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De leverancier van fietsplezier

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!

06 24 92 58 77

St. Janstraat 52
Hoeven

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

0165 326 072

info@luxebuitenverblijven.nl

www.carlveeketweewielers.nl

www.luxebuitenverblijven.nl

Woonverzekering
Van inboedel tot
woonhuis- en
woonlastenverzekering.

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

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

Uw onafhankelijk
tussenpersoon voor al
uw verzekeringen.

Jurgen Nagtzaam

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

WWW.NAGTZAAMVERZEKERINGEN.NL
Voorstraat 37, 4793 ET Fijnaart

01 68 5 5 6 8 88
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Ter intro

Komend weekend barst het feest weer los! Met z’n allen op een kluitje in het centrum bij één van
de grootste evenementen van de regio: Klundert op een Kluitje! Ongetwijfeld zal dit weer een
geweldig festival worden met allerlei optredens, braderie en kermis.
Normaliter krijgt u dit magazine altijd de laatste donderdag van de maand gratis in de brievenbus,
nu dus een weekje eerder in verband met Klundert op een Kluitje. In deze editie alle informatie
over wat er allemaal te doen en te beleven is.
Dit Klundert Magazine zal ook uitgedeeld worden op de braderie aan voorbijgangers. Voor
iedereen die belangstelling heeft om vorige edities nog eens door te bladeren: deze zijn allemaal
nog te lezen op onze website www.indeklundert.nl. En natuurlijk worden de nieuwe edities ook
steeds online gezet, zodat mensen van buiten ons verspreidingsgebied het blad ook kunnen
lezen als ze dat leuk vinden.

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

De volgende editie komt ook een weekje eerder dan gebruikelijk: net voor de zomervakantie op
donderdag 21 juli gaan onze bezorgers weer op pad. Hebt een nieuwtje of wilt u een advertentie
plaatsen, dan graag aanleveren voor vrijdag 15 juli om 17.00 uur.

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

Stichting In de Klundert

Opmaak:
Vrolijk Design Fijnaart
Druk:
WS Media Groep Roosendaal
Coverfoto:
Archieffoto Klundert op een Kluitje
Dronefotografie Gerbert Kannekens
www.buitendijk-west.nl / www.skyvisie.nl
Vrienden van In de Klundert:
Word Vriend van In de Klundert en ondersteun het Klundert Magazine.
De bijdrage is minimaal 13,57 euro per jaar.
Via de website www.indeklundert.nl kan
men aanmelden en meteen via iDeal de
vriendenbijdrage overmaken.
Rechtstreeks een sponsorbedrag overmaken kan ook op bankrekening NL06 RABO
0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de Klundert o.v.v. Vriend van In de Klundert
Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 21 juli 2022
Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum
17.00 uur
(uiterste deadline in overleg met redactie)
Klundert Magazine wordt elke maand huis
aan huis bezorgd in de kernen Klundert,
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en
Zwingelspaan en is te vinden op diverse
leestafels in de regio.
Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert
Heijn in de Klundert

Voor nu wensen we iedereen veel gezelligheid bij Klundert op een Kluitje!!

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Wij hebben best een uit de kluiten gewassen viervoeter. Onze Duitse herder Cooper weegt op
dit moment zo’n 45 kilo. Inmiddels is Cooper ruim vier jaar, dus eigenlijk een volwassen hond.
Maar in zijn kop is hij nog steeds dat schattige kleine pupje. Graag zit hij lekker op schoot en
graag rent en dolt hij door huis en tuin. Het is een echte drukteschopper.
Ik kan me voorstellen dat het sommige mensen afschrikt zo’n groot bakbeest. Het gebeurt
regelmatig dat mensen die voor de deur staan toch angstvallig een stapje terugzetten. Cooper
gaat dan als een malle tekeer. Als je binnenkomt, dan word je onstuimig begroet. Je moet dan
stevig in je schoenen staan, wil je niet helemaal ondersteboven geknuffeld worden.
Maar hij is ook een handige hulp. Gooi je iets door de brievenbus, dan wordt het aan de andere
kant aangepakt. Het probleem is wel dat we altijd post met bijtgaatjes hebben….
Voor onze kleindochters is hij gelukkig hartstikke lief. Dan is het een heel andere hond. De
jongste van nog geen twee jaar is hem volledig de baas. Als zij hem wil gebruiken als zitzak, dan
blijft hij lekker liggen, als zij met hem wil kroelen, dan laat hij dat gelaten toe. Echte maatjes
samen, een schattig duo die twee.
Maar wat hij zou doen als mensen ongevraagd bij ons binnenkomen, geen idee. Misschien lukt
het ongenode gasten om binnen te komen, maar wil je weer weg, dan heb je een probleem.
Hij zal er alles aan doen om je tegen te houden. Hierbij dus gewaarschuwd: als we thuis zijn,
dan hartstikke welkom, maar zomaar ongevraagd binnen komen als we er niet zijn, dat is echt
voor eigen risico.
Anjo van Tilborgh
Redactie
Klundert
Magazine

In de Klundert behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel het
auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1
sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten mede
rekening houdend met de beschikbare redactiepagina’s.
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De 47e editie van Klundert op een Kluitje

Klundert op z’n best!

Het meest gezellige weekend van Klundert staat weer te gebeuren: Klundert op een Kluitje, een festival met muziek, cultuur, braderie en kermis en
dat allemaal in ons prachtige centrum. Nadat het twee jaar achter elkaar gecanceld moest worden, heeft de organiserende stichting nu alles uit de
kast gehaald om er een extra gave editie van te maken. Dat wordt weer met z’n allen genieten op een kluitje in het centrum.
“Normaal zijn we er altijd bijna een heel jaar mee bezig om dit geweldige event te organiseren. Nadat het twee jaar achter elkaar niet door kon gaan,
was het eerst wel spannend of het deze keer wel kon. Gelukkig kwam medio februari de verlossende mededeling dat ook de grotere events weer
door mochten gaan”, meldt Anita Klaren, bestuurslid en penningmeester van de Stichting Klundert op een Kluitje, “natuurlijk hadden we al een en
ander achter de hand, maar we zijn meteen aan de slag gegaan om alles definitief te gaan organiseren. En ik durf te beweren dat we het heel goed
voor elkaar hebben gekregen. Naast alle vertrouwde ingrediënten, hebben we ook weer nieuwe onderdelen toe kunnen voegen. We hopen het publiek weer te verrassen zodat we met z’n allen weer kunnen genieten van Klundert op een Kluitje!”

Bestuur van Klundert op een Kluitje samen met vrijwilligers druk met de opbouw van het podium begin deze week.
Vlnr: Gijs Schuurman, Anita Klaren, Benno Donkers, Evy Strootman, Manon Klaren en René Mol. Niet op de foto: Ed de Roos en Jeroen van Wensen.

Braderie
Alle kramen zijn bezet en er zal weer van alles
aangeboden worden. “Het leek eerst allemaal
wat minder te worden, het duurde even
voor de aanmeldingen binnenkwamen, maar
uiteindelijk hebben we de kramen weer gevuld”,
vertelt Anita, “natuurlijk zijn er een groot aantal
Klundertse ondernemers die acte de présence
geven op de braderie, maar ook ondernemers
uit de regio en ver daarbuiten hebben zich
gemeld om een kraam te bemannen. We
hebben een aantal vaste klanten, die al zo’n 40
jaar terugkomen om hun waren aan te bieden
op onze braderie. Ook een aantal Klundertse
verenigingen zullen laten zien wat zij te bieden
hebben en naast alle eettentjes en terrasjes zal
het zeker weer een rondje centrum worden vol
variatie.”
Op zondagmiddag zullen er een aantal lokale en
regionale kunstenaars op het parcours te vinden zijn.
Kermis al vanaf donderdag
Van oudsher hoort ook de kermis bij dit
evenement. De diverse attracties zijn weer te
vinden op het welbekende parcours Kerkring,
Verlaatstraat, Brugstraat en Stadhuisring.
Jong en oud kunnen zich vermaken met de
botsauto’s, de draaimolen en allerlei andere
kermisattracties. De kermis begint al op
donderdagmiddag vanaf 15.00 uur tot 0.00
uur. Vrijdag begint het vermaak om 14.00 en
zaterdag om 11.00 uur, steeds tot 0.00 uur.

Zondag kan men van 13.00 tot 18.00 uur naar
de kermis.
Vrijdagavond met o.a. Jan Biggel
Op de diverse podia in het centrum zullen diverse artiesten optreden. Op vrijdag om 19.00
uur opent Jan Biggel het muzikaal programma
vanaf het hoofdpodium bij de vlonders. Bekend
van o.a. het nummer ‘Ons moeder zeej nog…’
zal het zeker een feestje worden in het centrum.
De Bijtels zullen het programma vrijdagavond
verder vullen met hun feestprogramma. Deze
formatie weet vol energie en met een dosis
enthousiasme er altijd weer een knalfuif van te
maken.
Als afsluiting kan het publiek nog tot half een
nagenieten met de muziek van een DJ.

Zaterdagmiddag met Klundertse muziek en
dans
Zaterdagmiddag zullen op het hoofdpodium
een aantal Klundertse clubs een optreden verKlundert Magazine pagina 4

zorgen. Spido begint om 13.00 uur met hun
dansgroepen. Aansluitend om 14.00 uur wordt
het podium klaargemaakt voor een concert door
het orkest van Determinato. Zij zullen een leuk
populair programma laten horen. Nadat het podium weer is vrijgemaakt is het om 15.30 uur de
beurt aan #Reflex. Ook zij zullen hun danskunsten laten zien. Tenslotte is het podium voor de
groep Tam Tam Fola D’Afrique. Deze groep zal
op diverse Afrikaanse trommels hun specifieke
geluid laten horen aan het Klundertse publiek.
We go back!
Na alle optredens gaan we terug in de tijd en
zal het een feestje worden met allerlei popclassics. We go back is een avondvullend muziekprogramma. De basis is een leuke coverband
die hits uit de jaren 70-80-90-2000 speelt. De
band wordt afgewisseld door imitaties van artiesten. De avond wordt geopend door DJ John
Schuurmans met zijn vinylplaten en wordt afgesloten door John’s zoon DJ Gijs. Deze zal er
ongetwijfeld weer een geweldig slotspektakel
van weten te maken.
Molenstraatpodium
Ook op het podium aan de Molenstraat staan
allerlei optredens gepland.
Vrijdagavond zal zangeres Patricia Foort het publiek vermaken met een gevarieerd programma.
Deze veelzijdige zangeres zingt allerlei genres,
zoals soul, disco, jazz, gospel. Eén ding is zeker:
Patricia weet er een feestje van te maken, waar-

bij het publiek zeker ook uitgenodigd zal worden om een dansje te wagen.
Zaterdagmiddag staat van 14.30 tot 17.30 uur
Double Triple op het programma. Van 18.30 uur
tot 22.00 uur zal Daan’s Dance Band het publiek vermaken in de Molenstraat.
Zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur staat
daar de Black Cat Bone Band. Deze stampende
bluesband uit Brabant brengt bekende en minder bekende bluescovers. De corona periode
dwong de band om het ook akoestisch aan te
pakken voor kleinere optredens in cafe’s en op
terrassen. Rustiger, maar ook met veel plezier
omdat compact en geconcentreerd muziek maken een nieuw geluid en chemie oplevert. Het
resultaat wordt neergezet op het podium aan
de Molenstraat.

Zondagmiddag met black gospel
Zondagmiddag vanaf 13.00 uur gaan de braderie en de kermis weer draaien. Op het hoofdpodium begint dan het optreden van het befaamde
Black Gospelkoor The Inspirational Community
Gospel Choir. Dit enthousiaste koor bestaat uit
zo’n 30 zangers en zangeressen en treedt op
tijdens diverse gelegenheden zoals jazzfestivals, eigen concerten, trouw- en rouwdiensten,
kerkdiensten en TV optredens (o.a. Max Proms
georganiseerd door omroep Max). Heel wat muziekstijlen vind je terug in de black gospelmuziek: van jazz, blues, rock tot R&B. Black Gospel
kent rustige ballads, maar ook stevige swingende nummers. In Klundert zullen ze het publiek
absoluut weten te boeien. Dit optreden wordt
aangeboden namens de Klundertse kerken.

En verder….
Klundert op een Kluitje, duidelijk niet alleen
zomaar een braderie en een kermis, maar een
waar festival. Naast alle optredens op de podia
zijn er ook diverse groepen straattheater. Er is
van alles te beleven.

een chime lang na... ping!... Hé! Kijk nou! Ik krijg
een briefje! Een verrassende act, een bijzondere
belevenis.

Straattheater en speciale gasten
Het is de organisatie van Klundert op een Klui�tje weer gelukt om Theater Flats uit Eindhoven
naar Klundert te halen. Na een coronapauze
van twee jaar, heeft deze oorspronkelijke theatergroep er ontzettend veel zin in en gaan ze er
met volle kracht tegenaan.
Op zaterdagmiddag zullen de missiezusters van
de Orde der Delicatesse een bezoek brengen
aan Klundert. Zondag 26 juni zijn er twee aimabele oma’s achter de rollator te gast in het
centrum. Je kunt ze tegenkomen tussen 14.00
en 17.00 uur.

Fotobusje
Ook het befaamde fotobusje is weer paraat
op de braderie. In het Photo Booth busje kun
je gratis foto’s laten maken als aandenken aan
Klundert op een Kluitje 2022.

Levend standbeeld
De act ‘Penny For Your Thoughts’ staat garant
voor veel interactie met persoonlijk contact.
Een intense act, geschikt voor iedereen. Penny
weet wat er nodig is en geeft iets essentieels,
iets echts.
Een stenen, romantische dame schrijft met haar
unieke talent liefdesrecepten, gedichten en
boodschappen voor haar publiek. Wanneer er
als waardering een muntje in de koperen gleuf
gegooid wordt, klinkt de prachtige klank van

Informatie en programma
Alle informatie over Klundert op een Kluitje is
te vinden op de website www.klundertopeenkluitje.nl. Of volg het event op Facebook en Instagram en je bent altijd op de hoogte van de
laatste info. Ook zullen hier straks diverse foto’s
en videobeelden te zien zijn, die gemaakt worden tijdens het event.
De actie Vriendje voor een tientje staat weliswaar in de folder op het programma, maar komt
voor deze editie toch te vervallen.

Caribische middag met Reggae band
Zondagmiddag staat verder helemaal in het teken van de reggaemuziek. Heerlijke muziek om
van te genieten onder het genot van een lekker drankje. Summer Sunday met een reggae
band en een DJ. Dit wil je niet missen. Er zullen
ongetwijfeld nummers voorbij komen van Bob
Marley en UB40. Dat wordt Genieten met een
hoofdletter!
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In de Klundert op de braderie

Klundert zie je vrolijke geel/blauwe vlaggen wapperen. Wilt u ook zo’n
vrolijke vlag in de Klundertse kleuren, dan kunt u deze heel makkelijk
via de website van 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.

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.

Braderie
Stichting In de Klundert is ook te vinden op de braderie van donderdag
24 tot en met zondag 26 juni a.s. Daar zullen een aantal Klundert
Magazines liggen en een bestelformulier om de Klundertvlag te
bestellen.
Daarnaast zal er een formulier liggen om u aan te melden als Vriend
van In de Klundert. Beide acties natuurlijk om wat extra inkomsten
te genereren zodat we het Klundert Magazine gratis kunnen blijven
verspreiden.

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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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 Evy Strootman (31) uit Klundert
Evy is een creatieve dame, geboren en getogen in Klundert. Ze heeft het druk met haar werk en met haar jonge gezin. Daarnaast heeft ze allerlei bezigheden in
haar schaarse vrije tijd. Iedereen in Klundert heeft absoluut wel iets van haar creatieve werk gezien. Sinds een aantal jaren zorgt zij namelijk voor de communicatie,
PR en design voor Klundert op een Kluitje. Al een aantal jaren is zij actief binnen het bestuur van de Stichting Klundert op een Kluitje.
Wat was dat een leuk en gezellig gesprek met Evy! Gewoon bijzonder om haar voor te stellen aan onze lezers.
staan nooit stil. Dat maakt het allemaal ook zo
leuk. Ik kan goed luisteren en dat vertalen naar
behoefte. Dat creatief bezig zijn op m’n werk
geeft energie. Maar ik krijg ook veel energie van
m’n gezin, m’n familie en onze vrienden.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in Noordschans en op m’n derde
verhuisd naar Klundert. Daar is mijn broertje Jim
geboren.
M’n basisschooltijd heb ik doorgebracht op Het
Bastion. Aansluitend heb ik VWO gedaan op het
Markland College en daarna heb ik communicatie gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam.
Nadat ik afgestudeerd was, ben ik in m’n eentje
naar Thailand gegaan. Daar heb ik me aangesloten bij een groep jongeren en heb daar vier
weken rondgetrokken. Dat was best spannend,
je bent helemaal op jezelf aangewezen, maar ik
had dit niet graag willen missen. Ik heb daar ook
heel veel van geleerd.
Ik woon samen met Ben de Visser, we hebben
twee kinderen: Dex van vier en Noé van net een
jaar.
Ben en ik kennen elkaar al vanaf de basisschool,
maar we gingen in die tijd eigenlijk niet met elkaar om. Ik was bevriend met zijn zus Tinet. We
zagen elkaar wel regelmatig, maar verder niets.
De klik kwam pas na mijn reis naar Thailand. We
merkten dat we eigenlijk niet zonder elkaar konden en sindsdien is het ‘aan’ tussen ons.
We zijn in 2015 samen gaan wonen aan de
Stavanger en twee jaar later zijn we verhuisd
naar de Larvik. Hier wonen we met heel veel plezier. Het is een leuke buurt, waar we echt veel
goede vrienden hebben. Een gezellige jonge wijk
waar de kinderen lekker buiten kunnen spelen.
We hebben een speeltuintje voor de deur.
Mijn carrière ben ik gestart bij Pelikaan Reizen
op de afdeling Marketing & Communicatie. Daar
heb ik twee jaar gewerkt. Daarna ben ik gaan
werken bij Bouwbedrijf Jos Vrolijk. Sinds juli
2018 werk ik daar met heel veel plezier op de
afdeling marketing en tevens als secretaresse.
Een heel afwisselende baan, de ontwikkelingen

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik kom uit een echte Klundertse familie. Ik ben
hier opgegroeid, had hier mijn vriendjes en
vriendinnetjes en mijn hobby’s. Als kind zat ik
op paardrijden. Daarbij hoort ook het uitmesten
van de stal. Dat betekende elke zaterdagochtend vroeg m’n bed uit. Op mijn 14e ben ik daarmee gestopt. Bij Voetbalvereniging Klundert
werd net een meisjesteam opgestart en ben ik
gaan voetballen. Dat heb ik gedaan tot m’n 26e.
Ik ben gestopt toen ik zwanger was van Dex.
Inmiddels ben ik al een aantal jaren actief in het
bestuur van Stichting Klundert op een Kluitje
(KOEK). Ik organiseer graag evenementen, ik
ben van resultaatgericht werken. Steeds weer
proberen we met KOEK de mensen te verrassen, steeds weer proberen we iets nieuws toe
te voegen. Klundert op een Kluitje is echt een
geweldig event, een mooie PR voor Klundert,
waar je heel veel mensen tegenkomt en waar
iedereen heel veel plezier heeft. Zo’n organisatie
geeft enorm veel energie, je wordt er blij van als
mensen waarderen wat je doet.
Ik ben trots op...
Hoe wij het samen voor elkaar hebben, hoe we
samen met ons gezin en onze familie in het leven
staan.

bij mij altijd op Radio 10.
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer,
een denker of een doener…
Een denker en dan een doener. Ik ben realistisch
en praktisch.
Het liefst drink ik...
Water, thee en koffie. Verder vind ik een wit
wijntje lekker bij het eten of een rosétje op z’n
tijd.
En het lekkerste eten vind ik…
Sushi, risotto, visgerechten. Ik kook zelf heel
graag, maar we gaan ook graag uit eten.
Mijn favoriete vakantieland is...
Alles rond de Middellandse Zee, een heerlijke
zonnige bestemming en lekker eten. Maar ik ga
ook graag naar Renesse. Daar hebben mijn ouders een huisje, dat is zo’n fijne plek.
Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Ik begrijp echt helemaal niks van oorlog. Doe
maar gewoon waar je zelf gelukkig van wordt en
laat de mensen verder in hun waarde.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Trouwen! Het is nu allemaal wel goed geregeld
door middel van geregistreerd partnerschap,
maar een echte bruiloft met alles erop en eraan
lijkt me geweldig.

Mijn lijfspreuk is...
‘The grass is greener where you water it’. Je
moet moeite doen voor je eigen geluk.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid en alles tegen elkaar kunnen zeggen.
En dat je er voor elkaar bent als je elkaar nodig
hebt.

Ik heb een grote hekel aan…
Aannames en roddelen, daar heb ik een hekel
aan. Ik houd van eerlijkheid en oprechtheid.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik vind m’n eigen leven veel te
leuk.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
Dat was toch wel mijn reis in m’n eentje naar
Thailand. Dat was echt een ‘once in a lifetime
experience’. Het heeft me op de een of andere
manier veel gebracht, dat zal ik nooit vergeten.

Klundert vind ik…
Ik woon hier graag, we hebben hier in principe
alles wat we nodig hebben. Tijdens Klundert op
een Kluitje is het echt fantastisch om met z’n
allen te genieten in ons mooie centrum. Dat is
echt Klundert op z’n best.

Op televisie kijk ik graag naar…
Woonprogramma’s, zoals VT-wonen om inspiratie op te doen. Ik ben zelf ook graag bezig in
huis met allerlei projectjes. Samen met Ben kijk
ik graag naar Netflix-series.

Wat ik mis in Klundert is…
Wat meer gezellige horeca zou wel leuk zijn,
maar verder mis ik eigenlijk niets.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees voornamelijk tijdens vakanties. Het laatste wat ik gelezen heb, is de serie De Zeven Zussen van Lucinda Riley.
En ik ben fan van Harry Potter. Die boeken heb
ik ook allemaal gelezen.
Ik luister graag naar...
Ik houd van allerlei soorten muziek. Soul en jazz
bijvoorbeeld luister ik graag naar. De radio staat
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Mooiste plekje in Klundert…
Het paadje langs de Stenen Poppen, daar wandel
ik altijd graag. De werkzaamheden aan deze vestingwerken zijn gelukkig bijna klaar. En ik vind
dat we echt een heel mooi centrum hebben.
Minst mooie plekje in Klundert…
Ik vind de Doorsteek eigenlijk een heel lelijk
stukje, dat zou best wat sfeervoller mogen zijn.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert! Ik ben hier gewoon thuis.

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”.

Bijzondere samenwerking
Westerkwartier en Thomashuis

Dagbesteding in het
clubgebouw bij de speeltuin

Het Klundertse Thomashuis en Buurt- en Speeltuinvereniging Het
Westerkwartier hebben elkaar gevonden. Beiden zaten met een
probleempje: het Thomashuis was op zoek naar een nieuwe locatie
voor de dagbesteding van haar bewoners en Het Westerkwartier
zocht mensen die regelmatig aanwezig kunnen zijn in de kantine,
zodat de speeltuin wat vaker open kan gaan. Beide problemen zijn in
één klap opgelost.
Het is spontaan tot stand gekomen, vertellen Pitricia Koomans van
Het Westerkwartier en José Nugteren. Zorgonderneemster van het
Thomashuis.
“We raakten toevallig een keer aan de praat en toen we van elkaar
hoorden dat we op zoek waren naar een oplossing voor ons probleem,
hadden we het snel voor elkaar. We zijn serieus met elkaar om de tafel
gaan zitten en hebben het eerste spontane idee verder uitgewerkt.”

Het Klundertse dierenparkje is en blijft een bijzonder plekje in Klundert.
Altijd leuk om daar langs te wandelen, altijd fascinerend om te zien hoe
de dieren daar heerlijk bij elkaar in de wei staan en elk seizoen ziet het er
weer anders uit. Nu in volle zomerse glorie een prachtig begroeid parkje.
Ad van Kaam rijdt er regelmatig langs op zijn bezorgrondes onder andere
voor Broodje Moerdijk. De moeite waard om even een stop te maken
voor een foto.

Wat zijn wij blij met onze vrienden!

Vriendschap is zó waardevol!

Kantinediensten en onderhoud
Natuurlijk moet een en ander goed en duidelijk geregeld worden. Het
clubgebouw van Het Westerkwartier verdient wel een opknapbeurt.
Veel wordt door zelfwerkzaamheden opgelost, maar voor een aantal
zaken moet de gemeente benaderd worden.
“We hebben er alle vertrouwen in dat dit allemaal goed zal komen”,
meent Pitricia en ook José heeft er alle vertrouwen in. “We blijven
onze spulletjes maken zoals we altijd al deden, maar nu dus in dit
clubgebouw en daarnaast zullen we kantinediensten draaien en
ondersteunen in onderhoud van de speeltuin. Zo kan de speeltuin
vaker open zijn en kunnen de bezoekers ook in de kantine terecht
voor wat lekkers of wat te drinken.”
Informatiebord met activiteiten
Bij de speeltuin staat inmiddels ook een mooi informatiebord. Daarop
zullen steeds de actuele activiteiten vermeld worden. De kantine
is weer helemaal netjes gemaakt en aangevuld met meubilair van
het Thomashuis. Deze zal ook nog verder opgeknapt worden met
een nieuw kleurtje. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de
overkapping voor het clubgebouw weer veilig en mooi te maken.
Voor de kinderen in ieder geval fijn dat er weer lekker gespeeld kan
worden in de speeltuin terwijl de kantine dan ook geopend is.
Open van dinsdag t/m vrijdag
De speeltuin is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot
16 uur en bij aanwezigheid kantinedienst op woensdag en vrijdag tot
17 uur. Leden hebben gratis toegang; niet-leden betalen een euro bij
een bezoek aan de speeltuin. Lid worden kan door in speeltuin een
inschrijfformulier te vragen en in te vullen.
Het zomerprogramma is op dit moment nog niet bekend. Houd de
flyers en social media in de gaten, want ongetwijfeld zullen er nog
wat leuke zomerse activiteiten georganiseerd worden in en om de
speeltuin.

Het Klundert Magazine krijgt u steeds gratis in de brievenbus. Maar om
dit gratis te kunnen blijven doen, zijn we afhankelijk van adverteerders,
sponsors én vrienden!
Wat zou het fijn zijn als we als lezers van het Klundert Magazine vriend
worden van In de Klundert! Dat zou het zoveel makkelijker maken om een
mooi blad te maken met lekker veel pagina’s.
Bent u al vriend?
We hebben het voor iedereen heel makkelijk gemaakt om deze vriendschap
te regelen. Ga naar de website www.indeklundert.nl, daar staat een link naar
de pagina ‘Vriend worden’, daar 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?
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Tegen inlevering van deze bon

15% korting

op Dronspot voor katten,
en een opvouwbare tas GRATIS

EMERS STAAN
DE KLUNDERTSE ONDERN
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KOMT U EEN KIJK JE
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B
15% kortingIJ:

op Dronspot voor katten,
en een opvouwbare tas GRATIS
SCHREUDERS

Salon
Wendy

De

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

s

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

ort Tr
PoVoorstraat 34 e

nd

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

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

DA Drogisterij Van Berghem

Dierenspeciaalzaak
Dierenspeciaalzaak
Wendy
W
e
n21dKlundert
y
Molenstraat
Molenstraat 21 Klundert

Cafe
De Bar
Cafe
de Neep

HC Klimaattechn
Moye Keene 151
4791 BD Klundert

+31 (0)6 403 375
info@hcklimaattec
www.hcklimaattec

Wees loyaal
koop lokaal

Meer informatie over het Klunderts Ondernemers Kontakt is te vinden op de website:
www.winkelenindeklundert.nl of op te vragen via e-mail: info@winkelenindeklundert.nl.
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Ben je graag onderweg?

We zoeken een vrijwilliger voor een dame met dementie. Zij
gaat iedere dinsdagmiddag met veel plezier naar het Huis van
de Wijk. Wie wil haar brengen en ook weer ophalen?
Een kleine moeite, een groot gebaar!
Iedere dinsdag om14.00 en 16.00 uur.
Wil je één of beide van deze ritten doen,
bel me!

SUR-8974-nl--0622-2 1

Voor meer info:
Renske Donkers
06 – 236 40 824

14-06-2022 16:24:20

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

VACATURE

Wij zoeken een enthousiaste, sociale,
Aantrekkelijke
outletprijzen
in
vriendelijke,
geïnteresseerde
stationsonze kraam!
medewerker
met teamspirit, flexibel,
(t.h.v.
Molenstraat
servicegericht
en 3)
leergierig.
Sollicitaties graag per e-mail aan:
Stapelkorting
in de winkel
joraklundert@gmail.com
(Kerkring 10)

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

nu
JORA SERVICE
Wij wenseSTATION
en!
daJTgKLUNDERT
Oliemolenstraat
ezell25ig-e4791
gtelefoon
0168-404540

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

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

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door
Kees Hendrikx
nr. 65 - juli 2022
In het maartnummer van dit magazine schreven we een verhaal over de Zuiderwaterlinie. Daar
schreven we dat de vesting Klundert en haar Stenen Poppen deel uitmaakten van de Stelling van
Willemstad. Dat is een verzameling van verdedigingswerken rond Willemstad. Onlangs ontdekten
we dat dat niet waar is. Klundert hoort tot de Stelling van Hollands Diep en Volkerak. Omdat wij
vinden dat, wanneer je over geschiedenis schrijft, dit ook moet kloppen, wilden we dat toch even
kwijt. Waarvan akte.

Menno van Coehoorn
Hieronder besteden we aandacht aan de man
aan wie we dat allemaal te danken hebben, de
bedenker en ontwerper van deze verdedigingslinie Menno van Coehoorn.
Inleiding
Tegenover de Molenberglaan, daar waar de Zevenbergseweg overgaat in de Zevenbergse Poort
en waar vroeger Villa Maria stond, ligt een pleintje waarvan menigeen zich afvraagt waar het zijn
naam vandaan haalt: het Van Coehoornbastion.
De ‘Friese Vuurleeuw’ en ‘de vorst der ingenieurs’:
dat waren bijnamen van Menno van Coehoorn
(1641-1704). Na de Franse aanval in het rampjaar
1672, toen de Franse koning de Republiek binnenviel en haar in haar voortbestaan bedreigde,
schakelden de Staten-Generaal deze belangrijkste vestingbouwer van het land in. De opdracht:
verzin een innovatieve en goedkope manier van
verdedigen.

Wie was Menno van Coehoorn?
Om een herhaling van dit debacle te voorkomen bedachten de regenten rond 1678 dat verschillende belangrijke vestingen in het zuidelijke
grensgebied verbeterd moesten worden. Dat
deze ze volgens een concept, dat in grote lijnen
ook tijdens de 80-jarige Oorlog (1568-1648) al
gebruikt was en dat op verschillende punten niet
meer voldeed.
Menno van Coehoorn liet weten dat hij het met
dit systeem niet eens was. En hoewel hij zich in de
praktijk nooit met de aanleg van vestingwerken
had bemoeid, wist hij er toch het een en ander
van . Sinds 1672 had hij namelijk als infanterieofficier uitgebreid ervaring opgedaan bij de verdediging van en de aanval op vestingen. Daarnaast
had hij zich altijd intensief met de studie van de
vestingbouwkunde beziggehouden. Coehoorn
kwam echter niet alleen met kritiek, maar hij
kwam ook met een alternatief. Met dit zogeheten Nieuw-Nederlandse Stelsel, maakte hij meteen ook naam als vestingbouwkundige. Mede
hierom werd hij in 1695 aan het hoofd van de
landelijke fortificatiedienst geplaatst. Als zodanig
was hij een belangrijk adviseur van het landsbestuur over de manier waarop het grondgebied
moest worden beveiligd en gaf hij leiding aan de
uitvoering van een omvangrijk bouwprogramma,

waarbij een groot aantal grensvestingen werd gemoderniseerd. Hoogtepunt daarvan was de verbetering van de verdedigingswerken van Bergen
op Zoom, een project dat, na een voorlopige afronding in 1706, later in de achttiende eeuw nog
verschillende keren werd toegepast.
Zuiderwaterlinie
Aan het begin van die eeuw werd Bergen op Zoom
het westelijke steunpunt van een door Coehoorn
ontworpen verdedigingsgordel, die de toegang
tot de Republiek vanuit het zuiden afgrendelde.
Deze Zuiderwaterlinie, waarvan ook de andere
Brabantse vestingen deel uitmaakten, werd opgenomen in een aaneengesloten geheel van linies
langs de grenzen van de staat. Dit stelsel ging uit
van de aanleg van een linie in het stroomgebied
van de IJssel. In maart 1701 kwam Coehoorn met
het voorstel om door de aanleg van dammen in
de Nederrijn en de IJssel een grote waterbarrière
te creëren, die in tijden van nood een aanval vanuit het oosten kon weerstaan. Dit plan werd toen
dchter niet uitgevoerd, maar het idee bleek rond
1950 (= bijna 250 jaar later) nog goed genoeg
om het in de praktijk toe te passen. Dat gebeurde bij de aanleg van een grootschalige linie in het
stroomgebied van de Bovenrijn en de IJssel. Dit
systeem, dat Nederland moest beveiligen tegen
een bliksemaanval van het Oostblok, vormde een
onderdeel van de NAVO-verdediging.
Grensbescherming
Van Coehoorn had ook ervaring met de aanval op
vestingen. Ook op dit vlak ontwikkelde hij een eigen methode. Deze ging uit van het principe om
op het zwakste punt van een vesting zo veel en
zo krachtig mogelijk geschutvuur uit te brengen.
Op die manier werden in betrekkelijk korte tijd de
condities geschapen voor een effectieve bestorming van de verdedigingswerken. Van Coehoorn
werd daarmee verantwoordelijk voor een serie linies die de frontieren (grenzen) van de Republiek
moesten beschermen tegen invasies. Zijn idee:
rijg de vestingsteden en linies aaneen tot een keten, met vlaktes die je onder water kunt zetten en
met forten en schansen op strategische plaatsen.
Van Coehoorn maakte daarbij handig gebruik van
de hoogteverschillen in het landschap.
Erfgoed
Hij stierf in 1704; een monument markeert zijn
graf in Friesland. Maar zijn innovatieve systeem
bleef tot ver in de 19e eeuw bestaan. Omdat in
de loop van de negentiende eeuw de grote onder Coehoorn gemoderniseerde vestingen zijn
ontmanteld, is er van zijn werken helaas weinig
meer bewaard gebleven. Zijn naam en zijn erfgoed leven echter voort in de in 1932 opgerichte stichting, die zich inzet voor het behoud van
de fortificaties uit ons rijke vestingverleden, uit
welk tijdvak dan ook: De Stichting Menno van
Coehoorn in Utrecht. (Bron: Stichting Menno van
Coehoorn, Utrecht)
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Column namens de Kerken
Kerk in beweging

Music was my
first love
Zit ik achter mijn desktop te tikken, hoor
ik buiten het carillon de bekende Beethoven tune spelen. Ode an die Freude.
Oftewel Alle Menschen werden Brüder.
Of met een christelijke tekst: Vreugde
vreugde louter vreugde. Muziek kan heel
veel vreugde brengen. En muziek kan
heel samenbindend werken.
We weten niet beter of mensen maken
muziek. Helemaal aan het begin van de
Bijbel wordt het al genoemd. Muziek is
een wonderlijk verschijnsel. Door muziek komen teksten veel dieper binnen
en blijven ze veel langer hangen. Augustinus moet eens gezegd hebben: zingen
is twee keer bidden. De impact is twee
keer zo groot. Niet voor God. Die hoort
ons toch wel. Ook als we fluisteren. Zelfs
als we helemaal stilvallen. Maar de impact op ons mensen is wel twee keer zo
groot. Of misschien nog wel meer.
Daarom is er in de kerk altijd gezongen.
En daarom is dat zingen ook iets wat
mensen direct raakt. Toen we vanwege
corona een tijd lang niet konden zingen
misten veel mensen dat echt. Iemand zei
zelfs: ik kijk de kerkdienst liever thuis,
dan kan ik meezingen. Want als ik naar
de kerk ga moet ik mijn mond houden.
Dat is gelukkig weer voorbij. Er kan overal weer worden gezongen.
Om een klassieker aan te halen:
Music was my first love
And it will be my last
Music of the future
And music of the past
Wat zou de braderie zijn zonder muziek?
Je kunt het je haast niet voorstellen. Als
kerken zijn we ook dit jaar van de partij
met een optreden van The Inspirational
Community Gospel Choir uit Tilburg. Dat
is op zondag van 13.00-14.00 uur op het
hoofdpodium op de vlonders.
En niet te vergeten zondagavond van
18.30 -19.30 uur Zingen in de Klundert
met Henk Strootman op het orgel en
Bert Moll op de piano. Dat is in de Stad
Klundert. Welkom, welkom!
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Klundert Magazine op
vakantie

Op de foto met
het Klundert
Magazine tijdens
de vakantie

Hierna volgt nog één editie voor de
zomervakantie. Deze verschijnt op donderdag
21 juli. Wederom een weekje vroeger, omdat
daarna de zomervakantie start hier in het zuiden.
Onze bezorgers kunnen dan net voor ze op
vakantie gaan nog één keertje op pad.
Daarna houden we een zomerstop en komen
weer terug in september. We gaan in het nieuwe
seizoen gewoon weer door met op elke laatste
donderdag van de maand het Klundert Magazine.
Waar gaat u naar toe deze zomer?
Neem het Klundert Magazine mee op vakantie
en maak eens een leuke foto in de omgeving
waar u verblijft. Als u het leuk vindt mag er
een stukje tekst bij waarom u juist voor deze
vakantiebestemming heeft gekozen, maar alleen
de plaats vermelden waar de foto is gemaakt is
natuurlijk ook prima. Blijft u hier in de buurt, ook
dat kan natuurlijk. Zoek een mooi plekje en maak
een vakantiekiekje met het magazine.
Groeten uit…
We maken dan na de vakantie een leuke
fotospecial met ‘Groeten uit….’
Doet u mee? Stuur dan uw vakantiefoto met het
Klundert Magazine naar redactie@indeklundert.
nl.
U krijgt daar ruimschoots de tijd voor, want
medio september gaan we hiermee aan de
slag. Die editie verschijnt dan op donderdag 29
september.
We zijn benieuwd waar het Klundert Magazine
allemaal terecht komt deze zomer….

Reuring in Klundert

Wat waren er veel leuke activiteiten!
Bedankt allemaal!
Begin dit jaar kwamen Cootje Knook, Wilma
Tolenaars, Renske Donkers en Anjo van Tilborgh
bij elkaar om eens te praten hoe ze meer reuring
in Klundert voor elkaar zouden kunnen krijgen.
De dames hebben toen een actie opgezet,
alle verenigingen en andere organisaties van
evenementen benaderd en uiteindelijk is er een
maandenlange estafette geweest van allerlei
activiteiten in en om Klundert.

dat met wat extra motivering en stimulans er
heel wat organisaties bereid zijn om reuring te
brengen in Klundert!

Leuk dat er maandenlang zoveel te doen was
in Klundert, leuk dat zoveel verenigingen en
dergelijke hebben meegedaan aan deze estafette.
Bijna wekelijks waren er één of meerdere
activiteiten. Totaal is het estafettestokje bijna
veertig keer doorgegeven. Wat een succes!
De dames blikken terug op een geweldige
activiteiten-estafette en willen graag iedereen
die er op wat voor manier dan ook aan mee
heeft geholpen heel hartelijk bedanken voor
de inzet! De etalage op de hoek Voorstraat/
Oliemolenstraat is nog één keer volgehangen met
kleurige bedankjes voor alle deelnemers.
Hiermee gaat het estafettestokje dus de kast in.
De dames hopen hiermee te hebben laten zien

Overdraghe ook actief op Klundert op
een Kluitje

Tijdens Klundert op een Kluitje van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juni kunnen belangstellenden
de expositie van Heemkundekring die Overdraghe zoals altijd bezoeken in De Stad aan de
Molenstraat in Klundert.
In de inmiddels welbekende vitrines kan de expositie bezocht worden van Determinato, die
daarmee een kijkje biedt achter de schermen van deze muziekvereniging.
Niervaert Post
Die Overdraghe zelf stelt aan aantal gebundelde jaargangen van de Niervaert Post, het weekblad
dat jaren geleden in Klundert gratis huis-aan-huis werd bezorgd. Hoewel men op deze unieke
boeken heel zuinig is, heeft het bestuur van Die Overdraghe toch gemeend enkele jaargangen ter
inzage neer te leggen. Het laat zich verstaan dat degene die ze wil inkijken verzocht wordt dit heel
voorzichtig te doen en dat men daar scherp
toezicht op houdt.
Miniatuur Stadhuis Klundert
Een ander topstuk dat tentoongesteld wordt is de miniatuurversie van het Klundertse stadhuis.
Het speciaal voor de laatste Koninginnedag van Koningin Juliana is 1979 door leerlingen van
enkele Klundertse scholen gemaakte werkstuk is in 1979 tijdens het defilé op Paleis Soestdijk
aan de vorstin gepresenteerd.
Overdraghe-klusjesman Piet Fioole heeft het in de afgelopen maanden gerestaureerd en o.a.
voorzien van binnenverlichting, e.d. Hoewel deze klus nog niet helemaal is geklaard, vond men
het toch hoog tijd om het Stadhuis weer eens onder de aandacht te brengen.

Onze medewerker Ad van Kaam heeft al een
voorbeeldje gemaakt samen met zijn zus.

Miniatuur Stadhuis Klundert tijdens manifestatie tuin Soestdijk 1979
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Verenigingsnieuws
Zondag 26 juni vanaf 13.00 uur

Brandweer Klundert op de braderie

Op zondag 26 juni is de Brandweer Klundert te vinden op de braderie van
Klundert op een Kluitje. Het belooft voor jong en oud een leuk spektakel
te worden.
Er zijn dan diverse spelletjes te doen, er zijn demonstraties en er mag een
kijkje genomen worden in het brandweervoertuig.
Nieuwsgierig naar alle acties en activiteiten van de brandweer? Neem
eens een kijkje op de facebookpagina #BrandweerKlundert. Daar staan
interessante nieuwtjes en spectaculaire foto’s.

De turnsters die meededen waren van Spido zelf, de Malthastars uit
Willemstad en de Kieviten uit Fijnaart. Op verschillende toestellen werden
oefeningen gedaan en beoordeeld door een vakkundige jury. Uiteindelijk
zijn er veel medailles uitgereikt. Ondanks de hitte was het een geslaagde
dag.
Meer info
Zit je nog niet op Spido, maar lijkt het je eigenlijk wel leuk, kijk dan eens op
onze site www.spidoklundert.nl welke les wij voor jou hebben en kom een
keer mee doen. Ook als je vroeger hebt geturnd en dat eigenlijk toch wel
mist, ook voor jou hebben we een groep.

Muziekvereniging Determinato Klundert

Muziekspeeltuin houdt zomerfeest

Op vrijdagavond 10 juni was er heel wat reuring in het centrum van
Klundert. De jeugdafdeling presenteerde zich op de vlonder aan de kant
van de Molenstraat. Met optredens van het startersorkest De Detokids,
het jeugdorkest De Detomaatjes en de Deto Drummerij wist de jeugd
van Determinato het publiek te verrassen met een leuk en gezellig stukje
muziek.
Waardering alom voor deze optredens. ‘Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst’ is een bekend credo en gezien de altijd actieve jeugdafdeling zit
dat wel goed bij de Klundertse muziekvereniging.
De meeste jeugdleden hebben al op jonge leeftijd kennis gemaakt met
samen muziek maken. Vanaf 4 jaar zijn de kinderen al welkom in de
muziekspeeltuin. Om de week op woensdagmiddag is dat een gezellig
uurtje voor deze jongste groep van 16.00 tot 17.00 uur in de muziekzaal
van De Niervaert.
Zomerfeest op woensdag 13 juli van 16.00 tot 17.00 uur
Op woensdag 29 juni is het de laatste gewone les en op woensdag 13
juli vieren de kinderen van de muziekspeeltuin een zomerfeest. Hopelijk
kunnen we dan lekker buiten spelen op het veld achter De Niervaert.
Denk je dat jouw kind het leuk vindt om samen met andere kinderen
met muziek bezig te zijn? Loop gerust eens vrijblijvend binnen. Juist deze
laatste keertjes voor de zomervakantie een mooi moment om te proberen
of jouw kind het inderdaad leuk vindt om samen muziek maken.
Belangstelling? Stuur een mailtje naar info@indeklundert.nl dan krijg je na
de zomervakantie vanzelf een uitnodiging voor de start van het nieuwe
seizoen.

Sportvereniging Spido

Combiwedstrijden turnen in Klundert

Na twee jaar wachten was het op zaterdag 18 juni eindelijk zo ver en
konden de combiwedstrijden weer doorgaan. Deze wedstrijden worden
elk jaar door een andere vereniging uit de regio georganiseerd en dit jaar
mocht Spido deze wedstrijd organiseren.

Op de foto Everly Verschuren; foto gemaakt door haar moeder Karen Verschuren

Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek

Garagesale en picknick in Noordhoek

De avondvierdaagse van Noordhoek is net achter de rug. Vier dagen lang
zijn de Noordhoekers aan de wandel geweest in en om Noordhoek. En
onderweg werden ze een aantal keer getrakteerd op een lekker stukje
fruit of dergelijke.
Garagesale op zondag 10 juli
De volgende activiteit staat gepland op zondag 10 juli. Dan houdt de
stichting de Noekse Garage Sale. Die dag wordt er op diverse plekken van
alles aangeboden en kan men van 12.00 tot 17.00 uur rondneuzen in de
straten van Noordhoek.
Aanmelden als verkooppunt kan via e-mail sdnnoordhoek@gmail.com.
Noekse picknick op zondag 11 september
Na de zomervakantie staat de Noekse Picknick gepland. Deze gezellige
picknick wordt op zondag 11 september in het centrum van Noordhoek
gehouden in de Bisschop Hopmanstraat. Tijdens deze picknick zullen de
kinderen vermaakt worden met diverse spelletjes en kunnen ze lekker
springen en spelen op het springkussen.
Aanmelden voor deze picknick ook via het mailadres van de stichting:
sdnnoordhoek@gmail.com.

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!
De volgende editie wordt net voor de zomervakantie bezorgd. Donderdag 21 of vrijdag 22 juli gaan onze bezorgers op pad en tegen een
alleszins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure keurig huisaan-huis wordt bezorgd binnen ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via advertenties@indeklundert.nl.
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Overdracht en inlezen van diverse dossiers
Het nieuwe bestuur van de Stadstafel Klundert is druk bezig met de
overdracht van de diverse dossiers en inlezen van bepaalde actuele zaken
die op de rol staan.

Uiteraard willen we de belangen van Klundert graag behartigen en de
belangrijkheid van bepaalde zaken onderstrepen bij de betreffende instanties
waaronder de gemeente Moerdijk. Maar daarbij houden we wel in het oog
wat wel en niet hoort bij het takenpakket van de Stadstafel.
Doel van de vereniging Stadstafel
Om precies in beeld te hebben wat van het bestuur verwacht wordt, hebben
we de statuten van de vereniging doorgenomen. Hierin staat als doel
vermeld: het (mede) bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat
in de kern Klundert, zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van
enige politieke groepering. Onder de kern wordt bedoeld Klundert met de
grenzen die de gemeente Moerdijk hanteert.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door waar nodig publiekelijk op te
treden teneinde hetgeen wat besloten is binnen de vereniging tot uitvoer
te brengen, het (mede) bevorderen van een goede samenwerking tussen
de verschillende verenigingen en groeperingen die werkzaam zijn in het
algemeen belang van de kern Klundert, het verzamelen en verstrekken
van informatie, het genereren van publiciteit en het bevorderen van het
onderling contact tussen de bewoners van de kern Klundert, het bevorderen
van deelname van bewoners van de kern Klundert aan de activiteiten van
de vereniging, alsmede al datgene te doen wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Nieuwe gebiedscoördinator
Na het afscheid van onze gebiedscoördinator Wendy Roelen hebben we een
tijdje zonder coördinator gewerkt, maar sinds 1 juni is er namens de gemeente
Moerdijk weer een nieuwe gebiedscoördinator aangesteld. Jeroen Leijdens
is nu de coördinator van onder andere Klundert. De afgelopen anderhalf jaar
is Jeroen werkzaam geweest als verkeersdeskundige binnen de gemeente
Moerdijk. Op dit moment worden er kennismakingsgesprekken ingepland.
“Gewoon even kennismaken en als het lukt even samen een rondje door
de kern om eens te bekijken wat er allemaal leeft. Van een heleboel dingen
ben ik op de hoogte vanuit mijn vorige functie als verkeerskundige maar er
speelt uiteraard meer dan alleen verkeer. Dus graag op korte termijn samen
met bestuur Stadstafel bespreken wat jullie graag van mij zouden willen zien
en hoe we samen kunnen zorgen voor een nog mooier Klundert”, aldus onze
nieuwe gebiedscoördinator Jeroen Leijdens.
Binnenkort hopen we dus weer op een actieve samenwerking met de
gemeente Moerdijk.
Afspraak met nieuwe College Burgemeester en Wethouders
Op korte termijn is er ook een afspraak gepland met het College van
Burgemeester en Wethouders. Jaarlijks probeert het College alle stadsen dorpstafels te bezoeken voor een voortgangsgesprek. Nu dus meteen
een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe wethouders.
Wethouder Pauline Joosten is de nieuwe portefeuillehouder van onder
andere Gebiedsgericht Werken.
Ook deze afspraak zal een informeel kennismakingsgesprek zijn. Maar
natuurlijk zullen wel de nodige vragen gesteld worden zoals bijvoorbeeld hoe
het gemeentebestuur de samenwerking ziet met de stads- en dorpstafels.

Bolwerk
Nieuwsgierig naar de vorderingen betreffende het Bolwerk weet wethouder
Danny Dingemans te vertellen dat er langzaamaan schot in de zaak begint
te komen.
“In de afgelopen tijd hebben diverse architecten een ontwerp aangeleverd.
De vijf bureaus die uit de eerste selectie kwamen, hadden van eind maart
tot begin juni om hun ontwerpen in te sturen. Deze worden nu bekeken,
eventueel worden er aanvullende vragen gesteld en eind deze maand
wordt het beste ontwerp gekozen. Met deze partij wordt een locatieontwikkelingsovereenkomst opgesteld waar de gemeenteraad op 6 oktober
een besluit over neemt. In de weken erna vindt de overdracht van de grond
plaats. Vervolgens kan de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aanvragen
en gaan bouwen”, aldus Danny Dingemans.
Het duurt dus nog wel even voor dit nieuwbouwproject werkelijk gerealiseerd
zal zijn, maar als het besluit eenmaal genomen is, dan kan het snel gaan.
Uiteindelijk zal er ongetwijfeld een prachtig complex komen te staan.

Voortgang diverse dossiers
De fontein in de Bottekreek was helemaal scheef komen te liggen en heeft
inmiddels een grote opknapbeurt gehad. Vanuit het budget van de Stadstafel
is er nu ook een ringverlichting aangebracht, zodat de fontein ’s avonds een
echte blikvanger in het centrum is.
De renovatie van de Stenen Poppen is inmiddels ook zo goed als afgerond.
Dit onderdeel van onze vestingwerken is de trots van Klundert. Het is weer
een schitterend baken, dat van veruit te zien is als je naar Klundert rijdt
vanuit de Zevenbergseweg.
Voor wat betreft het dossier windmolens/windfonds dat is een ingewikkelde
materie. Op korte termijn staan er nu afspraken gepland met de
verantwoordelijke instanties en hopen we meer duidelijkheid te krijgen over
de gang van zaken betreffende het windfonds c.q. de beloofde compensatie
voor de inwoners van Klundert. We houden u op de hoogte.
Bestuur Stadstafel Klundert
Het bestuur bestaat uit Hans Posthumus, Henk Strootman, Beppij Smitshoek,
Anja Buijtenhuis en Anjo van Tilborgh.
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, vragen en
opbouwende kritiek zijn altijd welkom via e-mail:
stadstafel@indeklundert.nl.
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Van 28 juni tot en met 1 juli 2022

Avondvierdaagse in Klundert

passende afstand te vinden, ook voor de allerkleinsten voor wie 5 km
toch nog wat ver is. De 3 en 5 km blijven in en kort bij Klundert en de
routes van de 10 km gaan meer het buitengebied in. Alle routes staan
garant voor veel wandelplezier en de Oranje Garde staat uiteraard weer
borg voor een goede organisatie.
Inschrijven
Inschrijven voor deze avondvierdaagse kan op maandag 27 juni tussen
18:30 uur en 19:30 uur in het clubgebouw van Oranje Garde aan de
Molenvliet 7a (achter de sporthal). De kosten zijn dan € 4,00 p.p.
Op de eerste avond, dinsdag 28 juni kan er ook nog ingeschreven
worden tussen 18:00u en 18:30u. Dan bedragen de kosten € 4,25 p.p.

Archieffoto avondvierdaagse 2019

Samen een doel bereiken, lol maken, zingen en lekker bewegen. Dat is
waar de Avondvierdaagse voor staat. Het is de kans om alleen of met
vrienden een gezellige en sportieve uitdaging aan te gaan. Dat is niet
alleen leuk, maar ook belangrijk, want in ons digitale tijdperk wil het
bewegen er nogal eens bij inschieten.
Van dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli 2022, wordt dan ook in Klundert
eindelijk na twee zogenaamde ‘home editions’ het straatbeeld weer vier
avonden lang opgefleurd met een lange stoet wandelaars. Er kan dit jaar
weer gewandeld worden op drie afstanden; 3 km, 5 km en 10 km.
Voor alle leeftijden
Met de 3 km in het programma is het bijna voor iedereen mogelijk een

Wat doet de SPROK en wat
juist niet?

De Stichting Plaatselijke Raad Seniorenwerk Klundert, kortweg
SPROK, is wat in andere kernen van de gemeente Moerdijk de
Seniorenraad wordt genoemd. Zij heeft geen politieke voorkeur of
kleur. De Seniorenraad werkt in de Senioren Adviesraad Moerdijk
(SAM) samen met de andere seniorenraden in de gemeente en
geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid, voor zover
dat specifiek betrekking heeft op ouderen of senioren, aan de
gemeente Moerdijk. De Seniorenraad komt ook met voorstellen
ter verbetering van de positie van ouderen en senioren in de
gemeente Moerdijk.
De SPROK geeft aan ouderen en de mensen in hun omgeving
ook voorlichting over ouder worden en over allerhande zaken die
daarmee te maken hebben. En verstrekt in voorkomende gevallen
verstrekt ook adviezen en of voorstellen aan instellingen die
werkzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn van ouderen.
Wat is niet de taak van een Seniorenraad als de SPROK?
De Seniorenraad is géén klachtenbureau dat zich bezig houdt met
incidentele of individuele zaken. Om een voorbeeld te noemen:
als ergens de tegels in een fietspad ongelijk liggen, dan heeft dat
te maken met de uitvoering en ligt het niet op het terrein van de
Seniorenraad. Als het gaat om het wel of niet aanleggen van vrij
liggende fietspaden dan is dat een beleidsaspect waarover een
Seniorenraad zich wel kan uitspreken.
Meer info
Voor meer informatie over de SPROK is kunt u terecht bij voorzitter
Kees Hendrikx. Hij is telefonisch te bereiken op 0168 404046 of
06 511 61 749. Mailen kan ook naar kees.hendrikx@ziggo.nl.

Vertrek 18.30 uur
Het vertrek is voor alle afstanden om 18:30u vanaf de parkeerplaats
aan de Molenvliet. Onderweg komen de wandelaars de vrijwilligers van
de organisatie tegen voor de controlepost, het oversteken en voor het
uitdelen van kleine versnaperingen die weer gesponsord worden door
Klundertse ondernemers.
Defilé op 4e avond
Op vrijdagavond zal het defilé begeleid worden door het Slagwerkkorps
Oranje Garde. De vertrektijden worden op die laatste avond aangepast
zodat alle wandelaars gelijktijdig aankomen op de Stadhuisring.
Om 20:00u zal het defilé daar van start gaan. Bij terugkomst aan de
Molenvliet wacht er voor alle deelnemers natuurlijk de enige echte
Klundertse Avond4Daagse medaille.
Kijk voor meer informatie over de avondvierdaagse ook op
www.facebook.com/A4DKlundert

Tennisvereniging KTV van Polanen

Zomeruitdaging voor
voetballers, korfballers
en andere sporters

De Klundertse Tennisvereniging KTV van Polanen biedt ook deze
zomer tennis voor voetballers, korfballers en andere teamspelers die
een zomerstop hebben van hun eigen sport. Ook sporters die veel
binnen sporten en in de zomer naar buiten willen, oud-leden en andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te doen aan de Zomer
Challenge.
De Zomer Challenge
is
een
compact
lidmaatschap
van
drie maanden in de
maanden juli, augustus
en september waarbij
spelers
vrij
kunnen
tennissen wanneer het
hen uitkomt. Daarnaast
kunnen de spelers een
aantal
tennislessen
volgen onder begeleiding
van een gecertificeerde
trainer en doen zij mee
aan het Zomer Challenge
eindtoernooi.
Als je nog twijfelt, weet
je meteen of tennis iets
voor je is! Voor de prijs
hoef je het niet te laten.
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Juli-aug-sept
KTV van Polanen
De Zomer Challenge is een kort, compact lidmaatschap van drie maanden
waarbij je vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt. Daarnaast volg je
tennislessen en doe je mee aan het Zomer Challenge eindtoernooi.
Enthousiast geworden?
Zo vaak spelen als je wilt, inclusief 5 tennislessen op woensdagavond
20:30 uur voor €69,- pp. Zonder lessen kan ook, het is dan €39 pp.
Deelname vanaf 19 jaar
Info bij Annemiek Machielse (0651812284) of Jeanette van Kranenburg
(0615893659)
Geef je op via https://www.ktv-vanpolanen.nl/zomer_challenge, voor 28 juni as.

€ 69,-

Nieuwtjes vanuit de Huisartsenpraktijk De Clundert

Inspireren, inventariseren en ontwikkelen
In de Klundertse huisartsenpraktijk zijn allerlei aanpassingen en moderniseringen in voorbereiding. Niet alleen om met de tijd mee te gaan, maar
ook omdat het noodzakelijk is om efficiënter te werken vóór en mét de patiënten. De maatschap bestaat namelijk niet meer omdat er nu maar
één eigenaar is.
Desiree van Oorsouw-Broeken is de praktijkhoudend huisarts in deze praktijk en naast haar werkt er in de praktijk een team van deskundige medewerkers, zoals een verpleegkundig specialist, verschillende praktijkondersteuners, doktersassistentes en een aantal waarnemend huisartsen.
Samen bieden zij huisartsenzorg in de volle breedte aan de inwoners van Klundert en enkele buurdorpen.
Inspirerende wandeling
Om hun werkomgeving beter te leren kennen heeft het team van De
Clundert onlangs een historische wandeling gemaakt onder leiding
van stadsgids Cootje Knook. De wandeling was voor deze gelegenheid
speciaal aangepast en de route liep onder andere ook langs de oude
huisartsenpraktijken. Het was voor alle teamleden een inspirerende dag
waarbij ze Klundert eens vanaf een andere kant hebben leren kennen.
Aansluitend kregen ze nog een training in De Stad en daarna een
heerlijk etentje.

Inventarisatie verwachtingen
In het Huis van de Wijk Klundert is een bijeenkomst geweest met
huisarts Desiree van Oorsouw-Broeken en praktijkmanager Nathalie
Zeeman. Zij hebben samen met acht patiënten de verwachtingen ten
aanzien van de online mogelijkheden van het patientenportaal mijngezondheid.net geïnventariseerd. Hiervoor was gekozen voor mensen van
alle leeftijden; de oudste was 78 jaar en de jongste deelnemer aan dit
gesprek 20 jaar. In de toekomst zal de input van patiënten vaker gevraagd worden.
Digitale ontwikkelingen
Online is er steeds meer mogelijk. Ook de huisartsenpraktijk volgt uiteraard alle digitale ontwikkelingen. Het team krijgt daarom elke twee
weken een training onder andere over de nieuwe applicatie MedGemak,
een handige app als aanvulling op de website MijnGezondheid.net. Iedereen kan deze app downloaden. In de persoonlijke omgeving kunnen
patiënten online een aantal gezondheidszaken regelen bij de huisarts
of apotheek. Men kan hiermee bijvoorbeeld online medicatie bestellen, er kan een handige inneemwekker ingesteld worden voor het tijdig
innemen van medicijnen, er kunnen online afspraken gemaakt worden,
die afspraak komt dan rechtstreeks in de agenda van de zorgverlener
(praktijkondersteuner, doktersassistente) te staan en er kunnen berichten gestuurd worden met bijlagen, bijvoorbeeld als men ongerust is
over een bepaald plekje of vragen heeft over een bepaalde lichamelijke
klacht.
Aanpassingen ‘look and feel’
Om helemaal met de tijd mee te gaan, gaat de huisstijl van de praktijk
veranderen. Ook zal de praktijk een nieuwe naam krijgen. Wanneer dat
zover is ontvangt u hierover een brief van de huisartsenpraktijk.
Er is een creatief team samengesteld die samen brainstormt over de zogenaamde ‘look & feel’ van de praktijk. Het is de bedoeling dat de praktijk een hele nieuwe en frisse uitstraling krijgt, het moet een praktijk
worden waar de patiënt zich op zijn of haar gemak zal voelen. De eerste
ontwerpen worden nu verder uitgewerkt en stukje bij beetje zullen de
patiënten geïnformeerd worden over de vernieuwingen.
Zomerperiode
De zomerperiode komt er aan en ook de collega’s in de praktijk mogen
natuurlijk genieten van een welverdiende vakantie. Bovendien hebben
de huisartsen regelmatig nascholing waardoor ze niet aanwezig kunnen
zijn in de praktijk. De afwezigheid van de huisartsen staat vermeld op de
website www.declundert.nl onder het kopje ‘vakantie huisartsen’.
Wanneer er te weinig huisartsen aanwezig zijn dan heeft de dokter alleen spreekuur voor patiënten met klachten die een spoedeisend karakter hebben. Het ondersteunend team is aanwezig en zal uw vragen beantwoorden en gepaste adviezen geven. Als het medisch noodzakelijk
is, wordt er een afspraak ingepland bij de huisarts.
Tenslotte
Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat er nu nog maar één
praktijkhoudend huisarts is. Dit betekent dat als er gevraagd wordt wie
uw huisarts is, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut,
dat men dan altijd de praktijkhouder moet noemen: Desiree van
Oorsouw-Broeken.
Heel veel informatie over de Klundertse huisartsenpraktijk is te lezen op
de website www.declundert.nl. Bovendien zullen de patiënten via het
Klundert Magazine op de hoogte gehouden worden van diverse nieuwtjes en wetenswaardigheden.
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Klundertse Stadskalender
Wat is er de komende weken allemaal te doen?
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 t/m zondag 26 juni:
Klundert op een Kluitje met festivalactiviteiten, braderie en kermis.
Het volledige programma staat elders in dit magazine.
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
Zondag 10 juli:
12.00-17.00 uur: Noekse Garage Sale georganiseerd door Stichting
Dorpsactiviteiten Noordhoek. Aanmelden als verkooppunt via e-mail
sdnnoordhoek@gmail.com.
Zondag 11 september:
Noekse Picknick in het centrum van Noordhoek. Aanmelden via e-mail
sdnnoordhoek@gmail.com.

Activiteiten Huis van de Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

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.

In het Sovak Activiteitencentrum
Niervaertweg 2, Klundert

Elke woensdagmiddag:
13.30-16.30 uur De Aanloop: welkom voor een praatje of een bakje
koffie

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:
13.15 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:
13.30 uur: Koorrepetitie Herfstklanken in De Niervaert
15.00 uur: Bingo in De Niervaert
Maandag t/m vrijdag:
13.00-17.00 uur: Biljarten in De Niervaert

Wandelen met de Klundertse Stadsgidsen
Iedere 1e zaterdag van de maand:
13.00 uur: stadswandeling door Klundert met begeleiding van één van
de Klundertse stadsgidsen.

Dagelijks van maandag tot vrijdag:
10.00-12.00 uur: welkom voor een kopje koffie of thee
Elke maandag:
13.00 uur: Wandelen i.s.m. Meer Moerdijk
Elke dinsdag:
14.00--16.00 uur: sporten voor mensen die chronisch ziek zijn
17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis van de Wijk)
Elke woensdag:
09.00 uur: Wandelen i.s.m. Meer Moerdijk
Elke donderdag:
9.00 uur: Zwemmen in De Niervaert i.s.m. Meer Moerdijk
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

Elke 1e en 3e donderdagavond:
19.00-20.00 uur: Spelletjesavond samen met bewoners van het
Thomashuis welkom om spelletjes te komen spelen

Iedereen aan kan sluiten. De wandeling start bij De Stad Klundert (Molenstraat 33) en duurt ongeveer anderhalf uur. Tijdens deze wandeling
leert men Klundert en zijn interessante geschiedenis op een ontspannen en gezellige manier, beter kennen.
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.
Voor meer informatie: neem contact op met coördinator Niek Tolenaars
(06-33992793).

3e woensdag van de maand:
19.00 uur: knutselavond
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

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

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?

sLeijtenrij

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.

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

www.sweetbakelicious.nl
www.sweetbakelicious.nl

Prinsenbeek - Fijnaart - Klundert

www.hermansoptiek.nl

Specialist in brillen
& contactlenzen

Ons assortiment bestaat uit:
Openingstijden:
Rookwaren
Kansspelen
Ma t/m do: 8.30-18.00
Vrijdag: 8.30-20.00
Rokersbenodigdheden
Ticketbox en Paylogic
Zaterdag: 8.00-17.00
E-smokers
Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten
Kantoorartikelen
Primera van
uw winkel voor o.a.
Zoetwaren
Giftsden Berge
Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Voorstraat 30
Lectuur
Batterijen
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken,
4791
HN
Klundert
Tel: 0168-405292
Tel: 0168-405292
Boeken
Postzegels
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen
Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt Wenskaarten
Dagbladen

Eigenzinnig

Tuin- en vijvercentrum

‘t Vingeling

Open ma t/m vrij 13:00 - 17:30 uur, zaterdag 10:00 - 17:00 uur
Noordschans 9 Klundert
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Uitreiking cheques aan deelnemende verenigingen

AH sponsoractie groot succes!
Vanaf april tot medio mei heeft Albert Heijn in de Klundert een grote
sponsoractie gehouden voor verenigingen. Er werden vouchers uitgedeeld
bij de boodschappen die gescand konden worden bij de speciale actiekast.
Hoe meer boodschappen, hoe meer vouchers er gescand konden worden
voor ieders favoriete club. De actie bleek een groot succes. Maandag
13 juni kon totaal maar liefst 4872,80 euro uitgedeeld worden aan de
deelnemende verenigingen.
Alle clubs waren vorige week maandag uitgenodigd in De Stad Klundert voor
de feestelijke uitreiking van de cheques. Maar liefst 22 organisaties hebben
meegedaan aan de actie. De grotere clubs met veel meerderjarige leden
hadden wat grotere bedragen bij elkaar gesprokkeld dan de kleinere clubs,
maar allemaal waren ze blij met het gewonnen bedrag en allemaal hadden
ze een leuke bestemming hiervoor. De ene club gaat iets leuks organiseren
voor de jeugdafdeling, een andere vereniging schaft iets aan als aanvulling
bij het clubgebouw en dankzij deze sponsoractie kunnen er heel wat wensen
vervuld worden.
Afscheid Patrick Nouwen als supermarktmanager
Deze avond was meteen ook de laatste publieke actie van supermarktmanager
Patrick Nouwen. Patrick presenteerde de feestelijke avond in De Stad. Hij
is inmiddels gestopt bij AH in de Klundert en is op zoek naar een nieuwe
uitdaging. “Eerst even genieten van een zomerstop en daarna ga ik eens
kijken wat er op mijn pad komt.”

Patrick Nouwen presentator uitreiking cheques

Nieuw managementteam
Patrick wordt opgevolgd door de dames Roxana Vaders en Betsy
Strootman. Roxana werkt al heel wat jaren bij AH in de Klundert als
assistent supermarktmanager. Ook Betsy heeft jarenlange ervaring in de
supermarktbranche en is sinds kort aangesteld in Klundert. Samen nemen
ze de taak op zich om de Klundertse supermarkt in goede banen te leiden.
De Klundertse klanten zullen ongetwijfeld de dames in hun nieuwe functie
al aan het werk gezien hebben. Afgelopen maandag kregen ze de eervolle
taak om de cheques uit te delen.

NB: geen foto van De Keenruiters, KTV van Polanen, Oranje Garde en VV Noordhoek; zij waren verhinderd bij de uitreiking cheques.

Bridgeclub Klundert

Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek

Koor Rhythm4all

Buurtvereniging Onze Schans

Seniorenkoor Herfstklanken

KBO afdeling Klundert

Het Rooie Paerd

Heemkundekring Die Overdraghe

Judoklub Klundert

Muziekvereniging Determinato

Gospelkoor Reclaim

Scoutinggroep Jan Bautoen

Stichting Oranjecomité Klundert

Spido Klundert

Zonnebloem Klundert

Klundert bij Kaarslicht

Voetbalvereniging Klundert

Korfbalvereniging DSO
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Zomersluiting SPROK

Afsluiting seizoen met groot
feest voor alle Klundertse
senioren

Op donderdagmiddag 7 juli sluit de SPROK in de grote zaal van
Sport- en Recreatiecentrum De Niervaart het seizoen 2021-2022
af met een gezellige bijeenkomst voor alle Klundertse senioren.
Hoewel sommige activiteiten daarna nog een paar weken doorgaan
en een enkele zelfs helemaal niet op vakantie gaat, komen we voor
de zomervakantie nog één keer bij elkaar om na te kaarten, terug te
kijken en ook om alvast vooruit te kijken naar het volgende seizoen.
Gevarieerd programma
Het bestuur heeft een gevarieerd programma in elkaar gezet met
muziek, spel, een hapje en een drankje, enz. Wat dat allemaal
inhoudt, moet nog even een verrassing blijven.
Wat wel bekend mag worden is dat we tijdens die middag afscheid
nemen van de leden van het onlangs afgetreden oude bestuur. Zij
worden die middag extra in het zonnetje gezet.
Welkom!
Klundertse 55-plussers die dit allemaal niet willen missen en op
deze middag aanwezig willen zijn, zijn op donderdag 7 juli vanaf
13.00 uur van harte welkom in de Niervaert. De middag begint
om 13.30 uur precies en is om ongeveer 16.30 uur afgelopen. De
toegang is gratis.

Draag nu een Moerdijker
voor die een lintje verdient!

Kent u iemand in Moerdijk die zich al jaren als vrijwilliger inzet voor een
organisatie op het gebied van sport, cultuur of veiligheid? Of misschien
wel pleegzorg, of natuur? Iemand die een bijzondere prestatie heeft
geleverd die echt iets heeft betekend voor onze samenleving? Iemand
die al heel lang vrijwillig bijspringt in een verzorgingstehuis, of van alles
doet en organiseert in uw wijk? Dan is dit hét moment om hem of haar
voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding! En wie weet krijgt
hij of zij dan volgend jaar, vlak voor Koningsdag, een lintje opgespeld
door burgemeester Aart-Jan Moerkerke.
De aanvraag moet vóór 15 juli bij de burgemeester binnen zijn. Ook
verenigingen of maatschappelijke organisaties kunnen Moerdijkse
inwoners voordragen. De lintjesregen is op de laatste werkdag vóór de
verjaardag van koning Willem-Alexander.
De eerstkomende
lintjesregen is daarom op woensdag 26
april 2023.
Meer weten over hoe u iemand voordraagt
voor een lintje? Neem dan contact op met
Julia Folmer, medewerker kabinet van de
gemeente Moerdijk. Telefoonnummer 14 0168 of
per email: julia.folmer@moerdijk.nl.
Verder vindt u op www.lintjes.nl alle informatie.
Het aanvraagformulier vindt u hier: www.
lintjes.nl/voordragen/iemandvoordragenvoor-een-lintje. Het ingevulde formulier
wordt doorgestuurd naar de gemeente
Moerdijk (Julia Folmer). Zij bekijkt en
beoordeelt daarna de aanvraag.

- ADVERTORIAL -

Zeker bij Jeroen, voor hypotheken en verzekeringen.

Zoek je een hypotheek of verzekering die echt bij jou past? Dan ben je Zeker bij Jeroen!
te zijn, zag Jeroen dat er in de gemeente Moerdijk en met name in
Klundert ook behoefte was aan een kantoor dat onafhankelijk advies
kan geven op het gebied van verzekeringen en hypotheken.
Persoonlijke aandacht
Jeroen benoemt dat de persoonlijke aandacht - of dit nu bij de klant
thuis is of online - in deze tijd juist zo gewaardeerd wordt. Zeker in een
tijd dat veel andere financieel dienstverleners hun klanten vragen om
zo veel mogelijk zelf online te doen. In geval van schade staat Jeroen
de klant bij, zodat deze ontzorgd wordt en zich kan richten op andere
zaken die belangrijk zijn.

Met zijn meer dan 25 jaar ervaring is Jeroen van Oorschot in 2021
zijn eigen onderneming ´Zeker bij Jeroen´ gestart. Wat maakt dat een
ondernemer uit Rucphen in het Klundert magazine staat?
Al ruim 5 jaar is Jeroen regelmatig in de Klundert te vinden aangezien
zijn vriendin hier woont. Jeroen kan genieten van het wandelen
over de stadswallen. Geloof maar dat je als schoonzoon van één
van de stadsgidsen wel menig lesje ‘Klundert’ hebt gekregen. aldus
Jeroen. Daarnaast ben je hem misschien wel eens tegengekomen bij
het voetbal- dan wel korfbalveld om te supporteren. Zelf is Jeroen
inmiddels na heel wat jaren voetballen gestopt en overgestapt naar de
fiets. Zijn nieuwe uitdaging: de Pyreneeën doorkruisen. Tja, zolang je
maar lekker bezig bent.
Onafhankelijk advies
Nadat het ondernemen in Rucphen en omgeving een goede zet bleek

Persoonlijk contact
Leuk aan het vak vindt hij het persoonlijk contact dat hij heeft met de
klanten. Zeker bij het regelen van een hypotheek, vindt hij het mooi om
een bijdrage te mogen leveren aan het waarmaken van dromen. Terwijl
het leggen van de puzzel bij verzekeringen een leuke uitdaging kan zijn.
Altijd op zoek naar goede voorwaarden voor de beste prijs!
Particulieren en ondernemers
Niet alleen voor particulieren heeft Jeroen producten maar ook voor
ondernemers heeft hij passende oplossingen. Je kunt heel eenvoudig
contact opnemen voor een vrijblijvend advies. Kijk gerust eens op zijn
website www.zekerbijjeroen.nl of op de socials van Zeker bij Jeroen.
Goodiebag!
Ook dit jaar is Jeroen te vinden bij Klundert op een Kluitje of zoals velen
zeggen, dé braderie. Niet in een kraampje maar genietend van een
pilsje. Over de braderie zegt hij “letten jullie op mijn posts op Facebook
en Instagram?” Wie weet win jij wel een Zeker bij Jeroen goodiebag!
Jeroen wenst iedereen alvast leuke zonnige dagen toe.
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Voor al je zomerse
lingerie en badmode
Tot ziens!

STORING-ONDERHOUD-SERVICE
Bel ons voor een afspraak
076 - 5931253!

grafisch vormgever

CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl

Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

Installatietechniek

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T 076 593 12 53

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

Ook kunt u terecht voor APK, grote en kleine beurt

Nijverheidsstraat 5 • 4751 ED Klundert • Tel: 06 17 17 24 25 • autobedrijfster@hotmail.com
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OOM
SHOWR
ING
OPRUIM
rse
op dive
gsets en
Boxsprin
ten.
Ledikan

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

Zalm teriyaki met noedels en broccoli

Wat heb je nodig voor 4 personen?
Voor de zalm teriyaki:
4 zalmfilets à 150 gram, 75 ml sojasaus, 1 eetlepel donkere basterdsuiker,
snufje knoflookpoeder, snufje gemberpoeder, 50 ml water, eetlepel
honing,, scheutje sesamolie, theelepel maïzena (optioneel)
Voor de noedels met groente:
400 gr broccoli, 250 gr (wok) noedels, 2 bosuien eetlepel sesamzaadjes,
1 rode peper en eventueel 75 gr cashewnoten, wokken in 3 eetlepels
sesamolie en 2 eetlepels sojasaus

Deze keer presenteren we een smakelijk recept met zalm op teriyaki
wijze. Lekker makkelijk klaar te maken en bijna iedereen zal hier
heerlijk van smullen. Voor dit recept hebben we broccoli gebruikt, maar
het is ook lekker met bijvoorbeeld oosterse roerbakgroenten.
Om gezond te blijven, hebben we vitamine D nodig. Het zorgt voor
sterke botten en tanden. En het is belangrijk voor je weerstand. Zonlicht
is de belangrijkste bron van vitamine D. Je lichaam maakt het zelf
aan als je in contact komt met zonnestralen. De meeste mensen met
een lichte huid zouden dan elke dag 15 tot 30 minuten met handen
en gezicht onbeschermd in de zon moeten zijn, maar dat is dus zeker
bij een fel zonnetje niet aan te bevelen. En smeer je met een goede
zonbescherming dan zal je ook minder vitamine D aanmaken.
Daarom is het goed om te zorgen dat je deze vitamine binnenkrijgt via
je voeding. Bijvoorbeeld door het eten van vette vis. Zalm is één van de
meest populaire vissen en op heel wat manieren klaar te maken. Deze
vis is een geweldige bron van vitamine D. De meeste vitamine D zit dan
weliswaar in wilde zalm maar in een portie gekweekte zalm zit nog altijd
ruim 60% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid.

Hoe maak je het klaar?
Doe de sesamolie, sojasaus, basterdsuiker, knoflook, gember, water
en honing in een pannetje en verwarm dit al roerend goed door elkaar
met een garde. Breng zachtjes aan de kook en laat een beetje indikken.
Weinig tijd of geduld? Los een theelepel maizena op een eetlepel water
en voeg toe aan de saus, goed doorroeren, maar laat het niet te dik
worden want het moet ook nog even op het vuur staan met de zalm
er in.
Leg de zalm in de saus en laat 8 minuutjes zachtjes sudderen. Draai de
zalm dan voorzichtig om en laat ook de andere zijde zachtjes garen in de
saus. Schep ondertussen een paar keer wat saus over de bovenzijde van
de zalm. Je krijgt zo een hele malse zalm. Na ongeveer 12 minuten is de
zalm klaar (afhankelijk van de dikte). De zalm teriyaki mag eventueel nog
een beetje rosé zijn van binnen.
Je kunt de zalm ook bereiden in de oven. Bereid de saus volgens de
aanwijzing en schenk deze voor de helft in een ovenschaal, leg de zalm
er en in en schenk de rest van de teriyakisaus er over. Dan 12 minuten
bakken op 200 graden. Schep tussendoor een keer wat saus over de
bovenzijde.
Blancheer ondertussen de broccoliroosjes een paar minuten in een pan
met water. Je kunt kant-en-klare noedels gebruiken, anders de noedels
gaar koken volgens de verpakking. Doe de noedels en de broccoli in
een wokpan en voeg de sesamolie en sojasaus toe. Hak de rode peper
in kleine stukjes en voeg toe, bewaar eventueel een paar ringetjes rode
peper voor de garnering.
Hak de bosuien in ringetjes en voeg toe en bak alles een paar minuten.
Voeg eventueel op het laatst de cashewnoten toe.
Serveer de noedels met groenten met de zalm teriyaki en garneer het
gerecht met wat sesam en rode peper.
Eet smakelijk!

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl
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Na ruim 10 jaar de Albert Heijn supermarkt geleid te hebben gaat
Patrick Nouwen een nieuwe uitdaging aan.
Op vrijdag 17 Juni hadden klanten en collega’s gelegenheid om
afscheid te nemen.
Patrick werd bedankt voor zijn verdienste voor het bedrijf en veel
succes gewenst in zijn verdere loopbaan.
De nieuwe managers zijn Roxana Vaders, die al geruime tijd
werkzaam is als assistent-supermarktmanager, en Betsy Strootman
die met haar kennis en ervaring een welkome aanvulling is.
Wij wensen de dames veel succes in hun nieuwe functie!
Namens Albert Heijn in de Klundert,

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