelgroep is natuurlijk wel belangrijk.”

Tournee langs de activiteiten
Inmiddels heeft het nieuwe bestuur al een aantal keer bij elkaar gezeten. 
“We moeten eerst wel wat wennen. Het vorige bestuur heeft zo’n 25 
jaar gezeten en dan zijn er natuurlijk allerlei maniertjes en afspraken in 
geslopen, die voor hen vanzelfsprekend waren, maar voor ons niet altijd 
allemaal even duidelijk. We zijn nu eerst als nieuwe bestuursleden op 
een soort tournee langs de diverse groepen die binnen SPROK actief 
zijn. Eigenlijk heel leuk en we leren meteen heel veel mensen binnen 
onze organisatie kennen”, vertelt de nieuwe enthousiaste voorzitter 
Kees Hendrikx.
Er is heel wat activiteit binnen de stichting, zoals sjoelen, kaarten, bingo, 
biljarten, fietsen, gymmen in samenwerking met Meer Moerdijk en ook 
seniorenkoor Herfstklanken is betrokken bij SPROK. 

Uitbreiding met belangenbehartiging
“We willen de komende tijd kijken om de activiteiten nog verder uit te 
breiden door een stukje belangenbehartiging toe te voegen. Ook het 
seniorenbeleid is volop onderhevig aan veranderingen en wij vinden het 
belangrijk dat mensen hiervoor ook bij SPROK terecht kunnen.” 
SPROK is van oorsprong overigens de Seniorenraad voor Klundert. In 
Klundert hebben ze toentertijd gekozen voor een eigen benaming. In 
plaats van Seniorenraad Klundert is hier voor de naam SPROK gekozen.

Meer info
Belangstelling om aan te sluiten bij het bestuur van SPROK of op zoek 
naar meer informatie over alle activiteiten die binnen de stichting 
worden georganiseerd: neem eens een kijkje op de website of op de 
facebookpagina van SPROK. Makkelijk te vinden door op internet te 
zoeken op SPROK Klundert.
Wil je telefonisch contact dan is voorzitter Kees Hendrikx bereikbaar 
onder nummer 06 51161749.

Save the date!
Zondag 12 juni: 
garagesale in Klundert
Lijkt het je leuk om een rondje Klundert te wandelen, fietsen of rijden, 
onderweg een praatje te maken en leuke spulletjes te scoren? Mis dan 
niet de garagesale op zondag 12 juni en kom gezellig een kijkje nemen. 
Deze garagesale staat gepland van 12.00 tot 16.00 uur.

Deelname is gratis en aanmelden kan via e-mail 
klundertevents@hotmail.com. Vermeld hierbij naam, adres en 
telefoonnummer (dit nummer wordt alleen gebruikt bij calamiteiten).
Je kunt je opgeven tot de dag voor aanvang van de sale, maar als je voor 
31 mei aanmeldt, dan ben je nog op tijd om opgenomen te worden als 
deelnemer in de routekaart. Deze wordt zowel op papier uitgedeeld 
als online verspreid onder andere via de facebookpagina van het 
evenement.

De organisatie van deze garagesale is in handen van de dames Maida 
Sejdic, Karina Specht en Linda Rademakers. Ga naar facebook van 
Klundert Events voor meer informatie.

Rommelvlietdag op De Molenvliet
Op zaterdag 11 juni houdt basisschool De Molenvliet een 
zogenaamde Rommelvlietdag in en om de school aan de Graaf 
Florisstraat 1a in Klundert. Er zullen allerlei spulletjes te koop 
worden aangeboden, zoals decoratie, speelgoed, make-up, kleding, 
knutselwerken, huishoudelijke artikelen en nog veel meer. De 
markt is open van 10 tot 15 uur.

Iedereen mag op de Rommelvlietdag zijn of haar eigen spulletjes 
verkopen. Een tafelkraam kost 5,00 euro; kinderen mogen een kleed 
reserveren voor 2,50 euro. 
Tot 30 mei a.s. kan er een kraam of kleed gereserveerd worden. 
Dit kan door het te betalen bedrag over te maken naar IBAN 
NL17RABO0112691536 t.n.v. CBS De Molenvliet. Graag uw 
naam vermelden en of u een rommelvlietdag-kraam of -kleed wilt 
reserveren.
Je mag verkopen wat je wilt, behalve eten of drinken, dat wordt 
verkocht door De Molenvliet zelf. De opbrengst van de kraam is 
verder helemaal voor jezelf.
Voor vragen kun je bellen met 06-16191267 of mail naar 
j.harmsen@dewaarden.nl.
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Klundertse Stadskalender
Wat is er de komende weken allemaal te doen?
Zaterdag 28 mei: 
12.30-15.00 uur: De natuur in met de Scouting Jan Bautoengroep.
Die middag zullen er allerlei uitdagende en sportieve activiteiten 
gehouden worden rondom het scoutinggebouw en in de groenstrook. 
Deze middag is geschikt voor kinderen van 7 tot 18 jaar, maar ouders 
mogen zeker ook meedoen. Helaas kunnen mensen met een beperking 
de meeste activiteiten niet meedoen (veel klauteren, klimmen enz.). 
Trek kleding die vies mag worden en vaste schoenen (geen slippers).

Zaterdag 28 mei: 
13.45-15.00 uur: Zingen op zaterdag in de Gereformeerde Kerk.
Dit is een gezellige zangmiddag waarin geestelijke liederen gezongen 
worden onder muzikale begeleiding van Henk Strootman. Mensen 
kunnen via het mailadres diaconie@gkklundert.nl verzoeknummers 
indienen. Inloop vanaf 13.45 uur en om 14.00 uur wordt er gestart met 
zingen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een bakje koffie of thee. Mochten mensen vervoer nodig 
hebben, dan kan dit ook geregeld worden.

Maandag 6 juni: 
Open huis bij SPROK met diverse activiteiten.
Op de Tweede Pinksterdag houdt de SPROK van 14.00 tot 16.30 uur in 
de grote zaal van de Niervaert een Activiteitenmarkt. Het doel hiervan 
is om mensen attent te maken op het bestaan van de SPROK en op 
wat die allemaal te bieden heeft. Er zal in en om De Niervaert voor 
de bezoekende 50+ers van alles te doen zijn. Vrijblijvend en voor het 
grootste deel gratis of bijna voor niets.

Vrijdagavond 10 juni: 
18.30-21.00 uur: Zomeravondmuziek in het centrum door de jeugd 
van Determinato.
De jeugdafdeling is springlevend bij Determinato en dat willen ze graag 
laten horen. Op vrijdagavond 10 juni zijn er concertjes van Kinderorkest 
De Detokids. Jeugdorkest De Detomaatjes en de Deto Drummerij.
Dit alles speelt zich vanaf de vlonder aan de Molenstraat in het centrum 
van Klundert. Mocht het weer dit niet toelaten, dan wordt er uitgeweken 
naar De Niervaert. 

Zaterdag 11 juni:
10.00-15.00 uur: Rommelvlietdag op Basisschool De Molenvliet.
Er kan voor deze rommelmarkt een tafelkraam of kleed gereserveerd 
worden. Zie artikel elders in dit blad.

Zaterdag 11 juni:
10.00-15.00 uur: Garageverkoop bij Hilsepoort 7 in Klundert t.b.v. de 
Hervormde kerk.
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een afwasmachine in 
gebouw De Ring.

Zondag 12 juni:
12.00-16.00 uur: Garagesale in Klundert.
Opgeven voor deze garagesale kan via klundertevents@hotmail.
com. Aanmelden kan tot de dag van de sale, maar als je voor 31 mei 
doorgeeft dat je meedoet, dan wordt je opgenomen als deelnemer op 
de routekaart. Dee kaart zal onder andere online gepubliceerd worden.

Zaterdag 18 juni: 
11.00-16.00 uur: Streekproductenmarkt bij het Vlasserij-
Suikermuseum Klundert.
Het Vlasserij-Suikermuseum houdt op zaterdag 18 juni een 
streekproductenmarkt met allerlei regionaal geproduceerde producten 
en artikelen. Zo zijn er voederhuisjes en nestkastjes, vleesproducten, 
taarten, diverse honingproducten, cadeauartikelen, fruit en jam, 
schilderwerkjes en bakmixen.
Ook zullen de bruidsfoto’s weer tentoongesteld worden die verzameld 
zijn ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van het Klundertse 
stadhuis.

Zaterdag 18 juni:
Festiviteiten ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van 
Voetbalvereniging Klundert.
Vanaf 12 uur worden er allerlei activiteiten gehouden, zoals ouder/
kind voetbal, een wedstrijd met de selectie van VVK en de Veteranen 
selectie, bubbelvoetbal, huldiging jubilarissen.
Het middagprogramma wordt afgesloten met een barbecue. Aanmelden 
hiervoor voor 10 juni via de website, de kosten bedragen 10 euro voor 
volwassenen, kinderen betalen 5 euro. 
’s Avonds is er een feestavond met DJ Lodewijk, Evert van Huygevoort, 
bekend van Ik spring voor NAC en vanaf 22.30 uur zal DJ Jantje de 
feestgangers vermaken. Iedereen is welkom om mee te komen feesten.

Donderdag 23 juni:
20.00 uur: Bijzonder orgel- en pianoconcert in De Stad Klundert met 
Zuzana Ferjenčíková. 
Een bijzonder concert met deze befaamde organiste, pianiste en 
componiste uit Tsjecho-Slowakije.
Toegangsprijs 15,00 euro. Kaarten verkrijgbaar via Primera, Voorstraat 
30 in Klundert.

Vrijdag 24 juni: 
Slot van de Klundertse Activiteiten Estafette.
Bij de opening van Klundert op een Kluitje wordt de Klundertse 
Activiteiten Estafette afgesloten door overhandiging van het 
estafettestokje aan de organisatie van Klundert op een Kluitje.

Vrijdag 24 juni t/m zondag 26 juni: 
Klundert op een Kluitje met festivalactiviteiten, braderie en kermis.
In de volgende editie van het Klundert Magazine wordt het programma 
gepubliceerd.

Dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli:
Avondvierdaagse georganiseerd door de Oranje Garde.
Na twee jaar een Home Edition kan er gelukkig weer een echte 
avond4daagse gehouden worden. Gezellig vier dagen met z’n allen in 
een grote groep met vrienden en vriendinnen wandelen door het mooie 
Klundert.
Na afloop van de avond4daagse krijgen de deelnemers de speciaal 
geproduceerde Klundert medaille voorzien van jaartal en lint.
Nadere informatie: www.facebook.com/A4DKlundert

Reuring in de Klundert met jubileumactiviteiten Rhytm4all op het 
Stadhuisplein - foto: Wilma Tolenaars

Reuring in de Klundert - Leuke bruggetjeswandeling met 
Suiker-Vlasmuseum - foto via museum
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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 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 Sovak Activiteitencentrum 
Niervaertweg 2, Klundert

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.

Wekelijkse activiteiten voor 55-plussers 
in Klundert
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert organiseert of coör-
dineert 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

´Ieder kind lid 
van een club´
Op maandag 16 mei jl. lanceerde het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
de campagne ‘Kies een club’. Want ieder kind wil meedoen. Dan-
sen, voetballen of kickboksen zijn leuk én gezond. Sport en cul-
tuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikke-
ling van kinderen en jongeren. Daarom betalen wij de contributie 
of het lesgeld als de ouders dat niet kunnen. Zodat alle kinderen 
mee kunnen doen.

Meedoen en gezien worden, elk kind verdient dat. Op een club: 
maak je vrienden, leer je rekening houden met elkaar, krijg je zelf-
vertrouwen, win én verlies je met elkaar, vergeet je je zorgen. En 
vooral: je bent samen en je hebt plezier. Daarom is lid zijn van een 
club zo belangrijk.

Financiële stress
Het lijkt zo normaal naar voetbal, streetdance, kickboksen of gi-
taarles te gaan. Toch is dat voor 272.000 kinderen en jongeren 
(dit is 1 op de 11) in Nederland niet vanzelfsprekend. Hun ouders 
hebben geen geld om de contributie of lesgeld van een club te be-
talen (bron: SCP). Deze kinderen, die thuis te maken hebben met 
financiële stress, hebben veel baat bij een uitlaatklep als sport of 
cultuur. Want op de club hoor je erbij, ongeacht de thuissituatie. 
Wij willen de financiële hobbels om lid te worden van een club 
wegnemen. Dus betalen wij voor deze kinderen en jongeren de 
contributie of het lesgeld.

“Kies een club”
Directeur Monique Maks: “In ons land groeien al jaren veel te veel 
kinderen en jongeren op in gezinnen met geldzorgen. Door de ge-
stegen prijzen van energie, boodschappen en brandstof hebben 
steeds meer gezinnen moeite om rond te komen. Zij kunnen de 
sportclub of cultuurlessen voor hun kinderen niet meer betalen.
Samen voetballen, dansen, kickboksen of muziek maken, kortom, 
lid zijn van een club, is essentieel in het leven van kinderen en 
jongeren. Wij roepen gezinnen met geldzorgen op om zich bij ons 
te melden, zodat we hun kinderen de kans kunnen geven om lid te 
blijven óf worden van een sport- of cultuurclub. Wij willen ouders 
met de campagne ‘Kies een club’ laten weten dat er hulp is. Via 
de website www.kieseenclub.nl brengen we hen in contact met 
een intermediair (bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, 
medewerker van een wijkteam of Stichting Leergeld) die een aan-
vraag voor het gezin kan doen. Samen zorgen we er dan voor dat 
er financiële ondersteuning komt. Zodat kinderen kunnen spor-
ten, dansen of muziek maken, lid zijn van een club en mee kunnen 
doen.”

Campagne
De campagne loopt tot en met half juni en is zichtbaar via diver-
se online platformen. Zowel het Jeugdfonds Sport Brabant als het 
Jeugdfonds Cultuur Brabant doen aan deze campagne mee. 
Meer informatie op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl.



D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

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

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

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

16.00 en 08.00 uur

 
 
 
 

RReeiikkii  
HHeeaalliinngg  

VVooeettrreefflleexx  mmaassssaaggee  
CCoouunnsseelliinngg  
WWoorrkksshhooppss   

MMaarriiaann  vvaann  WWeesstteennbbrruuggggee 
Klundert 

wwwwww..ooaasseepprraakkttiijjkk..nnll 
 

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.
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JRS Klundert viert eerste lustrum

JRS staat voor Jack’s Reparatie Service en is de onderneming van Jack 
Schoep. Jack repareert met name computers, tablets en smartphones. Zijn 
devies: ‘Wij zien alleen maar uitdagingen en denken in oplossingen’.
Op 18 mei vierde JRS Klundert het vijfjarig bestaan. Jack is trots op wat hij 
gedaan en bereikt heeft en is  benieuwd naar wat er nog komen gaat. “Ik 
doe het nog steeds met veel plezier en passie.”

Jack is voor honderd procent afgekeurd en heeft vanuit de WIA zijn bedrijf 
JRS opgebouwd.
“In 2009 vielen allebei mijn benen uit, het bleek een complexe hernia 
te zijn. Al met al werd dat een heel verhaal met zeven operaties, een 
zenuwbeschadiging en uiteindelijk volledig afgekeurd. Ik kwam toen in een 

pilotgroep terecht voor neurostimulatie. Dat heeft me heel erg geholpen. Ik 
heb altijd hard gewerkt en wilde heel graag weer aan het werk. Ik heb via 
het UVW toen een opleiding gedaan als netwerk- en computerbeheerder. 
Daarnaast heb ik geleerd om telefoons en tablets te repareren door middel 
van micro-solderen. Daar wilde ik mee verder en ben toen gestart met deze 
onderneming vanuit de WIA. Dat is nu vijf jaar geleden, ik was pas 37 jaar en 
wilde deze kans graag aanpakken.”

Specialist
Voorheen was Jack inbouwtechnicus in voer- en vaartuigen. “Ik werkte voor 
een bedrijf dat interface modules produceert om computers met elkaar te 
laten communiceren. Dus altijd wel gewerkt in de IT-business. Nu ben ik 
gespecialiseerd in het repareren en onderhouden van smartphones, tablets, 
computers, laptops, computers en gameconsoles. We leveren daarnaast 
nieuwe systemen, zoals een gewone PC voor thuisgebruik, maar ook op 
maat gemaakte systemen voor bedrijven.”

Dynamische onderneming
JRS Klundert is inmiddels gegroeid naar dynamisch bedrijf met een groeiend 
klantenbestand. “Inmiddels heb ik een bestand met ruim 800 klanten uit de 
hele regio. De hoofdmoot zijn particulieren, maar ook bedrijven weten me 
te vinden. Ik ben vijf jaar geleden heel klein begonnen en ben gegroeid door 
gewoon te gaan doen. Steeds werden m’n verdiensten weer geïnvesteerd 
in m’n bedrijf. Inmiddels heb ik een volledig professionele werkplaats met 
ultramoderne apparatuur.”

Gelukkig man
Het leven van Jack is in die vijf jaar voor 100 procent gedraaid. “Ik was 
afgekeurd en woonde alleen. Nu ben ik weer aan het werk en heb mijn eigen 
onderneming. Ondertussen ook een hele lieve vrouw met twee kinderen 
ontmoet, ben inmiddels met haar getrouwd en heb nu een gezin met twee 
kinderen. Ik ben een bijzonder gelukkig man!”
Jack zit niet stil en heeft nog steeds volop plannen om verder te ontwikkelen. 
“Ik heb een facebookpagina met 800 volgers, schrijf nieuwberichten met als 
motto techtalk en verder ga ik uiteraard door als reparatiespecialist in deze 
regio.”
Meer weten? Neem eens een kijkje op zijn website www.jrsklundert.nl of 
volg JRS Klundert via facebook.

Het perfecte uitje voor Vaderdag
Muziekmiddag met Determinato en St. 
Caecilia op Fort Sabina
Op zondagmiddag 19 juni zullen de orkesten van St. Caecilia uit Hoeven 
en Determinato Klundert samen met Koor & More een bijzondere 
Vaderdag vieren op Fort Sabina in Heijningen. Op het Terreplein 
midden op het fort zal er door beide orkesten en het koor een leuk 
en afwisselend muziekprogramma gepresenteerd worden. Dit concert 
begint om 14.00 uur en de toegang is helemaal gratis. 

De organisatie hoopt natuurlijk dat het weer zo’n heerlijke zomerse dag 
zal worden, het concert is namelijk buiten. Fort Sabina is een unieke 
locatie voor zo’n zomerse muziekmiddag.

Fort vol verhalen
Fort Sabina is in 1811 gebouwd in opdracht van Napoleon. Het is 
werkelijk een prachtig fort. Waar vroeger het kanongebulder te 
horen was en soldaten rond marcheerden, is het fort nu een oase 
van rust. Zodra je door het poortgebouw naar binnenwandelt waan 
je je in vroegere tijden. Met de in de kazerne gevestigde brasserie 
De Kletsmajoor is het een plek waar het heerlijk vertoeven is en waar 
regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd worden.

Perfect muzikaal uitje
De orkesten van de muziekverenigingen St. Caecilia en Determinato 
staan beiden onder leiding van Caspar Versluijs uit Standdaarbuiten. 

Samen hebben ze bedacht om de regio eens te trakteren op een concert 
anders dan anders. Dat wordt dus een speciale Vaderdag editie met een 
gezamenlijk concert, een middag vol afwisselende muziek. Naast de 
beide orkesten zal ook Koor & More, het popkoor van Determinato, 
meewerken om er iets moois van te maken. De orkesten en het koor 
zullen afzonderlijk optreden, maar er zijn ook combi’s en een finale met 
beide orkesten en het koor. 
Het Vaderdagconcert is werkelijk het perfecte uitje: een bijzondere 
locatie waar je prachtig rond kunt wandelen en genieten van de mooie 
omgeving van Fort Sabina, lekker tot rust komen op het Terreplein met 
een leuk stukje muziek, genietend van een heerlijk fortbiertje, een 
wijntje, een frisje of een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Wat 
wil je nog meer?

Welkom!
Iedereen is van harte welkom op Fort Sabina! Voor het publiek zullen 
er wat krukjes beschikbaar zijn, maar men is vrij om bijvoorbeeld een 
kleedje mee te brengen en zelf een lekker plekje te zoeken tegen de 
wallen van het Terreplein.
Het is een buitenconcert dus neem zo nodig wel een trui of vestje 
mee. Bij slecht weer zal deze muziekmiddag gehouden worden in De 
Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert. Houd onze facebookpagina’s in de 
gaten voor de actuele informatie.



‘Eigenlijk probeer ik nu de persoon te zijn 
die mijn opa toen niet had.’

De dementie van zijn opa heeft Bart van Rijsbergen veel gedaan. Hij 
is fysiotherapeut en lid van het Sociale Benaderingsteam in Klundert. 
Het team brengt de visie op dementie van hoogleraar Anne-Mei The in 
de praktijk: ‘Kijk naar de mens en niet naar zijn ziekte.’
“Mijn opa was buschauffeur en gek op autorijden. Hij was een van de 
eerste mensen die op vakantie ging naar Oostenrijk. Hij ging met een 
eigen gemaakte caravan over de bergen. Na de diagnose dementie 
raakte hij in één klap zijn rijbewijs en zijn auto kwijt en daarmee ook 
zijn identiteit.”
Barts opa heeft veel pijn ervaren van de dementie, niet zozeer doordat 
hij vergeetachtig werd maar meer door hoe de omgeving op hem 
reageerde: “ineens regelde iedereen van alles voor opa terwijl opa 
heel erg zelfstandig was en dit liever zelf wilde doen”. De opa van Bart 
worstelde hier enorm mee, hij vond het moeilijk om dit een plekje te 
geven en miste ook iemand die hem begreep en er voor hem was.

Ontdekken hoe opnieuw invulling aan het leven te geven
“Eigenlijk probeer ik nu de persoon te zijn die mijn opa toen niet had. 
Mijn opa heeft de ondersteuning gemist dit ik nu aan mensen met 
dementie wil geven. Samen met hen wil ik ontdekken en onderzoeken 
naar wat zij willen en nog wél kunnen. Door de dementie lukken 
dingen niet meer zoals vroeger en dan is het echt een zoektocht hoe 
hier opnieuw invulling aan te geven: hoe had mijn opa bijvoorbeeld 
nog steeds de wereld kunnen ontdekken zoals hij dat vroeger zo graag 
deed? Ik neem mijn familie niets kwalijk, ik zat toen op de middelbare 
school en weet ook niet goed hoe het precies is gegaan. Maar mijn 
opa motiveert me wel om mijn werk nu volgens de Sociale Benadering 
Dementie te doen.”

Ontwikkelen van begrip bij de omgeving
“Het belangrijkste wat ik heb van mijn opa heb geleerd is om hem 
ondanks zijn dementie serieus te nemen en niet te twijfelen aan wat 
hij vertelt”. “Ik neem dit ook mee in mijn werk, dat de mensen die ik 
begeleid zich serieus genomen voelen en dat ik naast hen sta en er voor 
hen ben. Hierdoor begrijp ik ze beter en kan ik ook hun perspectief 
vertegenwoordigen in het contact met familie en vrienden. “Misschien 
kan ik voor iemand het contact met de buurman herstellen of met 
vrienden. Het is belangrijk dat we aandacht aan iemands omgeving 
besteden, mensen uitleggen dat iemand met dementie meer is dan zijn 
dementie, het is vaker dat de omgeving niet weet wat dementie is en 
hoe ze ermee om kunnen gaan, dan dat ze het niet willen.”

Creëren van ruimte voor verdriet
Vertrouwen en een wederkerige relatie is belangrijk in de ondersteuning, 
ik wil een band opbouwen en dat doe je door samen iets te beleven, 
samen momenten te delen en gesprekken te hebben.” Ik ondersteunde 
een meneer die geen hulp toeliet, want meneer had het gevoel dat 
zijn leven werd overgenomen. Juist door niets van meneer te willen en 
enkel mee doen te doen in zijn leefwereld kon ik stapje voor stapje het 
vertrouwen opbouwen. In de gesprekken met meneer gaf hij regelmatig 
aan weinig meer te hebben om voor te leven, juist door ruimte te 
creëren om over dit verdriet te praten bouwden we aan vertrouwen. 
Uiteindelijk ben ik samen met meneer naar Willemstad geweest en 
hebben we daar op het terras samen geluncht. Meneer genoot er zo 
erg van om weer in “zijn” stad te zijn. Het gaat om het herstellen van 
het gewone leven wat iemand ook al deed voordat hij dementie kreeg”.

Samen komen we tot andere oplossingen
“Sociale Benadering is op mijn pad gekomen, ik leer er veel van 
en ik word uitgedaagd om de dingen anders aan te pakken. Als 
behandelaar heb ik een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. In 
het Sociale Benaderingsteam kunnen we elkaar steeds beter vinden, 
onze achtergronden verschillen, in het team zit een casemanager, een 
welzijnsmedewerker, de een werkt intramuraal de ander extramuraal 
en een medewerker met een hele andere achtergrond. Onze ervaringen 
verschillen van elkaar en daardoor leren we van elkaar. De eerste 
resultaten van de Sociale Benadering worden zichtbaar en er zullen nog 
vele gaan volgen.”

Meer weten over de Sociale Benadering Dementie?
Neem vrijblijvend contact op met de vertrouwenspersonen binnen 
het Sociale Benaderingsteam in Klundert/Fijnaart. Dit kan via Renske 
Donkers, Huis van de wijk Klundert, Prins Willemstraat 2,4791 JR 
Klundert, via e-mail renske.donkers@surplus.nl of telefonisch 06-
23640824.
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2e Pinksterdag:
SPROK Activiteitenmarkt in De Niervaert
Op Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni) houdt de Stichting 
Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK} van 13.30 tot 16.30 
uur in de grote zaal van de Niervaert een Activiteitenmarkt. Het doel 
hiervan is om met name de senioren van Klundert  attent te maken 
op het bestaan van de SPROK en op wat die (en eventuele andere 
organisaties die zich met senioren bezig houden) allemaal te bieden 
heeft. 

Alle activiteiten die door de SPROK aan de Klundertse senioren worden 
aangeboden, worden die middag gepresenteerd en gedemonstreerd. 
Maar ook andere organisaties spelen een belangrijke rol in het leven 
van de ouderen. Daarom hebben wij ook de KBO-afdeling Klundert, 
Meer Moerdijk, Surplus en Thebe uitgenodigd om op die middag ook 
een standje op onze markt aan te kleden met informatiemateriaal en 

om daarbij aan de belangstellende ouderen uitleg te geven over hun 
aanbod. 
De toegang tot de Activiteitenmarkt en de deelname aan de activiteiten 
is gratis. Ook voor hen die de leeftijd waarop zij zich senior mogen 
noemen nog niet hebben bereikt.

Programma van de ‘Meedoenactiviteiten’:
14.00 uur Biljarten: minitoernooi met max. 6 deelnemers (biljartzaal)
14.00 uur Kaarten:drie kwartier nonstop rikken en jokeren (grote zaal))
14.00 uur Sjoelen: wie scoort in drie beurten de meeste punten? 
15.00 uur Fietsen: korte fietstocht rond Klundert
15.00 uur Bingo: drie kwartier nonstop bingo spelen (grote zaal)
15.45 uur Zingen: openbare repetitie Herfstklanken en afsluitend  
concert in de grote zaal



SPROK Activiteitenmarkt
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert

Kom kijken naar en laat u informeren over alles wat SPROK 
de ouderen van Klundert te bieden heeft.

Waar? De Niervaert
  Molenvliet 7 Klundert

Wanneer? Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni 2022)

Hoe laat? Van 13.30 tot 16.30 uur

• Zelf mee doen aan biljarten, bingo, fietsen, kaarten, sjoelen etc.
• Voorlichting over KBO Klundert
• MeerMoerdijk (o.a. Meer Bewegen Voor Ouderen)
• Thuiszorg
• etc.

Bijzonder orgel- en pianoconcert in De 
Stad Klundert met Zuzana Ferjenčíková
Op donderdag 23 juni om 20.00 uur  zal er in de Stad Klundert een bijzonder 
orgel- en piano concert plaatsvinden. Te gast is Zuzana Ferjenčíková, 
organist, pianist en componist, geboren in Tsjecho-Slowakije. Ook Gerben 
Mourik, huisorganist van De Stad Klundert, zal zijn medewerking verlenen.

Opgeleid in lijn met de Russische pianotraditie en orgel en compositie 
gestudeerd in Bratislava en Wenen, werd Zuzana later vooral beïnvloed 
door het onderwijs van en de samenwerking met haar Maître Jean Guillou 
in Parijs. In 2004 was ze de eerste vrouw die de eerste prijs won op het 
Internationaal Orgelimprovisatieconcours in Haarlem.  Als uitvoerend 
musicus ligt haar interesse vooral in de Romantiek (Liszt – complete 
orgelwerken), maar ook in hedendaagse muziek (Guillou – complete 
orgelwerken). Als componist schrijft ze concertstukken voor orgel, piano en 
diverse instrumentale formaties.

Zuzana is de opvolger van de befaamde organist Ben van Oosten aan het 
Rotterdams Conservatorium. Zij is voor een van de eerste malen te gast in 
Nederland. Zij zal zowel de beide orgels als de concertvleugel  van De Stad 
Klundert bespelen met medewerking van huisorganist Gerben Mourik. 
Naast het feit dat beide spelers werken uit de literatuur spelen, zullen zij ook 
op unieke wijze samen gaan improviseren. Alle ingrediënten zijn aanwezig 
voor een zeer enerverende muzikale avond.
In het programma is een pauze- en een nazit opgenomen waarin u kennis 
kunt maken met beide muzikanten, maar ook met de uitgebreide collectie 
van Mixtuur Orgels, welke dit jaar haar 15-jarig lustrum viert.

Het concert begint om 20.00 uur, de toegang bedraagt 15,00 euro. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Primera Van den Berge, Voorstraat 30 in Klundert of via 
https://tickets.indeklundert.nl/
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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

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

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

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

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

             

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

2e 

dekbedovertrek 

uit voorraad: 

voor de helft van 

de prijs!

U BENT WELKOM BIJ

Salon Wendy
Graaf Florisstraat 23 Klunder t

Bent u op zoek naar een betrouwbare, 
betaalbare kapsalon met ervaring voor 
zowel  dames,  heren als  kinderen? 
Dan kunt u bij  Salon Wendy terecht.

Voor een afspraak belt  u
naar:  06-83166393

Als welkom een kniptarief van 
€ 17,50

Salon Wendy
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Recept van de maand
Spaanse aardappeltortilla
Als de temperaturen omhoog gaan, dan verandert vaak ook de eetlust en heb je ook niet zo’n zin 
om lang in de warme keuken te staan. Een lichte maaltijd is dan het lekkerste en dan graag ook 
een beetje snel klaargemaakt.
In Spanje weten ze natuurlijk als geen ander een heerlijke maaltijd op tafel te toveren ook als het 
heel warm is. Daarom deze keer een heerlijk Spaans recept: een speciale aardappeltortilla.

Wat heb je nodig?
500 gram aardappel (vastkokend, geschild en in kleine blokjes gesneden), 1 rode paprika, 1 
groene paprika, 1 gele paprika, 200 gram mais, 1 ui, 6 eieren, olijfolie, peper, zout, paprikapoeder.
Maak er een frisse salade bij naar eigen keuze.

Hoe maak je het klaar?
Snij de ui fijn, de paprika’s in blokjes en laat de mais uitlekken.
Verhit een scheut olie in een koekenpan en bak de aardappels in 5-7 minuten op hoog vuur.
Kluts de eieren los in een ruime kom met peper, zout en paprikapoeder naar smaak.
Doe de aardappels bij het eiermengsel.
Bak nu de uien en de paprikablokjes even kort gaar in de pan en voeg de laatste minuten het 
mais toe.
Voeg dit toe aan de aardappels en eieren. Meng alles goed door elkaar.
Giet het eiermengsel weer terug in twee (!) koekenpannen (het mengsel is teveel om in 1 
koekenpan te bakken. 
Doe het deksel op de pan en bak de aardappeltortilla in ongeveer 8 minuten gaar (niet te heet 
bakken, zorg ervoor dat de onderkant niet aanbrandt).
Als het ei gestold is en je de pan goed heen en weer kunt bewegen, leg je een groot bord op de 
pan, draai de pan om en laat je de tortilla op het bord vallen. Leg de tortilla terug in de pan en bak 
de andere kant nu nog 5 minuten goud en lichtbruin. 
In de koekenpan kan het wel eens dat de tortilla aan de onderkant toch te donker wordt of dat 
het niet goed los komt uit de pan. Je kunt dit gerecht ook in de oven bakken. Dan ongeveer 
30 minuten op 200 °C (boven- en onderwarmte). Het eimengsel moet in ieder geval helemaal 
gestold zijn.
Serveer met een frisse salade.

Variaties
Je hebt dus niet veel ingrediënten nodig voor deze heerlijke maaltijd. Je kunt ook volop variëren 
qua vulling. Voeg bijvoorbeeld kleine blokjes chorizo toe aan de tortilla of gebruik eventuele 
restjes groenten die je nog hebt liggen. Dunne plakjes bacon of ham erin verwerken is ook erg 
lekker. Of wat kaas toevoegen tijdens het bakken.
Tip: snij de tortilla in blokjes, steek er een paar korte prikkers in en serveer hem als een tapas!
Eet smakelijk!

Column namens de Ker-
ken - Kerk in Beweging

Achter de 
schermen
Achter de schermen gebeurt er van alles 
wat je niet ziet. Dat is al zo bij een mooi 
concert of bij een groot feest. Dat is ook 
zo bij het wereldgebeuren. Ik weet nog 
goed wat een verbaasde reacties er wa-
ren op de Russische inval in de Oekraïne. 
Wekenlang waren er de sussende gelui-
den. Dat zal Poetin toch niet doen? Zo-
veel zal hij toch niet op het spel zetten? 
Maar hij deed het wel. Verontwaardiging 
alom. Hoe kan een mens zo handelen? 
Je kunt je verbazen over zoveel slecht-
heid. 

Er is meer tussen hemel en aarde. Dat 
zeggen we wel eens. We hebben niet 
alleen te maken met de zichtbare werke-
lijkheid. Er zijn ook onzichtbare factoren. 
Dat laat zich niet zo makkelijk aantonen. 
En over het algemeen ben ik daar heel 
voorzichtig mee. Je kunt er mee in de 
mist gaan. Je kunt er bang van worden. 
Maar Bijbels gezien is er wel zoiets als 
een kwade macht, de boze, de duivel, die 
zijn invloed heeft.

In talloze verhalen en films zien we er iets 
van terug. Soms met allerlei rare beelden 
en voorstellingen. Daar gaat het niet om. 
We moeten niet doen alsof we precies 
weten hoe het zit. Want dat weten we 
niet. Maar het lijkt mij reëel om er van uit 
te gaan dat er kwade machten zijn. En dat 
die bijvoorbeeld mensen stimuleren tot 
moorden, tot oorlogen, tot zelfverrijking 
ten koste van anderen. In de Russische 
aanval op Oekraïne zie ik heel duidelijk 
de invloed van de boze.

Maar God is er ook. En Hij heeft ook in-
vloed, door zijn Heilige Geest. Het is de 
tijd van Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
Jezus die naar de hemel ging stuurde de 
Heilige Geest. Met die Geest staat Jezus 
ons bij en is Hij zelf ook bij ons en in ons. 
Dat viert de kerk met het Pinksterfeest. 
Christenen geloven dat die Geest van 
God sterker is dan alle kwade machten 
die er ook zijn. In het Onze Vader leren 
we bidden: Leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons – en Oekraïne - van de 
boze. 

Wat is goed? En wat is slecht? In deze 
wereld  en in ons mensen is het vaak 
zo gemengd. Er is een soort tweestrijd 
in ons. God beïnvloedt mensen  maar 
de boze doet dat ook. De vraag is: hoe 
kunnen we die goede invloed het beste 
in ons laten werken? 

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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