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Ad van Kaam uit Klundert

UITGAVE 31 / Maandblad mei 2022
www.indeklundert.nl

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn leven, laten wij
u weten dat door zijn Hemelse Vader in zijn slaap
is thuisgehaald en bevorderd tot Heerlijkheid onze
lieve biddende vader, opa, opa Boel en huisgenoot

Cornelis Boelhouwers
Weduwnaar van Ploontje van den Berg
In de gezegende leeftijd van 93 jaar.
De begrafenis heeft afgelopen zaterdag 23 april
plaats gevonden.
Henny en Roel
Janny en Arie
Jan en Wi-ja
André
Corrie en Henk
Corrie
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

06 24 92 58 77
blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

18 april 2022
Pr. Willemstraat 4-50
4791 JR Klundert

info@luxebuitenverblijven.nl
www.luxebuitenverblijven.nl

Woonverzekering

Reisverzekering

Van inboedel tot
woonhuis- en
woonlastenverzekering.

Op vakantie? Met een
passend pakket is uw
reis pas echt zorgeloos.

Autoverzekering
Hoe goed zijn u en uw
voertuig verzekerd op
de openbare weg?

Uw onafhankelijk
tussenpersoon voor al
uw verzekeringen.

Jurgen Nagtzaam

voorheen
den hollander tuinhuizen

Zakelijk
Ondernemen is risico’s
nemen, gelukkig
kunnen er veel
afgedekt worden.

WWW.NAGTZAAMVERZEKERINGEN.NL
Voorstraat 37, 4793 ET Fijnaart
0168 5 5 6 8 8 8
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Ter intro

Wat gebeurt er veel in Klundert! Wat een leuke acties en activiteiten, wat een reuring! De
stadskalender zit weer bomvol met allerlei leuke dingen om naar te gaan kijken, luisteren of
lekker mee te doen.
Je begint als redactie langzaam aan een nieuwe editie van het Klundert Magazine en soms denk
je dan wel eens waar zullen we het allemaal eens over gaan hebben. Maar op de een of andere
manier komen er allerlei nieuwtjes steeds weer binnen op het redactieadres. Van leuke concerten
tot acties voor Oekraïne, van afscheid van een ondernemer tot kennismaking met een finaliste
voor Miss Diversity, informatie over glasvezel, schoolkinderen die insectenhotels gebouwd
hebben, over de maandelijkse wandelingen van onze stadsgidsen tot nieuws van de Stadstafel.
Het blad is weer lekker gevuld. Soms is het passen en meten, zo’n magazine is nu eenmaal niet
van elastiek, maar dankzij onze adverteerders en de bijdragen van onze vrienden konden we ook
nu weer een ietsje dikker blad maken. Fijn!
Heb je iets leuks te melden, weet je een nieuwtje of wil je iets delen met de lezers, neem
contact op met de redactie via e-mail redactie@indeklundert.nl. Altijd in voor nieuws en
wetenswaardigheden!
Heb je een onderneming en wil je daar meer bekendheid aan geven, dan is ons magazine ook een
prima medium voor extra PR. Informeer eens naar de mogelijkheden. Voor een redelijk bedrag
zorgen wij dat uw advertentie een mooi plekje krijgt in het Klundert Magazine. Stuur een mailtje
naar advertenties@indeklundert.nl en we bespreken de mogelijkheden.
Liever een aparte flyer laten bezorgen? Voor een schappelijke prijs zorgen wij dat dit tegelijk met
het magazine geregeld wordt. Vraag eens naar de prijzen en mogelijkheden.
Voor nu wensen we u een prachtige meimaand met veel gezellige en zonnige activiteiten!

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Laten we Klundert aanraken…
Wij zijn weer helemaal relaxed en uitgerust na twee heerlijke weken Aruba. Wat een fijn eiland. ‘One happy island’ zeggen de Arubanen zelf over hun eiland. Het klopt! Heerlijke sfeer,
vrolijke, vriendelijke en relaxte mensen zonder haast, mooie stranden en die prachtige azuurblauwe zee. Daarbij het heerlijke temperatuurtje, puur genieten dus!
‘Wanneer je Aruba aanraakt, raakt het jou aan. Het eiland beantwoordt liefde met warmte,
vriendelijkheid en schoonheid’
Wat een prachtige Arubaanse quote! Dat zou overal zo moeten zijn. Als je lief bent voor elkaar
en elkaar vriendelijk en respectvol benadert, regelmatig iemand anders complimenteert en
je waardering laat merken, dan kan het niet anders dan dat je dit in veelvoud ook terugkrijgt.
Vriendelijkheid kost geen geld. En het is ook helemaal niet zo moeilijk om vriendelijk te zijn.
Echte vriendelijkheid is een krachtige, waarachtige warme manier van zijn.
Nu valt het gelukkig bij ons in Klundert allemaal nog wel mee. De meeste mensen zijn over het
algemeen wel vriendelijk en loop je door het centrum dan groeten de mensen elkaar. Heeft
iemand hulp nodig, dan is er altijd wel iemand om te helpen. Wordt er iets georganiseerd voor
de gemeenschap, dan wordt het meestal een gezellige drukte.
Maar soms heb je toch van die mensen die altijd
wel iets te klagen of te zeuren hebben. Je hoeft
natuurlijk niet alles leuk te vinden, je hoeft niet
iedereen even lief te vinden en je hoeft niet mee
te doen aan alle activiteiten. Daarbij gaat er ook
ergens wel eens iets fout of het wordt niet gedaan
zoals jij zou willen, maar dan kun je wel vriendelijk
blijven.
Dus laten we Klundert aanraken, dan raakt Klundert jou aan!
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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Zaterdag 14 mei finale op Urk

Klundertse Vera de Man finaliste Miss Diversity
De 22-jarige Vera de Man doet mee aan een missverkiezing die staat voor diversiteit, een verkiezing voor power vrouwen die niet bang zijn om zichzelf
te zijn.
In een wereld waar diversiteit steeds meer op de agenda staat, loopt de missverkiezingswereld nog steeds achter. Bij Miss Diversity is iedere vrouw
welkom en zoals ze zelf zeggen: ‘De organisatie van deze verkiezing viert de kracht van vrouw zijn en biedt graag een platform aan om dit te kunnen
uitdragen.’
Vera heeft PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis die valt onder de noemer autisme spectrum stoornissen.
“Ik doe mee aan deze missverkiezing juist omdat ik autisme heb. En ik wil graag mijn ervaring delen van dit hele traject om mensen ervan bewuster te
maken dat je met autisme ook goed kan functioneren en veel kan bereiken.”
om mij heen en het vertrouwen dat we hebben,
sluit ik me niet volledig af, wat ik anders vaak wel
doe. Autisme heeft heel veel mooie kanten maar
die sociale dingen blijven toch lastig. Daarom
ben ik dankbaar voor de organisatie en de
meiden, die een safe space hebben gecreëerd.
Deze ervaring is heel bijzonder en hierdoor heb
ik weer een deel van mezelf gevonden waar ik
heel blij mee ben!”
Stichting Indira Nepal
Het is een drukke tijd voor alle finalisten. “Tijdens
het traject houden we ons bezig met geld
inzamelen voor Stichting Indira Nepal, we gaan
langs onze hoofdsponsor Witgebit, we doen
catwalk trainingen, fotoshoots, speech oefenen
en nog zo veel meer. Het is heel bijzonder om
allemaal mee te maken.”
Stichting Indira Nepal is een stichting die
kinderen opvangt waarvan de ouders niet voor
hen kunnen zorgen of waarvan de ouders zijn
overleden. Er wordt echt met liefde voor deze
kinderen gezorgd. In Nepal is geen leerplicht
maar de kinderen die bij deze stichting zijn
opgevangen gaan allemaal naar school en volgen
Engelstalig onderwijs. Hierdoor krijgen deze
kinderen meer kans op een betere toekomst.
“Er loopt nu bijvoorbeeld een project om geld in
te zamelen zodat er een studieruimte gebouwd
kan worden bij het jongenshuis. Stichting Indira
Nepal word gerund door vijf vrouwen die
oprecht geven om die kinderen en ze echt een
betere toekomst willen geven. Er wordt gewerkt
met vrijwilligers. De gehele opbrengst van onze
inzamelingsactie gaat naar de stichting zelf. Ik
hoop daar ooit nog eens naar toe te kunnen
gaan om het allemaal zelf te zien.”

‘Where energy flows, energy grows’
Vera woont sinds negen maanden in Klundert.
Een drukke dame, die vaak op pad is. Ze kent
dus nog niet zoveel mensen in Klundert. “ik
werk als filmmaker. In mijn vrije tijd hou ik van
longboarden, reizen en airsoft. Daarnaast ben
ik ook de Hawaiiaanse taal aan het leren omdat
ik daar heel graag naar toe wil. Mijn motto is:
where energy flows, energy grows.”
Betere versie van jezelf
“Miss Diversity staat voor diversiteit, daarmee
bedoelen ze dat het niet uitmaakt wat je lengte,
maat, afkomst of geaardheid is. Iedereen
verdient een kans op die spotlight om de beste
versie van zichzelf te kunnen laten zien. En dat
is waar dit traject om draait. Persoonlijke groei
is zo belangrijk. Iedereen was nerveus en een
beetje onzeker tijdens de castingdag op 5 maart,
maar als ik zie hoe krachtig alle meiden nu zijn,

kan ik niks meer zeggen behalve dat ik super
trots ben. De winnares van vorig jaar en nu ook
organisator is een enorme inspiratiebron voor
vele jonge vrouwen.”
Innerlijke schoonheid
Bij deze missverkiezingen gaat het om innerlijke
schoonheid. “Het is niet zo belangrijk hoe je er
uit ziet of wat voor maat je hebt, maar het gaat
om je uitstraling. Iedereen heeft een kans om te
winnen. Je leert om je kwetsbaarheid te laten
zien. Met de hele groep finalisten hebben we
onder elkaar een hele leuke band gekregen, er
is openheid en vertrouwen. Het is echt mooi om
zo open naar elkaar te kunnen zijn.”
Het was voor Vera als iemand met autisme
overigens vaak best overweldigend allemaal.
“Harde
geluiden,
niet
aangekondigde
aanrakingen, grote groepen mensen. Nu heb ik
daar erg veel mee te maken, maar door de groep
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Finale op 14 mei
Deze laatste weken voor de finale worden
voor de deelneemsters steeds spannender. De
dames hebben het druk met de laatste puntjes
op de i te zetten voor de grote finale op 14 mei
aanstaande op Urk. Dan wordt bekend wie zich
Miss Diversity Netherlands mag noemen.
“Natuurlijk willen de meiden allemaal graag
winnen, maar het belangrijkste is om andere
meiden te laten zien dat je mooi bent zoals je
bent en dat je echt wel gezien mag worden”,
aldus Vera.
Publiekstemmen
Publiekstemmen zijn ook belangrijk bij deze
verkiezing. Stemmen kan via de website www.
missdiversitynetherlands.nl onder de knop
Finalisten 2022.
Zou wel gaaf zijn als Vera de Man aangemoedigd
wordt door heel veel van onze lezers door
allemaal een stem op haar uit te brengen.

Honderden cupcakes en cakepops verkocht

Moye Keene in actie voor Oekraïne
Op ten Noort die in samenwerking met Wilma van der Starre van Sweet
Bakelicious de actie heeft opgezet.
Het was een enorm succes, er zijn honderden cupcakes en cakepops
gemaakt, heel wat mensen uit Klundert en omgeving hebben deze actie
ondersteund door bestelling van deze lekkernijen.
De initiatiefnemers van deze actie zijn eerst op bezoek geweest bij Angela
en David. “Zij wonen in onze wijk Moye Keene. Angela komt uit Oekraïne,
dus zij kon ons precies vertellen waarvoor de hulp precies nodig is”, vertelt
Anouk.
Wat gaan Angela en David met het ingezamelde geld voor Oekraïne
doen?
Allereerst super bedankt voor de actie, wat een geweldig initiatief”,
reageert Angela, “er is maar liefst 439 euro opgehaald, wat een mooi
bedrag!”
Het bedrag van de opbrengst zal overgemaakt worden naar vrienden van
Angela en David, die in de regio Tsjerkasy wonen, net onder Kiev. “Daar
zijn veel kwetsbare ouderen die weinig tot geen toegang hebben tot
medicatie en eten. Onze vrienden gaan met hun auto op pad om bij de
apotheken die nog wel open zijn medicatie in te kopen en door middel van
hun netwerk zullen ze dit brengen naar mensen in de dorpen die het hard
nodig hebben. Ook wordt van het ingezamelde geld eten gekocht in een
grote supermarkt die nog wel bevoorraad is. Dit eten wordt gebracht naar
mensen die hier zelf niet heen kunnen of durven.”

De Klundertse wijk Moye Keene is altijd actief bij allerlei acties en
activiteiten. De afgelopen weken is er een actie gehouden om geld in te
zamelen voor hulp aan Oekraïne. Die gebeurde op initiatief van Anouk

Nu ook samen
lunchen in Huis van
de Wijk Klundert

Bedankt voor alle support
David en Angela willen graag alle mensen uit Klundert bedanken voor hun
support: “Lieve mensen uit Klundert, de oorlog is nog niet voorbij. Het
kan nog lange tijd duren voordat al deze ellende voorbij is, blijf daarom de
Oekraïners steunen en helpen waar nodig. We willen graag alle mensen uit
Klundert heel hartelijk bedanken voor alle support”, aldus Angela en David.

Tineke Ottevanger
neemt afscheid van
bestuur KOK

Al jaren is er op dinsdag een goedlopend eetpunt in het Huis van
de Wijk Klundert, Prins Willemstraat 2. Wekelijks worden hier
heerlijke gerechten bereid en schuiven circa 16 mensen om 17.00
uur aan om met smaak te eten. Vanaf woensdag 11 mei aanstaande
wordt deze mogelijkheid uitgebreid met een wekelijkse lunch.
“Het eetpunt op dinsdag is zo succesvol dat er een wachtlijst is van
mensen die ook graag mee willen eten. Want ja samen eten is toch
gezelliger dan alleen. Samen eten verbindt”, zegt Renske Donkers,
sociaal werker van Surplus. “Daar hebben we dus iets op bedacht,
met ingang van 11 mei kunnen mensen ook één keer per week
samen komen lunchen van 12.00 tot 13.30 uur!”
Gezelligheid en sociale contacten
Het doel is gezelligheid, sociale contacten ontmoeting en een
gevulde buik voor mensen die alleenstaand zijn en mensen die als
mantelzorger voor hun partner zorgen en samen willen komen eten.
Wekelijks sluit de lunch aan op het koffiedrinken. Enthousiaste
vrijwilligers staan klaar om iets lekkers en iets warms op tafel te
zetten.
Ook gezellig mee lunchen?
Aanmelden kan in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2. De
kosten zijn €3,00 per persoon (inclusief koffie/thee/melk). Graag tot
dan!

Heel wat jaren heeft Tineke Ottevanger van Maribelle Mode & Lingerie
in het bestuur van de Klundertse ondernemersvereniging KOK meegedraaid. Heel wat activiteiten heeft ze mee georganiseerd. Het is voor Tineke nu een moment om afscheid te nemen als bestuurslid van de KOK.
Dinsdag 19 april is Tineke Ottevanger in de bloemetjes gezet. Na jarenlang in het bestuur gezeten te hebben, waaronder het voorzitterschap
werd ze tijdens de algemene ledenvergadering toegesproken door de
huidige voorzitter Henk Strootman die Tineke roemde vanwege haar jarenlange inzet voor de KOK.
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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 Ad van Kaam (64) uit Klundert
Ad van Kaam is een heel aimabele man die heel veel mensen kent en ongetwijfeld zullen heel veel mensen Ad kennen. Een vrolijke persoonlijkheid, een sociale man,
voor iedereen een praatje of een gekheidje. Ad maakt graag grapjes. Hij staat ook altijd klaar als hij ergens kan helpen. Een geboren en getogen Klundertenaar. Er
moest wel wat moeite gedaan worden om Ad voor deze rubriek te interviewen, maar uiteindelijk mochten we hem toch de welbekende vragen stellen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben in 1957 geboren in de Odastraat als
vierde kind in ons gezin. Daar kwamen na mij
nog een zoon en een dochter bij. We waren
met drie jongens en drie meisjes. We woonden
in een naoorlogse wijk waar voornamelijk grote
gezinnen woonden. Door het woningtekort
werden sommige woningen zelfs bewoond door
twee gezinnen.
Toen ik een jaar of tien was zijn we verhuisd naar
de Van Strijenstraat. Saillant detail dat er midden
in die woonwijk ook een benzinestation was
gevestigd, dat kon in die jaren nog.
Als kleuter ben ik aan de hand van mijn zussen
naar de Maria kleuterschool gegaan. Deze school
werd gerund door de nonnen. Na de kleuterschool
ging ik naar de Sint Jan Baptistschool en daarna
naar de ambachtsschool, die we in die tijd nog in
Klundert hadden. Lekker dichtbij huis.
Op mijn vijftiende ging ik naar de MTS in Breda,
maar ik was niet zo’n techneut en die heb ik dus
niet afgemaakt.
Ik ben begonnen met werken bij Machinefabriek
van Opstal in Zevenbergen.
Er was in die tijd ook nog dienstplicht. Ik heb in
dienst m’n vrachtwagenrijbewijs gehaald in Venlo
en verder heb ik mijn diensttijd doorgebracht als
chauffeur bij het Korps Commandotroepen (KCT)
in Roosendaal. Veel lol gehad, was een mooie tijd.
Na mijn diensttijd heb ik bij verschillende
bedrijven gewerkt onder andere lange tijd bij
de firma Namascor Moerdijk. Uiteindelijk was
ik transportcoördinator en -planner. Een paar
jaar terug kwam ik zonder werk te zitten. Toen
kreeg ik hier een baan aangeboden en nu werk ik
met heel veel plezier in Klundert en doe allerlei
klusjes bij Broodje Moerdijk, Albert Heijn en De
Stad.
In 1979 ben ik getrouwd met Joke. Klundert had
net een nieuwe wijk: de Blauwe Hoef. Daar zijn
wij gaan wonen in De Kreeck, onze beide zonen
zijn er geboren. Later zijn we verhuisd naar de
Eikenlaan en sinds 2006 wonen we met heel veel
plezier aan ’t Noorse Plein. Inmiddels hebben
Joke en ik vier kleinkinderen waar we volop
van genieten. Regelmatig zitten de kinderen en
kleinkinderen hier aan tafel. Altijd gezellig.
Men zou mij kunnen kennen van...
Natuurlijk kennen veel mensen me doordat ik in
Klundert geboren en getogen ben. Als bezorger

kom ik op heel wat adressen. En verder altijd wel
ergens bezig in het centrum. In de periode dat er
prachtige zomerse bloemen aan de lantaarnpalen hangen door het hele centrum, help ik mee
om deze bloemen te verzorgen en water te geven. Elke maand zorg ik dat de Klundert Magazines netjes gebracht worden bij alle bezorgers.
Zingen is mijn hobby. Ik ben lid van het Westhoeks Mannenkoor en ik zing bij Koor & More,
popkoor van Determinato.
En verder ben ik lid van de werkgroep Mariakapel die er voor zorgt dat deze kapel in De Stad
iedere zaterdag geopend is tussen 10 en 17 uur
om kaarsjes aan te steken of een rustmomentje
te zoeken.

altijd bezig.

Ik ben trots op...
Ik ben trots op mijn vrouw, zij is echt mijn maatje.
En op onze kinderen en kleinkinderen.

Mijn favoriete vakantieland is...
Maakt mij niet uit, als het maar goed weer is,
maar dat heb je niet voor ’t zeggen. Vroeger vaak
genoten aan de Costa Brava in Spanje, maar de
Ardennen of de Zeeuwse kust bijvoorbeeld zijn
ook erg mooi.

Mijn lijfspreuk is...
Elke dag is een avontuur. Je weet ’s morgens niet
hoe de dag zal eindigen.
Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die hun afspraken niet nakomen.
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
Dat was toch wel het paalzitten tijdens de braderie, dat heb ik twee keer gedaan. De eerste keer
heb ik 55 uur gezeten en geld ingezameld voor
De Zonnebloem. De tweede keer heb ik het 60
uur volgehouden en toen een leuk bedrag bij elkaar gekregen voor het missiewerk van Pater van
Kaam. Dat was echt een hele belevenis.
Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk graag naar voetbalprogramma’s, zoals Vandaag Inside en Studio Sport. En het programma
BinnensteBuiten vind ik leuk om naar te kijken.
Deze film moet iedereen zien...
Ik heb geen speciale aanraders. De serie La Casa
de Papel bijvoorbeeld op Netflix vond ik geweldig.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik heb net het boek Bloedgabbers van George
Boellaard gelezen. Een indrukwekkend boek over
de geschiedenis van de Heinekenontvoerders.
Dit is het vervolg op het eerste boek ‘Wij willen
gangster worden’. Dit boek gaat om de criminele
jaren 1977 tot 1982.
Ik luister graag naar...
Dat kan van alles zijn, ik vind alle muziek mooi.
Als ik in mijn busje zit, staat NPO1 altijd aan en
luister ik graag naar Sven Kockelmann en naar de
Nationale Nieuwsquiz.
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer,
een denker of een doener…
Eigenlijk ben ik wel een dromer. Bijvoorbeeld als
ik in gezelschap ben, dan dwalen mijn gedachten af en kan ik slecht luisteren. Ik zeg dan wel
eens spontaan iets wat totaal niet relevant is op
dat moment. Maar ik ben ook een echte doener,
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De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Die is er niet. Ik zou mijn kleinkinderen willen
ontmoeten als ze 20 jaar ouder zijn om te kijken
hoe ze zijn geworden.
Het liefst drink ik...
Bier of een glas whisky.
En het lekkerste eten vind ik…
Elke avond is het voor mij een feestje, Joke kan
heel lekker koken en elke dag staat er iets anders
op tafel. Zelf kook ik elke zaterdag, maar dat is
altijd hetzelfde.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Stop nu eens met oorlog maken. En ook met
al die steekpartijen waarvan je regelmatig op ’t
nieuws hoort, dat lijkt ook steeds vaker te gebeuren. Verschrikkelijk!
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Met een camper rondtrekken, dat mag gewoon
in Nederland, maar bijvoorbeeld Frankrijk is ook
heel mooi.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Met elkaar alles kunnen delen, op z’n tijd elkaar
helpen en een luisterend oor hebben voor elkaar
als ’t nodig is.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik leef m’n eigen leven en ik ben
zoals ik ben.
Klundert vind ik…
Fijn om in een vertrouwde omgeving te wonen,
je kent elkaar. Klundert is echt een gemoedelijk
stadje.
Wat ik mis in Klundert is…
Wat meer gezellige terrasjes. Dat zou Klundert
wat bruisender en gezelliger maken.
Mooiste plekje in Klundert…
Klundert heeft heel veel mooie plekjes. Pas waren we aan de wandel door de Schapenweg richting Noordschans en dan via de Schansweg weer
terug. Echt een prachtig wandelgebied.
Minst mooie plekje in Klundert…
Alles in Klundert is vertrouwd en echt Klunderts,
dus kan ik eigenlijk geen lelijke plekjes noemen.
Als ik dan toch iets moet zeggen dan is dat
het terrein achter de Westerstraat richting de
Kweeklust. Dat ziet er niet uit.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Het buitengebied rond Klundert.

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.

v

Wij zijn Vermetten, dé adviseur van succesvolle
ondernemers.
Deskundig. Daadkrachtig.
Doeltreffend. Zonder gedoe.
www.vermetten.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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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”.
Tijdens het interview met de gewone bijzondere Ad van Kaam kwam natuurlijk ook het mooiste plekje van Klundert ter sprake. Toevallig was hij 1e
paasdag aan de wandel geweest met zijn vrouw Joke en op het plekje wat hij het mooiste vindt een foto gemaakt bij een prachtig stukje natuurgebied
bij de Schapenweg.

Flyers bezorgen? Ook dat
kunnen wij regelen!

Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwoners informeren over
een bepaalde happening of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mogelijk om een advertentie te plaatsen. Een andere mogelijkheid is om een
flyer of brochure mee te laten bezorgen door onze bezorgers!
Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op pad en
tegen een alleszins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure
keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via advertenties@indeklundert.nl.
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maak kans op een van de 30 mooie boeketten om jouw moeder, schoonmoeder of bonus
moeder te verrassen! de actie wordt je aangeboden door het Klunderts ondernemers
Kontakt in samenwerking met De Poort, Mijn idee en Marions bloemdecoraties.

Wie wil jij op moederdag verrassen met een boeket?
Jouw naam:
Wie wil je verrassen:
haar adres:
Waarom juist zij?:

Lever dit formulier in voor 6 mei bij albert heijn of maribelle lingerie, zodat deze 7 mei kunnen worden bezorgd.
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Triumph BH Actie
2e BH voor de halve prijs!
Geldig t/m 7 mei 2022
Tot ziens bij
Maribelle Lingerie

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

Wil jij graag iets voor anderen doen?
- een ondersteunend handje voor vluchtelingen...
- mooie herinneringen maken met iemand met dementie...
- ondersteunen bij activiteiten in het Huis van de Wijk?

Dan hoop ik jou snel te spreken en
samen te kijken hoe jij jouw kwaliteiten
in kunt zetten in Klundert en omgeving!

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:
Welzijn Moerdijk
0168 - 33 13 57

Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 63 - mei 2022

Wat is KONINGSDAG?
Op 27 april vierden we Koningsdag. Die dag viert Koning Willem Alexander zijn verjaardag. En heel zijn koninkrijk viert die met hem mee. Daarom is
Koningsdag onze nationale feestdag.
Een van de eerste nationale feestdagen in Nederland was de Waterloodag. Dat de dag waarop
gevierd werd dat Napoleon Bonaparte bij de Slag
bij Waterloo definitief werd verslagen. In de negentiende eeuw was dit een nationale feestdag
die op 18 juni gehouden werd. Toen aan het einde van de negentiende eeuw de interesse in het
feest minder werd, was het geen nationale feestdag meer. Later vierde men Prinsessedag ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Wilhelmina
op 13 augustus. Nadat Koning Willem III in 1890
overleden was en Wilhelmina koningin geworden
was, werd dat Koninginnedag. Die werd van 1898
tot en met 1948 gevierd op 13 augustus.

pel, want dit is de kleur van het Nederlandse koningshuis. Het is overal de hele dag feest.
Dat is het vooral voor de mensen die een “lintje”
gekregen hebben. Dat is een onderscheiding die
de koning aan hen geeft omdat ze zich erg verdienstelijk hebben gemaakt voor andere mensen,
een vereniging waar ze lid van zijn, enz. De vrijdag voor Koningsdag worden de Koningsspelen
gehouden, een sportdag waar veel basisscholen
aan meedoen.

In 1948 volgde Prinses Juliana haar moeder Wilhelmina op. Vanaf 1949 werd Koninginnedag gevierd op 30 april. Koninginnedag werd altijd gehouden op Paleis Soestdijk. Vanaf de jaren vijftig
was Koninginnedag ook te volgen via de televisie.
Ook moesten veel mensen op Koninginnedag gewoon werken, later werd dit veranderd want er
kregen steeds meer mensen vrij.
In 1980 werd prinses Beatrix koningin. De datum
veranderde niet, maar koningin Beatrix besloot
het wel anders te vieren. De dag zelf werd ontsierd door rellen, waarbij krakers een hoofdrol
speelden. Koningin Beatrix besloot dat ze zelf het
land in zou gaan en elkaar jaar één tot drie gemeenten te bezoeken. Ook gingen verschillende
leden van de koninklijke familie mee. Koningin
Beatrix bezocht dan allerlei evenementen, vrijmarkten en optochten binnen de gemeente(s).
Willem-Alexander verplaatste Koninginnedag
wel, namelijk naar zijn verjaardag, 27 april. Ook
heette Koninginnedag voortaan koningsdag.
Omdat Koningsdag een nationale feestdag is, begint de dag overal met het Wilhelmus. Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied. Dat wordt
ook gezongen bij belangrijke internationale sportmomenten. In het lied zingt iedereen mee dat hij
Willem van Oranje is en trouw is aan het vaderland. Willem van Oranje was de Vader des vaderlands en is de voorloper uit de 16e eeuw van onze
koning. Hij heeft ervoor gezorgd dat Nederland
als onafhankelijk land is ontstaan.
In Klundert komen dan een heleboel mensen naar
het Stadhuisplein voor de aubade. Samen met
Determinato en de Oranje Garde zingen al die
mensen eerst het Wilhelmus en daarna nog een
paar andere algemene liederen uit de geschiedenis van Nederland. Meneer Wim Hommel is dan
de dirigent. Hij staat dan op het bordes van het
Stadhuis en slaat de maat alsof zijn leven er van
afhangt. Ook zingt hij keihard mee om ervoor te
zorgen dat iedereen gelijk begint en ook weer gelijk eindigt. Meneer Hommel doet dat dit jaar al
voor de 60e keer in 62 jaar.
In Klundert zijn die dag allerlei feestelijke dingen
te doen Spelletjes, wedstrijdjes, enz. Voor jong en
voor oud. Bij een heleboel huizen wordt de vlag
uitgehangen, op Koningsdag met de oranje-wim-

Naam:
Leeftijd:
Adres:
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Omdat het deze week op 27 april Koningsdag
was, hebben we een kleurplaat gemaakt voor alle
kinderen van Klundert. Die zie je hieronder. Kleur
die zo mooi als je kunt, knip die uit en stop hem
vóór 7 mei a.s. in de brievenbus op Moye Keene
169 of Molenberglaan 39. Wie weet win je een
mooie prijs. Dan is het weer feest!

Verenigingsnieuws
Van Heemkundekring Die Overdraghe
In de maand mei zal het niet mogelijk zijn om op zaterdagmiddag een
bezoek te brengen aan de tentoonstellingen van “Die Overdraghe” en
Determinato in De Stad Klundert.
De Stad is de hele maand elke zaterdag bezet met activiteiten die met het
in- en uitlopen van publiek om de vitrines te bezoeken niet te combineren
zijn. Vanaf 4 juni zijn we weer elke zaterdag present om belangstellenden
te vertellen over de geschiedenis van Klundert in het algemeen en van
Muziekvereniging Determinato in het bijzonder. Tijdens Klundert bij
Kaarslicht kunt u zelfs drie dagen terecht.

Gezellige afsluiting seizoen SPROK
De Stichting Plaatselijke Raad voor Ouderen in Klundert, kortweg SPROK
genoemd, organiseert elk jaar wekelijks diverse activiteiten voor de
senioren van Klundert. In de zomervakantie is het ook voor hen vakantie.
Het eerste jaar na de Coronaperiode wordt met alle senioren van
Klundert afgesloten met een gezellige middag in de grote zaal van De
Niervaart. Tijdens deze middagbijeenkomst wordt afscheid genomen
van het volledige SPROK-bestuur en kan kennisgemaakt worden met de
nieuwe bestuursleden. Natuurlijk zijn er enkele rondjes bingo en wordt
er ook een verloting gehouden en is er muziek om mee te zingen en om

te dansen. Kortom er zijn redenen genoeg om op 14 juli a.s. ’s middags in
De Niervaart te zijn. De toegang is gratis en ook de bingo en de verloting
kosten niets.

Het Vlasserij-Suikermuseum zoekt vrijwilligers
Het museum wordt bezocht door individuele bezoekers maar ook door
groepen zoals families of ouderenverenigingen. Ook komt er regelmatig
een touringcar met mensen die gezellig een dagje uit zijn. Zij drinken
bij ons een kopje koffie of thee met een lekker gebakje, krijgen twee
rondleidingen en vaak ook nog een lunch.
Lijkt het u leuk om te helpen deze gasten een gezellige dag te bezorgen?
Wij zijn op zoek naar mensen die suppoostdiensten willen doen, onze
horecagroep willen komen versterken of intern opgeleid willen worden
als rondleider voor onze vlas- of suikerexpositie.
Het museum heeft nu een enthousiaste groep van ruim 70 vrijwilligers.
In de coronatijd zijn er een aantal vrijwilligers om gezondheidsredenen
gestopt. Daarom zoeken wij versterking.
Heeft u interesse en wilt u meer informatie?
Stuur dan een mailtje naar info@vlasserij-suikermuseum.nl of loop op
woensdagochtend tussen 9 en 12 uur het museum binnen. Er is dan
altijd iemand aanwezig die u het een en ander kan vertellen.

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?

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

Glasvezel van E-Fiber: ook goed voor bijen!
Daarom steunt E-Fiber de bij als bron van het doorgeven van stuifmeel
als belangrijke bron van ons leven. Zo wordt er breder bijgedragen aan de
leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de omgeving.
Bijenlinten
“Bij de aanleg van onze glasvezelnetwerken zaaien we de bermen in met
rode en witte klavers. Met het kleurrijke bloemenlint dat zo ontstaat,
steunen we de bij. En dat is hard nodig. Want de helft van de 358 wilde
bijensoorten in Nederland is bedreigd. We zullen dus meer moeten
doen om dit te keren. Bijen zijn namelijk heel belangrijk voor onze
voedselvoorziening: ze bestuiven ruim 70 procent van alle gewassen. Van
elke hap die wij eten hebben we een derde te danken aan de bijen. Goed
zorgen voor de bijen is dus bijzonder belangrijk voor onze toekomst. En
dus spannen we ons als E-Fiber in om het leefgebied voor deze nuttige
insecten te verbeteren”, aldus een woordvoerder van E-Fiber.

E-Fiber is dé glasvezelaanbieder in de gemeente Moerdijk. Met glasvezel
wordt communicatie toekomstbestendig voor iedereen. De toekomst
wordt niet alleen gebouwd met supersnel internet maar ook op de
wereld waarin deze aangelegd wordt. En die toekomst ligt vaak dichterbij
dan we denken.
We delen onze levens elke dag met elkaar via socials, websites, metaverses,
verhalen, films en begrijpen dus ook dat we ervoor moeten zorgen dat we
onze levens door moeten geven. En daar is meer voor nodig dan glasvezel.

Nationale Zaaidag
Vorige week vrijdag was het Nationale Zaaidag. E-Fiber ondertekende
voor het tweede jaar op rij een samenwerkingsovereenkomst met
Bijenlandschap West-Brabant om het zaai-initiatief kracht bij te zetten.
E-Fiber verwacht in 2022 ongeveer 500 kilometer berm met klaverzaad
in te zaaien met de projecten door heel Nederland. Dit is een voorbeeld
van een win-win-win situatie voor de omgeving: de inwoners krijgen
toegang tot supersnel internet, de buurt fleurt op en de bijen krijgen een
beter leefgebied.
“Zo brengen we onze toekomst dichterbij en geven we de bij meer
toekomst”, aldus E-Fiber.

Voetbalvereniging Klundert

Schoolvoetbaltoernooi 2022 enorm succes
Het schoolvoetbaltoernooi 2022 is weer een enorm succes geworden
voor Voetbalvereniging Klundert. Maar liefst 215 kinderen deden mee
aan het toernooi voor kinderen van groep 2 t/m 8 van de basisscholen
uit Klundert en Noordhoek.

Er werd gestreden in de diverse groepen waarbij de deelnemers van
Bastion groep 2 allemaal hadden gewonnen en een mooie medaille als
aandenken kregen.
Van groep 3-4 werd Bastion 10 de winnaar, van groep 5-6 was de
Rietvest 2 de beste en van groep 7-8 is Rietvest 1 de kampioen van
2022 geworden.
De Rietvest 1 gaat verder naar de regiofinale op 18 mei 2022 (locatie nog
niet bekend) en Rietvest 2 gaat verder in de regiofinale op 18 mei 2022
in Klundert.
Er werd ook nog gespeeld om de Rijk Zwaan wisselbeker en die kon
de school verdienen met het beste gemiddelde per school en is dit jaar
gewonnen door de St. Jozefschool uit Noordhoek.
Namens de organisatie van v.v. Klundert kan Wim Lankhuijzen terugkijken
op een geslaagd schoolvoetbaltoernooi 2022. “We zien de kinderen graag
terug bij v.v. Klundert. Wie het voetbal leuk vindt kan gratis mee gaan
trainen in een team van leeftijdsgenoten. Aanmelden kan via de website
www.vvklundert.nl van voetbalvereniging Klundert.”
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Nieuw beleid met duidelijke afspraken
Zoals in het vorige magazine al geschreven is er inmiddels een nieuw
verenigingsbestuur Stadstafel Klundert.
Voor dit nieuwe bestuur echt aan de slag kan, moet er nog wel een en
ander gebeuren. Er lopen nogal wat zaken die overgedragen moeten
worden en ook belangrijk is dat er een nieuwe taakverdeling gemaakt
gaat worden. Bovendien zullen er afspraken gemaakt moeten worden
met de gemeente wat er precies van de Stadstafel verwacht wordt,
zodat men niet tegen dezelfde knelpunten aan gaat lopen als voorheen.
Het is voor velen op dit moment een drukke tijd en het deelnemen aan
een stadstafelbestuur is honderd procent vrijwilligerswerk. Een en ander
moet dus gepland worden in de schaarse vrije tijd. Een eerste vergadering
om de taken te verdelen is nog niet geweest, maar staat begin mei
gepland. Zodra de taken verdeeld zijn, zullen de diverse dossiers ook
overgedragen kunnen worden aan de nieuwe bestuursleden.
Duidelijk beleid
Met een positieve houding zal het bestuur proberen om voor Klundert
belangrijke onderwerpen voor de bühne te krijgen. Daarbij zal er dan
aangestuurd worden dat er vanuit het gemeentebestuur een duidelijk
beleid komt voor wat men verwacht van de Stadstafel en hiervoor
zullen dan ook duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. 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.
Er zijn nogal wat lopende zaken die de aandacht vragen. Hieronder even
een aantal voorbeelden.
Dossier nieuwbouw Niervaert
Als bestuur van de Stadstafel denken we mee over de nieuwbouwplannen
voor de nieuwe Niervaert. De concept rapportage over de vervanging
van accommodatie De Niervaert nadert zijn afronding. De volgende fases
zullen achtereenvolgens doorlopen worden: rapport onderzoek klaar
voor presentatie aan gemeenteraad, opstellen van randvoorwaarden
en vlekkenplan, tekeningen maken door architect, bestek maken,
aanbesteden en tenslotte bouwen.
Dossier Randweg Klundert
Dit is al een langdurend project. Het kost blijkbaar nogal wat tijd voor dit
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Als hier nieuws over te melden
is, zullen we dat uiteraard communiceren.
Sociale randvoorwaarden windmolens
Ook dit is een dossier wat al lang loopt. De vorige bestuurders van de
Stadstafel hebben heel wat gesprekken gevoerd met de diverse partijen.
Zodra de taken verdeeld zijn en bekend is wie dit dossier over wil
nemen zal er een afspraak gemaakt worden met de procesbegeleider
die betrokken is bij de invulling van de sociale randvoorwaarden met

betrekking tot de windmolens die op het terrein van het Havenbedrijf
zijn gerealiseerd. Wordt vervolgd.
Project centrumontwikkeling Klundert
Dit project loopt en wordt nauwlettend gevolgd onder andere door de
ondernemersvereniging KOK en de Stadstafel. De vlonders zijn inmiddels
helemaal vernieuwd en weer in gebruik genomen. De volgende plannen
zijn het herstraten van het centrumgebied en het aanleggen van een
wandelpad langs de Bottekreek. Aan de Kerkring wordt gewerkt aan een
parkeeroplossing en ook de Zevenbergsepoort zal heringericht worden.
Opknappen vesting
De werkzaamheden aan de Stenen Poppen vorderen gestaag. Straks
mogen we weer genieten van dit voor Klundert zo bijzondere deel van
de vestingwerken. Behalve de Stenen Poppen zal binnenkort ook de
Verlaatsheul aangepakt gaan worden.
Nieuwbouwplannen en herontwikkeling
De nieuwbouwplannen worden ook gevolgd door de Stadstafel.
Het nieuwe bestuur zal zich nog verdiepen in de stand van zaken
op dit moment. Er zijn nogal wat plannen, zoals Het Bolwerk, de
nieuwbouwwijk Westschans en dan natuurlijk de herontwikkelplannen
van de zogenaamde locatie Leijten en het terrein van de voormalige
gasfabriek. Dan speelt natuurlijk nog de toekomstvisie van de Klundertse
basisscholen. Op zich geen dossier van de Stadstafel, maar een en ander
wordt wel gevolgd door het bestuur.
Sociaal
De hierboven genoemde dossiers zijn voornamelijk fysieke onderwerpen.
Daarnaast hebben we ook nog een sociale afdeling binnen de Stadstafel.
Hiervoor is een Werkgroep Sociaal bestaande uit diverse stadstafelleden.
Deze werkgroep heeft al heel wat mooie successen geboekt en een
ander zal absoluut een vervolg krijgen.
Zodra het nieuwe bestuur een en ander weer op de rit heeft, zal er
ongetwijfeld weer een algemene stadsavond georganiseerd gaan
worden.
Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken met de Stadstafel? Als we het
met z’n allen doen, dan zullen we meer zichtbaar zijn. Alle mensen
erbij betrekken door naar de mensen toe te gaan, door open en eerlijk
te communiceren. Laten we met z’n allen geloven in de kracht van de
samenleving. En wie weet worden er dan wensen vervuld die onze
leefgemeenschap nog leuker, nog beter, nog mooier maken.
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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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 corona-ontwikkelingen.
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 afterparty.
Voorverkoop is gestart
Door subsidie en sponsoring kan dit
concert laagdrempelig aangeboden
worden. Kaarten zijn te koop
voor slechts vijf euro per persoon
inclusief een pauzeconsumptie.
Reserveren wordt aanbevolen,
het aantal plaatsen is beperkt.
Toegangskaarten kunnen besteld
worden via de website www.
cultuurmoerdijk.nl of scan de QRcode voor de directe link.

60 keer dirigent aubade Klundert

Erespeld gemeente Moerdijk voor Wim Hommel
Dit magazine lag al op de drukpers voor de aanvang van Koningsdag.
We kregen van de gemeente Moerdijk een bericht onder embargo over de
uitreiking van de erespeld van de gemeente Moerdijk aan Wim Hommel
omdat hij voor de 60e keer de aubade dirigeert op Koningsdag.
Omdat we dit toch wel heel bijzonder nieuws vinden, hebben we dit
artikel toch opgenomen in dit magazine.

Wim Hommel, namens Stichting In de Klundert en alle medewerkers van het
Klundert Magazine van harte gefeliciteerd met deze mooie waardering voor
jouw inzet. Geweldig om dit al zo lang te mogen doen. We hopen dat je genoten
hebt van deze hele speciale aubade en dat je een fijne Koningsdag mocht
beleven.

Als jonge dirigent stond Wim 62 jaar geleden voor het eerst op het
bordes van het stadhuis voor de muzikale leiding van de aubade. Door de
coronacrisis was er de afgelopen twee jaar geen aubade. Twee jaar geleden
werd hij voor de deur van zijn woning wel verrast door het oranjecomité
en een delegatie van Determinato voor een mini-aubade. Voorafgaand aan
elke aubade is Wim Hommel overigens altijd present op een orkestrepetitie
bij Determinato. Dan worden alle aubadeliedjes gerepeteerd onder zijn
leiding.
Dit jaar mocht hij dan eindelijk voor de 60e keer de trappen van het
stadhuis op voor deze wel heel speciale aubade. Het zal ongetwijfeld
maar zelden voorkomen dat iemand zoveel jaar achter elkaar een aubade
heeft gedirigeerd. Dit is dus wel een heel speciale verdienste en dat was
voor het gemeentebestuur aanleiding om de 88-jarige Wim Hommel te
waarderen voor zijn langdurige inzet met de toekenning van de erespeld
van de gemeente Moerdijk.
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Foto uit het archief van BN De Stem enkele jaren
geleden gemaakt door Pix4Profs Jan Stads.

Stadskalender Klundert e.o.

werking zal verleend worden door de Oranje Garde en door Determinato.

Klundertse Activiteiten Estafette

Zaterdag 7 mei

Motto: Reuring in Klundert

In het kader van de Klundertse Activiteiten Estafette hebben we al
heel wat leuke, interessante en bijzondere activiteiten gehad. Alles bij
elkaar zijn er vanaf medio februari nu al zo’n 25 activiteiten geweest.
De organiserende werkgroep Samen in de Klundert met de dames
Cootje, Wilma, Renske en Anjo zijn dik tevreden over de enthousiaste
medewerking van de scholen, kerken en verenigingen.
Wat hebben we al gehad?
Een Valentijnsactie van De Molenvliet, een klim- en klautermiddag bij
Spido, diverse carnavalsfestiviteiten, een wedstrijd cupcakes bakken
met het Thomashuis, meespeelmiddag voor kleuters bij Determinato,
de Stadse borrel in De Stad, activiteiten bij Sovak, muziek op straat
door de Oranje Garde, een Passieconcert in de Hervormde kerk, een
kampvuuravond voor mannen, concerten en meezingmiddagen door
de Herfstklanken en Gospelkoor Reclaim in het Huis van de Wijk, een
ganzenbordtoernooi in De Stad, een speciale Paaspicknick met muziek
op het veld tussen de Gereformeerde kerk en de Stadswallen, we hebben
de Koningspelen gehad en als Klundert Oranjestad hebben we natuurlijk
weer gezellig Koningsdag gevierd.
Succesvol lawaaispektakel met groot lawaai-orkest
Afgelopen zaterdag was er een groots lawaaispektakel in het centrum van
Klundert. Op de ene vlonder zat het fanfareorkest van Determinato en op
de andere vlonder had De Bar een gezellig terras ingericht.
Het orkest had een speciaal zomers programma waarbij het publiek was
uitgenodigd om met allerlei attributen gezellig mee te doen, zodat het
echt een lawaaispektakel zou worden. En dat is gelukt. Heel wat grote
en kleine mensen waren present in het centrum. Vanaf beide vlonders
en vanaf de bruggen werd meegedaan en met z’n allen is het daar een
geweldig muziekfeestje geworden.
Als er een wedstrijd zou zijn om het grootste lawaai-orkest te vormen,
dan zouden we in Klundert zeker in de race zitten om dit te winnen. Een
spektakel dat absoluut om herhaling vraagt.

14.15-16.15 uur: Demonstraties door Reddingsbrigade ’t Rooie
Paerd

Deelnemers in badkleding mogen meezwemmen en ervaren.
Bij de reddingsbrigade wordt gewerkt met reddingsmiddelen, pop opduiken, bevrijdingsgrepen en vervoersgrepen. Er wordt uitleg gegeven en
geoefend in het water.
Met de zwemvereniging mag er meegedaan worden met conditiezwemmen en techniek.
Voor de mindervaliden wordt uitleg gegeven wat er allemaal gedaan
wordt aan de hand van materiaal en oefeningen.
Vanaf 16 jaar ben je welkom bij de duikvereniging om een introductieduik
te maken.
En buiten is de afdeling varend redden te vinden met hun boot. Daar
wordt uitleg gegeven wat zij doen.
Zaterdag 14 mei:

11.30-12.30 uur: Walking Football bij Voetbalvereniging Klundert

In samenwerking met Meer Moerdijk wordt deze activiteit georganiseerd.
Wandelen is gezond en Walking Football wordt dus al wandelend gespeeld in kleine teams van zeven spelers. Er zijn strikte regels. Rennen,
slidings en tackles mogen niet, er mag geen fysiek contact zijn en de bal
mag niet boven heuphoogte komen.
Zaterdag 21 mei

11.00-15.00 uur: Jubileumactiviteiten van Rhythm4All op het
Stadhuisplein

Het koor viert dit jaar het 40-jarig jubileum. De leden hebben een feestdag in het vooruitzicht. Maar het koor wil ook graag zichzelf weer eens
presenteren aan het Klundertse publiek. Daarom is er een feestelijke
zaterdag georganiseerd op het Stadhuisplein met een rommelmarkt en
twee optredens door Rhythm4All. Voor de bezoekers zal er koffie en thee
geschonken worden.
Zaterdag 21 mei

10.30-17.00 uur: Bruggetjestocht vanaf het Vlasserij-Suikermuseum Klundert

Wat is er de komende weken allemaal te doen?
Zaterdag 30 april

14.00-17.00 uur: orgelwandeling door de drie kerken

In samenwerking met de Nederlands Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en De Stad Klundert is er een speciale orgelwandeling georganiseerd. Een mooie gelegenheid om onze mooie Klundertse kerken eens
van binnen te bekijken en meteen te genieten van speciale orgelmuziek.
Want in de kerken zijn prachtige en unieke orgels te vinden, ieder met
een eigen geluid.
Tussen 14.00 en 17.00 uur start er elk half uur een nieuw concert in alle
kerken waarbij de organisten verschillende muziekstijlen zullen laten
horen. Aan deze concerten werken mee de organisten Henk Strootman,
Evert van der Kamp, Gerben Mourik, Jan Willeboordse en Ruud Krijnen
en op dwarsfluit Erika Tange.
In de diverse kerken liggen er speelschema’s klaar zodat u precies kunt
zien wie er op welke tijd waar speelt.
De kerken zijn de hele middag open, dus laat u verrassen en loop eens
binnen!
Woensdag 4 mei

19.40-20.30 uur: Dodenherdenking

Deze plechtigheid wordt in Klundert georganiseerd door de Stichting
Oranjecomité Klundert (SOK). Na de stille tocht worden de oorlogsslachtoffers herdacht bij het Monument bij de begraafplaats. Muzikale mede-

Het Vlasserij-Suikermuseum heeft een speciale tocht uitgezet langs en
over diverse bruggetjes in Klundert. Een mooie route waar ook een wedstrijdje aan verbonden is. Men kan op ieder moment van de dag starten.
Bij aanmelding bij het museum krijgt men de route. Er zit een wedstrijdje
aan verbonden met wat vragen en antwoorden en voor de kinderen is er
een kleurwedstrijd. Tot 17.00 uur kunnen de antwoordvellen ingeleverd
worden in het museum. Een leuke activiteit voor het hele gezin, waar je
weer eens met andere ogen naar Klundert kunt kijken en verbaasd zal zijn
hoeveel waterpartijen we in Klundert hebben en hoeveel bruggetjes er
zijn. De bijdrage voor kinderen is een euro en ouders betalen twee euro,
hiervoor krijgt men dan na afloop een consumptie aangeboden.
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
aan die vies mag worden en vaste schoenen (geen slippers).
Graag voor 21 mei aanmelden als je mee wilt doen via
info@scoutingklundert.nl. Meedoen is helemaal gratis.
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.
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SAVE THE DATE
Vooruitblik juni (datums nog onder voorbehoud):
Zaterdag 4 juni: Demonstraties door Brandweer Klundert
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag): Open huis bij SPROK met diverse
activiteiten
Vrijdag 10 of zaterdag 11 juni: Optreden jeugdorkest De Detomaatjes en
Drumdemonstraties door de Deto Drummerij in het centrum van Klundert
Zaterdag 18 juni: Streekproductenmarkt bij het Vlasserij-Suikermuseum
Klundert met foto-expositie met ruim 500 trouwfoto’s gemaakt bij
Klunderts Stadhuis
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

Activiteiten Huis van de Wijk Klundert

Elke donderdag:
9.00 uur: Zwemmen in De Niervaert
Maandag t/m vrijdag:
13.00-17.00 uur: Biljarten in De Niervaert

Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Prins Willemstraat 2, Klundert

Vrijheid

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)
Vanaf 11 Mei elke woensdagmiddag:
12.00-13.30uur lunchmoment. Kosten € 3.00
Opgeven in 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:
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 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

Wanneer ben je echt vrij? Er zitten twee kanten aan vrijheid.
Vrijheid heeft om te beginnen te maken met de situatie om je
heen. Dat is de buitenkant van onze vrijheid. In Nederland leven
wij alweer 77 jaar in vrijheid. Er is vrijheid van meningsuiting,
vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst. Wat een ruimte is
er om zelf iets te kunnen zeggen, denken of geloven!
Er is ook een andere kant. Vrijheid heeft ook te maken met
onszelf. De binnenkant van de vrijheid. Die is minstens zo
belangrijk. Indrukwekkend hoe mensen soms onder vreselijke
omstandigheden toch innerlijk vrij blijven en zo tot grote dingen in
staat zijn. Zoals mensen in het verzet lieten zien in de oorlog. Zoals
we nu de verhalen vanuit Oekraïne horen over mensen die niet
opgeven maar doorgaan.
Deze twee soorten vrijheid zijn allebei heel erg belangrijk. Als je
innerlijk vrij bent, betekent dat nog niet dat vrijheid om je heen er
niet toe doet. En omgekeerd kun je van de buitenkant nog zoveel
vrijheid hebben, als je van binnen niet vrij bent, wat heb je er dan
aan? We hebben het allebei nodig.
De vrijheid aan de buitenkant betekent dat we ruimte hebben,
dat we keuzes kunnen maken. Dat er echt wat te kiezen valt. Dat
niet alles wordt gecontroleerd en vastgelegd. Juist daarvoor zijn
spelregels nodig. Daar hebben we een overheid voor, die de ruimte
bewaakt. Die heeft als taak de zwakken te beschermen tegen de
sterken. Want voor je het weet geldt het recht van de sterkste.
De Bijbel benadrukt juist het recht van de zwakke. God kijkt met
extra interesse naar mensen die het niet redden. Daar is Hij een
Redder voor. Zoals Hij dat in de tijd van Mozes was voor een heel
volk dat tot slaaf gemaakt was. Hij bevrijdde ze uit de slavernij en
gaf ze vervolgens de tien geboden. Zoals: pleeg geen moord, ga
niet vreemd, steel niet. Dat zijn basisregels om te voorkomen dat
we de vrijheid van de ander teniet doen. De tien geboden helpen
dus als het gaat om de vrijheid om ons heen.
Èn als het gaat om innerlijke vrijheid. Maar daar is meer voor nodig.
Innerlijke vrijheid gaat over het hart, over wat ons beweegt, over
liefde. Daar is God nu juist op uit om ons daar te beïnvloeden. Hij
ziet ons graag als vrije mensen. Zo heeft Hij ons ook bedoeld!
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

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

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 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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Dekkers Haarmode sluit de
deuren per 1 juni

Ongeveer 67 jaar geleden is de vader van Arie Dekkers begonnen met een
kapsalon in Klundert. Arie Dekkers sluit per 1 juni aanstaande de deuren
van de kapsalon aan de Molenstraat en gaat met vervroegd pensioen. “Dit
was best een lastige beslissing, maar we staan er honderd procent achter en
zien uit naar een volgende fase in ons leven”, zegt Arie Dekkers.

Besluit om te stoppen
Op een gegeven moment had Arie drie kapsalons, behalve in Klundert was
hij ook eigenaar van kapperszaken in Fijnaart en Willemstad. Deze zijn
inmiddels jaren geleden al overgenomen door anderen.
De stap om nu ook met de zaak in Klundert te stoppen heeft toch wel wat
slapeloze nachten gekost.
“Gelukkig hebben mijn medewerkers begrip dat de zaak gaat stoppen. De
klanten betreuren het wel, maar begrijpen het ook. We waren toch al van
plan om over enkele jaren de deuren te sluiten en met pensioen te gaan,
maar de hele coronaperiode heeft een en ander nu wel versneld. Van de
steunpakketten die onder andere aan de kappersbranche zijn toegezegd,
kwam in de praktijk weinig terecht. Totaal zijn we 26 weken dicht geweest,
hetgeen betekent geen inkomen terwijl de loonkosten, alle overige kosten
en opbouw snipperdagen blijven doorlopen. Toen we afgelopen december
voor de vierde keer de deur moesten sluiten, hebben we alles op een rijtje
gezet en ons besluit genomen om te stoppen.”

De zaak is in 1955 door zijn vader opgericht. Arie ging in 1976 naar de
kapperschool en aansluitend in militaire dienst. “Ik ben na m’n dienstplicht
eerst in Terheijden aan de slag gegaan als kapper. In 1984 ben ik getrouwd
en in 1986 heb ik de kapsalon overgenomen van mijn vader en toen ook
meteen lid geworden van de ondernemersvereniging KOK.”
Het KOK-lidmaatschap stopt nu en tijdens de ledenvergadering medio april
heeft voorzitter Henk Strootman van de KOK namens bestuur en leden al
afscheid genomen van kapper Arie Dekkers.

Genieten van de rust
Arie en Bea wonen boven de kapsalon. Wat er met de ruimte beneden gaat
gebeuren, is nog niet bekend.
“We gaan eerst de boel helemaal opruimen en proberen nog wat
kapperspullen te verkopen. En dan eerst maar eens genieten van de rust.
Later zien we dan weer wel wat voor mogelijkheden er zijn.”
Arie en zijn medewerkers beleven nu hun laatste weken in de kapsalon van
Dekkers Haarmode. “Het is best raar. Klanten die normaal zo ongeveer om
de zes weken komen, komen nu al voor het laatst. Het afscheid nemen is
dus al begonnen. Het is hartstikke druk deze laatste weken. Een heleboel
klanten hebben nu al een afspraak gepland voor de allerlaatste week dat we
open zijn.”

Dames- en herenkapper
“Mijn vader is in de Oliemolenstraat begonnen met zijn kapsalon. Totaal
kregen m’n vader en moeder negen kinderen, waarvan drie ook de
kappersopleiding hebben gedaan: Lex heeft een kapsalon in Zevenbergen,
zelf heb ik dus de kapsalon van m’n vader overgenomen en ook mijn
tweelingzus Arionne heeft de kappersopleiding gedaan.”
Arie heeft overigens bij de kappersopleiding alleen het damesvak geleerd.
“Heren knippen is toch echt iets anders. Dat heb ik van m’n vader geleerd.
Het vak in de praktijk leren van een kritische vader is de beste leerschool die
je kunt hebben. Tijdens mijn examen ging mijn vader mee als model en heb
ik m’n diploma voor het herenvak gehaald.”

Dankbaar voor 37 jaar Dekkers Haarmode
Moeilijk voor Arie was het inlichten van zijn medewerkers. “Dat is en blijft
altijd een heel lastig iets, maar het kan niet anders. We hebben een fijn team
met trouwe medewerkers. Annette werkt hier al 35 jaar, Thea 30 jaar en
Thancy 13 jaar. We hebben altijd heel fijn samengewerkt.”
Ook het kappersvak zelf en de klanten zal Arie best gaan missen. “Maar ik
blijf hier wonen midden in het centrum, dus de meeste mensen zal ik nog
regelmatig tegenkomen. Als straks alles achter de rug is, gaan we half juni
eerst van drie weken vakantie genieten en daarna zien we weer wel.”
Mede namens Bea bedankt Arie zijn trouwe medewerksters en de loyaliteit
van zijn klantenkring. “We zijn dankbaar voor 37 jaar Dekkers Haarmode.”

Benefiet ten bate van het Longfonds

Concert met Flevo’s Mannenkoor en organist Henk Strootman
Op zaterdag namiddag 14 mei aanstaande is er een bijzonder benefietconcert
in De Stad Klundert. Aan dit concert werken mee het Flevo’s Mannenkoor
onder leiding van dirigent Paul Michèl Tijssen en organist Henk Strootman.
Dit concert begint om 16.30 uur.
Het Flevo’s Mannenkoor is opgericht in 1971 en bestaat dus al ruim 50
jaar. De thuishaven is Dronten in de provincie Flevoland. Momenteel telt
het koor 62 leden verdeeld over vier stemgroepen: 1e en 2e tenor, bariton
en bassen. Het is een algemeen koor, dus niet met religie verbonden. Het
repertoire is heel divers.
Jubileum
Het koor kent een rijke historie. In 2017 werd nog opgetreden tijdens het
45 jarig bestaan met onder andere sopraan Tania Kross. Met haar werden
een drietal jubileumconcerten gegeven in Amersfoort, Zutphen en Dronten.
Het koor heeft ook vele buitenlandse reizen gemaakt, onder andere naar
Hameln, Praag, Straatsburg en Trier. Dit jaar was het plan om opnieuw een
meerdaagse koorreis te organiseren naar de omgeving Gent en Brugge in
België. Door corona kon het er niet van komen. Als goed alternatief dus
eendaagse jubileumreis op zaterdag 14 mei naar het westen van Noord
Brabant. Te beginnen met een rondvaart door het natuurgebied de Biesbosch
mogen de heren al kennis maken met deze mooie provincie. Daarna zal het
mannenkoor een prachtig optreden verzorgen in De Stad Klundert.

Benefiet Longfonds
Er is gekozen om er een benefiet van te maken voor het Longfonds juist
omdat zangers baat hebben bij gezonde longen. Voor de meeste mensen
is ademhalen heel gewoon. Toch zijn er meer dan een miljoen mensen in
Nederland met een longziekte. En voor hen is ademhalen een terugkerende
of voortdurende strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen winnen. Het
Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen, voor en met
iedereen. Dit fonds maakt onderzoek mogelijk, ze pakken vieze lucht aan en
ze doen er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. Het Longfonds
komt op voor de beste zorg voor longpatiënten, en voor iedereen die dat
misschien ooit wordt.
Gevarieerd programma
Het Flevo’s Mannenkoor biedt zaterdagmiddag 14 mei een gevarieerd
programma met onder andere enkele klassieke werken van Grieg en Händel,
maar ook bijvoorbeeld filmmuziek van Ennio Morricone en nummers van
Ramses Shaffy, Leonard Cohen en Andrew Lloyd Webber.
Henk Strootman zal een improvisatie verzorgen op één van de prachtige
orgels in De Stad Klundert.
Dit concert begint om 16.30 uur; de deur is open vanaf 16.00 uur. De
entree bedraagt 7,50 euro en de opbrengst komt geheel ten goede aan het
Longfonds.
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Zondag 1 mei om 15.00 uur

Wereldberoemde pianiste Marietta Petkova in De Stad Klundert
De wereldberoemde pianiste Marietta Petkova geeft op zondag 1 mei om
15.00 uur een concert in de Stad Klundert. Dit zal een heel bijzondere
concertervaring worden, niet alleen omdat deze pianiste gevoelige snaren
weet te raken bij haar publiek, maar juist de prachtige sfeervolle ambiance
van De Stad Klundert zal zorgen voor een heel speciale belevenis.

Dit concert is een organisatie van de Stichting Cultuur Moerdijk. Deze
stichting staat er voor om Kunst & Cultuur toegankelijk te maken voor
iedereen, voor jong èn oud. Kunst & Cultuur in alle vormen: beeldende
kunst, muziek, theater, film, concerten, exposities, maar bijvoorbeeld ook
onze regionale geschiedenis.
Cultuur Moerdijk wil cultuur tot leven brengen. Deze keer dus in Klundert
een prachtig concert van deze wereldberoemde pianiste.
Unieke kans op een unieke beleving
Pers en publiek raken niet uitgesproken over het bezielde spel van
Marietta Petkova. Haar nieuwe programma is een ode aan de verbeelding
en het gevoel. Zij blaast nieuw leven in de muziek van Liszt, Debussy en
Rachmaninov. Een bijzondere ervaring voor jong en oud, kenners en nietkenners.
Een unieke kans om dit mee te maken nu deze pianiste in onze regio een
concert komt geven.
Voorverkoop
De toegangsprijs is 15 euro voor volwassenen (inclusief consumptie).
Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.
Kaarten kunnen vooraf besteld worden via de website
www.cultuurmoerdijk.nl

Project duurzaamheid op industrieterrein Moerdijk

Schoolverlaters van Het Palet bouwen grote insectenhotels

De schoolverlaters van SBO Het Palet hebben op donderdag 14 april
een bezoek gebracht aan Mopal palletindustrie op het industrieterrein
Moerdijk. Ze waren uitgenodigd om deel te nemen aan het project
over duurzaamheid en kennis te maken met de biodiversiteit die op het
terrein rondom het bedrijf en in het havenschap leeft.
Onder leiding van Anita Manniëm hebben ze een mooie middag
aangeboden gekregen met een rondleiding, waarin werd getoond dat het
terrein volhangt met vogelkasten, vleermuisverblijven, voederinstallaties
en er allerlei beplanting is. Ook kregen de leerlingen uitleg over CO2
absorberend zand dat tussen de aanplant werd gestrooid. Om de insecten
te helpen mochten de kinderen drie grote insectenhotels bouwen met
natuurlijke materialen dat ter beschikking werd gesteld door Mopal. Deze
bouwwerken worden ook in de omgeving geplaatst, zodat ze meteen in
bedrijf gaan.
Na een lekker cupcake en ranja werden ze uitgezwaaid. Het was een leuke
leerzame activiteit. Want eigenlijk wisten de leerlingen niet dat er zoveel
planten en dieren op het industrieterrein leven. De kinderen kennen de
omgeving wel, maar het idee dat er meer is dan (zware) industrie was toch
een verrassing. Fijn ook om te zien dat er veel aandacht is op het gebied
van duurzaamheid en bescherming van de natuurlijke leefomgeving.

Nieuw: Koffie-to-go bij Activiteitencentrum Sovak
Ook in het activiteitencentrum van Sovak aan de Niervaertweg is het lange tijd stil geweest tijdens de coronaperiode. Nu is er weer volop bedrijvigheid met allerlei acrtiviteiten. Nieuw bijvoorbeeld is dat men een koffie-to-go kan halen bij dit activiteitencentrum.
“Nu alles weer terug naar het normale is, zijn wij begonnen met koffie-to-go en dit willen we graag bekend maken in de omgeving”, vertelt Esmee
van Sovak, “we zijn 4 april begonnen met het serveren van koffie, thee en gebak en we hebben een klein terrasje gemaakt zodat mensen hier
gezellig kunnen zitten. Het is de bedoeling vanuit ons dat we dit later willen gaan uitbreiden met een soepje en een broodje etc. Als er genoeg
belangstelling voor is.”

Bent u onderweg naar uw werk en nog zin in een bakje koffie voor onderweg, stop dan gewoon even bij het activiteitencentrum en zij zorgen
voor een verse beker koffie om mee te nemen.
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Vacature
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Monteur
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Een monteur met inzicht en eigen initiatief.
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Efficiënt, nauwkeurig en zorgvuldig.
Technische opleiding (ervaring heftrucks is een pre)
Rijbewijs B

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?

www.agtrucks.nl

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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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

U BENT WELKOM BI J

Salon Wendy

Graaf Florisstraat 23 Klunder t
B ent u op zoek naar
betaalbare kapsalon
zowe l dames, heren
Dan kunt u bij S alon

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

Voor e en afspraak be lt u
naar : 06- 8316639 3

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.verpalenhoveniers.nl

Als welkom e en kniptarief van
€ 17,50

S alon Wendy

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

Cheesetaart met aardbeien
Aardbeien, wat een heerlijk zomerfruit! En je kunt er zoveel lekkere dingen mee maken. Zo
kwamen we pas een leuk recept tegen voor een speciale cheesetaart met aardbeien. Zo
ontzettend lekker als dessert, maar natuurlijk kun je deze ook serveren bij de koffie of zomaar als
heerlijke lekkernij tussendoor. En niet geheel onbelangrijk: makkelijk en snel klaar te maken! Je
moet alleen wel even de tijd nemen om de taart op te laten stijven in de koelkast. Minstens zes
uur maar het liefst een hele nacht. Dan weet je zeker dat het stevig genoeg is om goed te snijden.
Ben je ongeduldig dan smaakt het natuurlijk ook prima, maar het ziet er wat minder strak uit.
Wat heb je nodig?
Voor de bodem: 200 gram speculaas of bastogne en 100 gram gesmolten boter.
Voor de cheeselaag: 250 ml volle yoghurt, 600 gram roomkaas, 150 gram kristalsuiker, 8 blaadjes
gelatine, 1 citroensap, 250 gr aardbeien (kroontjes verwijderd) en nog wat extra aardbeien voor
garnering.
En verder een springvorm van 24 cm, bakpapier en een mixer.
Hoe maak je het klaar?
Vermaal de koekjes in de keukenmachine tot een fijn kruim en mix dit met de gesmolten boter.
Bekleed een springvorm van 24 cm met bakpapier, bekleed ook de randen. Doe het
koekjesmengsel hierin en druk goed aan met de achterkant van een lepel. Zet in de vriezer tot
verder gebruik.
Zet de gelatineblaadjes in de week in een schaal met koud water voor minimaal 5 minuten.
Meng de yoghurt met de roomkaas in de mixer en klop dit even op tot een egaal mengsel.
Daarna de suiker erdoor roeren. Verwarm het citroensap in een klein pannetje en los hierin de
gelatineblaadjes op (laat dit niet te warm worden). Als de blaadjes opgelost zijn dan toevoegen
aan het roommengsel en goed doormixen.
Haal nu je bodem uit de vriezer en zet plakjes aardbei (of halve aardbeien met de snijkant naar
buiten) tegen de rand van de vorm aan. Stort voorzichtig je cheesemengsel erin.
Zet het geheel nu in de koelkast voor minimaal 6 uur maar liever nog een hele nacht, zodat het
geheel goed opgestijfd is. Serveer de taart met nog meer verse aardbeien en poedersuiker
Eet smakelijk!

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

van
zijn
zijn
met

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 13.00 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
eerstvolgende wandeling is op zaterdag
7 mei.
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.

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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