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L&P en Vermetten.
Accountancy en
belastingadvies.
Zonder gedoe.
Sneller en flexibeler dan grotere adviesorganisaties,
completer en stabieler dan de kleinere bureaus.
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06 24 92 58 77
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Ter intro

En dan in eens zijn we ruim over de helft van het jaar. Wat gaat de tijd toch snel.
Veel mensen verheugen zich op de komende weken. Heerlijk vakantie!
De basisscholen sluiten voor zes weken. De leerlingen van de groepen acht hebben afscheid genomen
van hun basisschool. Vanaf september gaan ze dagelijks weg uit Klundert naar een middelbare school
ergens in de regio of zelfs nog verder weg. De wereld wordt voor hen daarmee groter en de weg naar
volwassenheid wordt in gang gezet. Alle kinderen tot en met groep 7 blijven nog lekker even kind op een
van de Klundertse basisscholen en gaan na de vakantie verder met waar ze gebleven zijn. Maar eerst
genieten van een lange zomer!
Door Klundert heen hebben we de afgelopen periode ook heel wat vlaggen met schooltussen zien
hangen. Veel jongeren hebben met succes hun middelbare schooltijd afgerond. Gefeliciteerd allemaal!
Na de zomer gaan zij een beroepsopleiding volgen, naar het HBO of naar de universiteit. Sommigen gaan
misschien aan het werk. Maar zeker is: eerst een heleboel vrije weken!
Ook het bedrijfsleven gaat op een lager pitje. Veel medewerkers zijn al of niet om toerbeurt een paar
weken vrij. Het zal minder druk zijn in de winkels, het verenigingsleven ligt voorlopig even grotendeels
stil. Overal is duidelijk te merken: het is vakantie!
Ook voor alle medewerkers van het Klundert Magazine is het even rust. We slaan even een maandje over,
dus eind augustus geen magazine. We komen dan met de volgende editie pas weer terug in de laatste
week van september.
We hopen eigenlijk dat deze editie van het Klundert Magazine met u mee op vakantie mag. Maakt niet
uit waar naar toe. Dat mag zomaar een uitstapje in de buurt zijn, een zonvakantie ver weg, een stedentrip,
genieten in je eigen omgeving of een rondreis waar dan ook op deze aardkloot. Neem het Klundert
Magazine mee en maak een leuke foto met dit blad. Je kunt er van alles van maken: leuk, gek of grappig of
een plaatje wat zo in een reisgids geplaatst zou kunnen worden. Laat je creativiteit los, pak je camera of je
telefoon en maak die foto op jouw vakantiebestemming. Mail door naar redactie@indeklundert.nl en wij
maken er dan straks een leuke compilatie van. In dit blad zijn al wat voorbeelden te zien van het Klundert
Magazine op reis. Doe je mee?
Voor nu in ieder geval allemaal een hele heerlijke zonnige zomer gewenst!

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Een lange heerlijke zomer…
Wat hebben we al mogen genieten van mooie zonnige dagen! Dat mag nog wel een paar maanden
zo doorgaan, heerlijk! Voorlopig even volop tijd om lekker te niksen en te relaxen. Pas op de plaats
rust!
Ergens deze zomer gaan we nog wat rondtrekken door Zweden en Noorwegen. Reizen is toch wel
één van onze favoriete bezigheden. Deze keer met de auto op pad. Cooper achterin mee en samen
weer mooie herinneringen maken. Want herinneringen voor later die moet je nu maken. Een credo
dat prima bij ons past. Carpe Diem!
Maar niet alleen rust, want er moeten ook nog wat achterstandjes weggewerkt worden. Soms
is dat nodig, er blijft wel eens wat liggen. Niet alleen omdat daar geen tijd voor zou zijn om te
ruimen, maar ik heb de neiging tot uitstelgedrag voor klusjes die niet mijn prioriteit hebben.
De berging bijvoorbeeld zou eens een keer helemaal opgeruimd en schoongemaakt moeten
worden. Maar wat een rotklus is dat! En zo zijn er nog wel meer dingen in en om ons huis die wel
een opruimbeurt kunnen gebruiken.
Eerst maar eens uitrusten en ontstressen in onze heerlijke achtertuin. De zomer duurt nog lang,
dus tijd genoeg…
Ik wilde graag een overkapping, manlief wilde dat niet. Nu hebben we een heerlijk compromis.
Een soort natuurlijke tuinkamer. Een heerlijk plekje achter in onze eigen tuin. Overdag lekker in
de schaduw en door de natuurlijke begroeiing ’s avonds een plekje om lang te genieten van een
heerlijke zomeravond. En dan is het extra mooi
met alle lichtjes. Leve de solarlampjes op zonneenergie.
Relaxend maar eens op ons gemakje bedenken
welke klus we eerst gaan doen….
Een fijne zonnige zomer gewenst!
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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Waar gaan jullie naar toe deze zomer?

Met het Klundert Magazine op vakantie

De zomervakantie staat voor de deur. Heel wat mensen zullen de komende weken weer op pad gaan al of niet naar het buitenland, maar in ieder
geval op zoek naar ontspanning en vertier.
We zijn eigenlijk heel benieuwd waar onze lezers naar toe gaan en wat ze gaan doen deze hopelijk lange zonnige zomervakantie….
Ongetwijfeld hebt u ook weleens van die speciale ansichtkaarten verstuurd met Groeten uit…. (vul maar in). Op zo’n kaart dan foto’s van de omgeving
waar je op dat moment op vakantie was. Er zullen misschien nog wel eens wat kaarten vanaf het vakantieadres gestuurd worden, maar tegenwoordig
houden we het contact met de thuisblijvers over het algemeen via telefoon, whatsapp of via de speciale reisapp Polarsteps bijvoorbeeld.

Groeten uit Klundert

Klundert Magazine in je koffer
Wij willen je eigenlijk vragen om deze keer een
Klundert Magazine mee te nemen op vakantie.
In het vorige magazine al een oproep met
voorbeeldfoto. Hierop kwamen al wat reacties
binnen. Dus we kunnen dit artikel al een aantal
vakantiefoto’s met het Klundert Magazine laten
zien. Hoe leuk is dat!
Wat zou het mooi zijn om straks in de eerste
editie na de zomervakantie een speciale rubriek
met vakantiefoto’s te kunnen plaatsen in het
magazine. Leuk als inspiratie voor reisideeën!
Maak een leuke foto met het Klundert
Magazine
Graag ontvangen we heel veel vakantiefoto’s
waarop ook het Klundert Magazine in beeld is
en waarop je kunt zien waar je bent of wat voor
soort vakantie jij beleeft. Doe je mee?
Mail je foto’s door aan redactie@indeklundert.
nl met vermelding van naam en locatie waar
de foto gemaakt is. Wie weet krijgt jouw foto
dan ook een mooi plekje in het eerstvolgende
Klundert Magazine.

Walter van Hattum in Parijs

Ellen van Hattum in Parijs

Bert Moll en Henk Strootman in Seattle VS

Wim van Rosmalen in Honfleur België

Ad van Kaam in Honfleur België
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Vierde plek in de finale landelijke competitie beach soccer

Beach Soccer Klundert bij de top van Nederland

Afgelopen weekend werden in Klundert de finalewedstrijden gespeeld van de Eredivisie Beach Soccer. Op het beachveld achter De Niervaert was het
een gezellige en sportieve drukte. Zeven teams uit heel Nederland streden om de felbegeerde kampioensbeker. Na een aantal spannende wedstrijden
mocht uiteindelijk BS Altena met de kampioensbeker naar huis. BS Klundert werd vierde in de landelijke competitie beach soccer.
De spelers van Beach Soccer Klundert zijn zo’n jaar of tien geleden begonnen. De initiatiefnemer was de huidige voorzitter van de club Ben de Visser.
“Ik werd in 2011 gevraagd door het Beach Soccer team uit Oudenbosch om eens met hen mee te spelen. Ik had meteen zoiets van ‘dat kunnen we in
Klundert veel beter’. Met een groep vrienden in gesprek gegaan en een jaar later hadden we zelf een team bij elkaar met allemaal enthousiaste voetballers. We hebben ons toen ingeschreven voor de competitie in Oudenbosch. Dat hebben we toen gewonnen en we plaatsten ons voor het Open
Nederlandse Kampioenschap in 2013 op De Dam in Amsterdam en daar werden we kampioen.”
of vier gerealiseerd. Dankzij de inzet van onder
andere de BSK-bestuursleden Gian Tetteroo
en Ferry Littooij en de medewerking van de
gemeente Moerdijk, Optisport De Niervaert
en een aantal sponsoren ligt er een prachtig
beachveld op het terrein achter De Niervaert.
“We kunnen nu lekker trainen in Klundert. We
hebben een mooie zandbak en we kunnen
meteen gebruik maken van alle faciliteiten van
De Niervaert.”
Top van Nederland in de Eredivisie
Inmiddels telt de club zo’n 65 leden en hebben
ze drie seniorenteams en twee jeugdteams.
“We
hebben
veel
voetballers
van
Voetbalvereniging Klundert, maar we willen
het veldvoetbal natuurlijk niet in de weg zitten.
Onze wedstrijden starten als de veldcompetitie
is afgelopen. De competitie Beach Soccer is in
de zomermaanden juni, juli en augustus.”
BS Klundert speelt inmiddels bij de top van
Nederland in de Eredivisie.
“Door het winnen van de Nederlandse
Kampioenschappen werden we geplaatst in
de Eredivisie en we spelen dus al een aantal
jaren op het hoogste niveau beach soccer in
Nederland”, aldus een trotse Ben de Visser.
Eigen beachveld
Deze successen verdienden natuurlijk ook een
eigen beachsoccerveld. Dit is inmiddels een jaar

Speciale sponsoracties
De hoofdsponsor van BS Klundert is al vanaf
het begin Moerdijk Koeriers. “Zij hebben ons
vanaf het begin financieel ondersteund en
dankzij hen kon er onder andere clubkleding
aangeschaft worden. Inmiddels hebben we
meerdere sponsors en daar zijn we natuurlijk
heel blij mee”, vertelt Ben, “onze visie is dat
alle sponsors absoluut heel belangrijk zijn en
daar willen we ook graag iets voor terugdoen.
Het is te makkelijk om alleen de sponsorgelden
binnen te halen, sponsors mogen daar ook iets
van terugzien. Wij hebben dus een speciale
sponsoravond als afsluiting van het seizoen en
ze krijgen steeds een persoonlijke uitnodiging
bij de diverse activiteiten en wedstrijden. Dat
wordt gewaardeerd en zo krijg je een mooie
wisselwerking.”
Finale landelijke competitie
Afgelopen weekend (16 en 17 juli) werd in

Klundert op een Kluitje

Wat was dat een
gigantisch feest!

Wat een drukte, wat een gezelligheid,
wat een supergaaf feest! Na twee jaar
van afwezigheid was deze 48e editie van
Klundert op een Kluitje weer een gigantisch
event waar duizenden bezoekers volop van
genoten hebben.
Op de website van Klundert op een Kluitje
en op de facebookpagina staat heel wat
leuk beeldmateriaal als herinnering aan dit
event. Weer of geen weer, Klundert weet er
altijd weer een geweldig feest van te maken.
Hartelijk dank voor alle medewerkers van
de Stichting Klundert op een Kluitje en voor
alle vrijwilligers die dit geweldige festijn
mede mogelijk hebben gemaakt.
Richard Sinte Maartensdijk van RS
Fotografie bedankt voor deze prachtige
foto!
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Klundert de finale gespeeld van de landelijke
competitie. Acht teams zouden de strijd aangaan
voor de titel landskampioen Beach Soccer. Eén
team is op het laatste moment afgevallen, dus
uiteindelijk werd de strijd gestreden met zeven
teams.
Op
zaterdag
werd
er
een
laatste
competitiewedstrijd gespeeld door BS Klundert,
die was tegen BS Altena en werd met 5-4
gewonnen. Vervolgens speelde BS Klundert
tegen BS Eindhoven (BS Klundert als nummer
2 van de competitie en Eindhoven als nummer
7), dit was een kruisfinale. Deze werd door BS
Klundert gewonnen met 7-2.
Zondag werden de halve finales gespeeld.
“De wedstrijd BS Klundert tegen BS Altena
werd 4-4 en werd met penalty’s uiteindelijk
gewonnen door Altena, die daardoor de finale
mocht spelen. Wij speelden tegen BS Rotterdam
om plek 3/4. De eindstand werd 4-4 en wederom
moest er door middel van penalty’s beslist
worden. Helaas kwamen we daar net te kort en
eindigde BS Rotterdam op de 3e plek. Alhoewel
wij dus als 2e geëindigd waren in de competitie,
zijn we vanwege de kruisfinales uiteindelijk
4e van Nederland geworden. BS Altena werd
Nederlands Kampioen beachsoccer. Maar al
met al hebben we een paar prachtige dagen hier
in Klundert mee mogen maken”, aldus Ben de
Visser.

De leverancier van fietsplezier

De fietsenmaker voor Klundert! Voor al uw reparaties en
onderhoud. Wij hebben haal- en breng service.
Bent u op zoek naar een nieuwe of gebruikte fiets? Ook
dan kan u bij ons terecht.

Carl Veeke Tweewielers
St. Janstraat 52
Hoeven

0165 326 072
www.carlveeketweewielers.nl
info@carlveeketweewielers.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 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.
Bernadette Kannekens is vaak op pad met haar camera en maakt dan heel wat foto’s in deze
omgeving. Vooral foto’s met een mooie lichtinval, bijzondere zonsopkomsten én zonsondergangen
zijn een echte specialiteit van Bernadette geworden. Onder de naam @capturedetphotography
plaatst Bernadette bijna dagelijks prachtige foto’s op Instagram.
Nu kregen we een schitterende serie foto’s die ze begin juli gemaakt heeft. We hebben er twee
gekozen om hier te plaatsen.
De complete serie zal geplaatst worden in de facebookgroep ‘Groeten uit Klundert’. Overigens mag
iedereen daar foto’s plaatsen die gemaakt zijn in en rond Klundert. Samen bouwen we zo een mooi
Klunderts fotoarchief.

Column namens de Kerken - Kerk
in beweging

Leeg

Vacuüm, vacature, vacant,– allemaal
woorden die zijn afgeleid voor het Latijnse woord voor ‘leeg’. Vakantie ook. Daar
wou ik het eerst eens over hebben. Vakantie – een aantal weken dat je agenda leeg is. Of je moet zo druk zijn dat je
stiekem toch met van alles en nog wat
doorgaat…
Zo’n lege tijd is helemaal niet zo gek. Hoe
vaak hoor je niet: “Ik ben echt toe aan
vakantie.” Mooi om in de vakantie die
leegheid dan ook maar gewoon te laten
gebeuren. “Pap, ik verveel me,” zegt een
kind. Onze kinderen zijn die fase voorbij,
maar vroeger zei ik dan: “Heel goed, ga
je vooral vervelen!” Een beetje flauw natuurlijk, maar ik vond dat echt. Het is alleen maar goed als je je een keer verveelt.
Dan ga je vanzelf nieuwe dingen bedenken. Een lege agenda, een lege dag, een
lege week, het zijn kansen om opnieuw
vervuld te raken. Niet met al die dingen
waar je je gewoonlijk druk om maakt,
maar juist met dat andere, dat nieuwe,
dat ongewone, wat van boven komt.
Dit stukje schrijf ik precies op het moment dat mijn vakantie ingaat – en ik ben
helemaal leeg. Dat komt dus wel goed
met die vakantie!
Wat me ook bezighoudt deze dagen is vacant en vacature. Onlangs kreeg ik vanuit
twee verschillende plaatsen een beroep.
Een vacante gemeente in Capelle Schollevaar, een wijk bij Rotterdam, bracht een
beroep op mij uit. Hetzelfde deed een
gemeente in Almkerk waar ik het laatste jaar in de vacaturetijd ook 1 dag in
de week werkzaam was. In de kerk werkt
het omgekeerd als bij een sollicitatie. Een
andere kerkelijke gemeente vraagt je om
predikant bij hen te worden. Nu heb ik
een van deze beroepen aangenomen.
Dat betekent dat ik over enkele maanden
Klundert ga verlaten. De gereformeerde
kerk is van Klundert is al vacant en de
hervormde gemeente wordt dat nu ook.
Het is voor de vele vrijwilligers een extra
uitdaging. Maar het is zeker niet alleen
negatief. Een vacante periode heeft ook
iets van een leegheid die opnieuw ingevuld kan worden.
Leeg worden om te komen tot een nieuwe vervulling. Het is een bijbelse gedachte. Daarom geeft God elke week een
rustdag. Daarom ook graag elke dag een
moment om leeg en stil te zijn. Juist de
vakantietijd is ideaal om daar een beetje
mee te oefenen.
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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Vakantietip: Breng eens een bezoek aan het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

Komt dat zien in de Klundert!
Vanuit heel Nederland komen verengingen
en toeristen met bussen naar het Nationaal
Vlasserij- en Sukermuseum aan de Stoofdijk in
Klundert. Mensen komen van ver om iets moois
te zien. Ga eens een middagje naar dit museum,
want daar is van alles te beleven. Leuk voor in de
vakantie!

Van 1 maart tot en met 30 november is het
museum geopend op dinsdag tot en met zaterdag
van 13.30 tot 17.00 uur. Alle informatie over wat
er te doen is, is te vinden op de website www.
vlasserij-suikermuseum.nl.

Leuk en leerzaam
Rikie Taks-Herben is sinds een paar maanden
vrijwilliger in het museum. Ze is vol enthousiasme

en wil heel graag het museum nog veel meer
promoten juist ook onder de inwoners van
Klundert en omgeving.
“Het is echt een heel leuk én interessant museum,
zowel voor kinderen als voor volwassenen is
een bezoek absoluut een leuk en leerzaam
uitje”, vertelt Rikie, “je wordt verwelkomd door
vriendelijke vrijwilligers die je de weg wijzen in
het museum en er kan gebruik gemaakt worden
van een gratis luistergids wat vooral kinderen
heel leuk vinden. Je hoeft niet altijd ver weg
voor een leuke activiteit in de vakantie, want dit
museum staat gewoon in Klundert!”
Van alles te beleven
Veel basisschoolleerlingen zijn al eens in het
museum geweest met het project Jet en Jan,
waarmee kinderen kennismaken met het leven
van honderd jaar geleden. “Ze beleven tijdens dit
project hoe men vroeger werkte in de vlas en in
de suikerfabriek en ze leren waar nu nog steeds
vlas en suiker voor gebruikt wordt.”
In het museum is ook een gezellige
ontvangstruimte waar men kan genieten van
een drankje. Voor groepen van 10 tot maximaal
60 personen worden op afspraak rondleidingen
en demonstraties gegeven. Het museum is
rolstoeltoegankelijk.
“Er is aan alles gedacht om het iedereen naar
de zin te maken. Zo zie je maar dat in ons stadje
Klundert van alles te beleven is voor jong en oud.
Graag tot ziens in ons museum”, aldus Rikie Taks.
Oproep vrijwilligers
Onlangs is er een oproep geweest voor vrijwilligers

Onderzoek naar
gemeenschapshuizen in
gemeente Moerdijk
Gemeenschapshuizen
hebben
een
maatschappelijk
doel,
zij zijn het ‘thuis’ in een
dorp/stad en iedereen
is er welkom. De
gemeenschapshuizen in
de gemeente verschillen
nogal
van
elkaar.
Daarom is er maatwerk
nodig.

Oproep
van
de
gemeente:
We gaan daarom vanuit
de gemeente kijken naar
de uitgangspunten en
nieuw beleid formuleren.
We zouden graag willen
weten wat er beter kan
en wat belangrijk is
voor de toekomst van
de gebouwen. Daarom
vragen we u als inwoner
een vragenlijst in te
vullen. Ook meedoen?
Ga
naar
www.
moventem.nl/moerdijk.
Alvast bedankt voor uw
medewerking!

om te helpen in het Klundertse museum. Dit
heeft geresulteerd in acht nieuwe vrijwilligers,
waarmee het totaal aantal vrijwilligers nu op 75
staat.
“Maar nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds van

harte welkom”, vertelt bestuurslid Wim Dekker
van het Vlas-Suikermuseum, “er zijn heel wat
helpende handen nodig voor de diverse klussen,
werkzaamheden en diensten in het museum.”
Dus hebt u een paar uurtjes tijd over in de week
en lijkt het u leuk om ook aan te sluiten bij het
enthousiaste team vrijwilligers van het museum,
stuur dan een mailtje naar info@vlasserijsuikermuseum.nl.

Vriendschap is zó waardevol!

Wat zijn wij blij met onze vrienden!
Elke maand zijn we blij als het weer gelukt is om een Klundert
Magazine samen te stellen, te laten drukken en te bezorgen. Elke
maand weer bekijken om het financieel allemaal rond te krijgen. We
zijn natuurlijk hartstikke blij met onze adverteerders, want zonder hen
zouden we het niet voor elkaar kunnen krijgen. Daarnaast kunnen we
ook niet zonder onze vrienden. Vriendschap is zó waardevol!
Het is een heel simpel rekensommetje: hoe meer adverteerders,
sponsors en vrienden, hoe dikker dit magazine kan worden.
Zonder winstoogmerk
We proberen altijd om een blad te maken van minimaal 20 pagina’s,
maar veel liever zouden we er een lekker dik maandblad van willen
maken. Qua redactiepagina’s zouden we dit makkelijk kunnen vullen,
maar aangezien elke pagina meer ook extra kosten met zich meebrengt,
maakt dit het wel heel lastig. We zijn nu eenmaal afhankelijk van
hoeveel er binnenkomt. Daarbij denken we niet eens om er ook iets aan
over te houden. Stichting In de Klundert is als uitgever een non-profit
organisatie, dus zonder winstoogmerk. Maar we hebben natuurlijk wel
de nodige centjes nodig om break-even het blad te kunnen maken.
Doet u mee?
Vindt u het fijn om elke maand het Klundert Magazine te ontvangen?
Mogen we dan ook op uw vriendenbijdrage rekenen? Als er per
huishouden één keer per jaar een vriendenbijdrage betaald zou
worden, dan weten wij zeker dat we het Klundert Magazine kunnen
blijven uitgeven. Doet u mee?
Vriendschap via iDeal
We hebben het heel makkelijk gemaakt om de vriendschap te
regelen. Ga naar de website www.indeklundert.nl, even klikken op de
iDealknop en verder spreekt het voor zich.
Hebt u uw bijdrage voor 2022 al overgemaakt?
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Wees loyaal
koop lokaal
NATUURLIJK SHOPT U BIJ

E KL
UNbon
DERTSE ONDERNEMERS!
Tegen inleveringDvan
deze

15% korting

De Klundertse ondernemers ondersteunen heel veel initiatieven en activiteiten in Klundert, waaronder
ook het Klundert Magazine. Dit maandblad wordt mede dankzij deze ondersteuning gratis verspreid. De
Klundertse ondernemers bevorderen de leefbaarheid in ons stadje en zij zorgen voor bedrijvigheid in ons
mooie centrum!

op Dronspot voor katten,
en een opvouwbare tas GRATIS

Vet bevriezen (Cryolipo
Doorsteek 9, Klundert
facebook.nl/ AHindeKlundert

Molenstraat 25, Klundert
xspring
Bode-roos-modeschoenen.nl
rassen

en mat
ordeel
Zie uw vo
in onze
winkel!

Westerstraat 44, Klundert
kluswijs.nl

vanwensenmakelaars.nl

Tegen inlevering van deze bon

ort Tre
15%
SALE
Po korting

nd

hoge kortingen op diverse
showroom modellen

SALE

Zevenbergsepoort 3, Klundert

Voorstraat 18, Klundert
hermansoptiek.nl

Westerstraat 4, Klundert
mvandewerken.nl

De

s

Voorstraat
34 katten,
op Dronspot
voor
4791 HN Klundert
Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
en een opvouwbare
tas GRATIS
Tel: 0168-404996
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292
Voorstraat
30, Klundert

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

fb.nl/primeravandenberge

Kerkring 10, Klundert
jaccosmenswear.nl

Oliemolenstraat 25, Klundert
facebook.nl/
joraservicestationklundert

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

Vanaf
€ 98,00
sLeijtenrij

Doorsteek 2, Klundert
sleijtenrij-klundert.nl

Molenstraat 31, Klundert
broodjemoerdijk.nl

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-402387
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

Molenstraat 31-33, Klundert
destadklundert.nl

SCHREUDERS

Doorsteek 3-5, Klundert
fb.nl/marskramerschreuders

Molenstraat 31, Klundert
etenindepastorie.nl

Voorstraat 46, Klundert
maribelle-mode.nl

Voorstraat 32, Klundert
maribelle-lingerie.nl

Dierenspeciaalzaak
Dierenspeciaalzaak
Wendy
Wen21dKlundert
y
Molenstraat
Molenstraat
21
Klundert
Stadhuisring 14,
Klundert
DA Drogisterij Van Berghem
Molenstraat 21,
Klundert

Voorstraat 52, Klundert
www.feelbeauty.nl

Voorstraat 52b,
0168 -

Voorstraat 16, Klundert
facebook.nl/bytikiklundert

Molenstraat 21, Klundert

Schanspoort 3b, Klundert

jongmans.keurslager.nl

marionsbloemdecoraties.nl

Schanspoort 3, Klundert

Poststraat 2, Klundert

fb.nl/hairfuncreations

schoonheidsinstituutcathy.nl

Molenstraat 27 a
sportenslankstudio.nl

esthersmodewensen.nl

fb.nl/dierenspeciaalzaakwendy

Voorstraat 40A, Klundert

Voorstraat 50 a, Klundert

Kerkring 5, Klundert

www.moon3.nl

warmebakkerjacsmit.nl

Zevenbergsepoort 43, Klundert
tolhuys.com

NSEN U EE
E
W
S
R
E
M
E
N
R
E
OND
DE KLUNDERTSE
ANTIE!!
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N
HELE FIJ

www.fee

N

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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Eigenzinnig

Eet je ook niet graag alleen?

Tuin- en vijvercentrum

‘t Vingeling

Kom dan vanaf 21 juli gezellig met ons lunchen. Het doel is
gezelligheid, sociale contacten,ontmoeting en een gevulde
buik. Ben je alleenstaand of zorg je als mantelzorger voor je
partner en wil je samen komen eten? Je bent welkom!
De oneven weken op donderdag van
12-13.30uur. Opgeven kan tot
woensdag 12uur. Kosten €3,00

Voor meer info:
Renske Donkers
06 – 236 40 824

Open ma t/m vrij 13:00 - 17:30 uur, zaterdag 10:00 - 17:00 uur
Noordschans 9 Klundert
SUR-10946-nl--0722-1 1

11-07-2022 14:07:39

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

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

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

Heb je
verhuisplannen?

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

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

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

Kluswijs
klundert

Tel.: 0168 - 402 334

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.
Zaterdag

16.00 en 08.00 uur

8.30 -18.00 uur
8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl
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Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 66 - augustus 2022

Senioren: Uithuilen en opnieuw beginnen…
Klundert, najaar 1999 – Twee jaar na de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Moerdijk ontstond was men er uit: het Ouderenwerk in de nieuwe
gemeente zou in alle kernen op dezelfde manier worden ingericht en uitgevoerd. Dat was tot dat toe niet het geval geweest.
In de voormalige gemeenten Fijnaart en Klundert was er het door de professionals Fien Jansen en Boudewijn van Antwerpen aangestuurde Gecoördineerd
Ouderenwerk, in Zevenbergen, Standdaarbuiten en Willemstad gebeurde dat door vrijwilligers. Wethouder Siebe Kramer belegde in het gemeentehuis in
Zevenbergen een studiedag voor van raadsleden en ambtenaren om tot de conclusie te komen dat de in de laatste drie kernen gehanteerde werkwijze niet
veel minder kansrijk zou zijn dan het GOW van Klundert en Fijnaart. En waarschijnlijk ook dat het minder duur zou zijn. Dat laatste wil echter niemand bevestigen. Een goed geoliede organisatie werd opgeheven ten koste van een nieuw avontuur, waarvan niemand wist of het ook zou slagen.
Ties Steehouwer bracht verslag uit van de ‘ontmanteling’ van het GOW-kantoor in de Schanspoort in Klundert.
Het was zaterdag bij het leeghalen van het kantoor van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk de Westhoek niet echt een vrolijke boel. Zoals bekend is
de Stichting enkele weken geleden opgeheven. In elke kern van de gemeente
Moerdijk is inmiddels wel een plaatselijke Ouderenraad opgericht, maar deze
raden zijn nog maar zo kort bezig dat veel ouderen zich op het ogenblik een
beetje ontheemde voelen.
De Ouderenraden waren uitgenodigd om, als er iets van hun gading was, dat
verleden week zaterdag op te komen halen in de Schanspoort. Fien Jansen, die
25 jaar lang de stuwende kracht is geweest van het Gecoördineerd Ouderenwerk
in de Westhoek, had een inventarisatie gemaakt zodat alle spullen daar terecht
kwamen waar ze nodig waren. Zo kreeg ieder zijn deel, maar echt vrolijk werden
de ouderen die gekomen waren om te sjouwen er niet van. De gezichten stonden
somber en toe iemand de opmerking maakte “uithuilen en opnieuw beginnen”,
reageerde een van hen met “Zet daar maar gerust een vraagteken achter.” Hij
bedoelde daarmee dat hij de toekomst van het ouderenwerk niet erg rooskleurig
zag.
Toekomst
Corrie van Brecht, de voorzitster van de pas opgerichte Stichting Plaatselijke
Raad Ouderenwerk Klundert, deelde deze somberheid slechts ten dele, maar
zette wel enkele vraagtekens bij het ouderenbeleid van de gemeente Moerdijk.
Zij vreest o.a. dat de diverse subsidies langzaam zullen verdwijnen. Zo wordt er
volgend jaar geen “koffiegeld” meer gegeven. En zij sluit niet uit dat de kerstviering van de ouderen gezien de gestegen kosten dit jaar weer in het Parochiehuis
gehouden zal moeten worden. De vrijwilligers van de SPROK, die het werk moeten overnemen van de betaalde krachten van de GOW hebben plannen genoeg
voor de toekomst. Zij denken wel dat alles, vooral in het begin, wat moeizamer
zal verlopen.
Wat er op het ogenblik is voor de ouderen blijft zeker doorgaan volgens Corrie
van Brecht, al stelt ze wel dat na 27 jaar Gecoördineerd Ouderenwerk de ouderen eigenlijk weer terug bij af zijn. Zij is overtuigd van de goede bedoelingen van

de gemeente Moerdijk, maar vindt het wel jammer dat wethouder Kramer een
deel van de beloften die hij heeft gedaan niet is nagekomen.
Voor iedereen
Corrie van Brecht wil nog wel een misverstand uit de weg ruimen. Zij stelt nadrukkelijk dat de Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK)
klaar staat voor alle ouderen in Klundert, welke achtergrond ze ook hebben. Het
doel van de stichting is dan ook het fungeren als advies-overleg-informatie- en
samenwerkingsorgaan voor het ouderenwerk en voor alle organisaties die zich
richten op belangenbehartiging en dienstverlening aan 50-plussers. Een hele
mond vol, maar korter gezegd betekent het gewoon dat de stichting het leven
van alle ouderen zo prettig mogelijk wil maken.
Aldus Ties Steehouwer in de Moerdijkse Bode van 19 oktober 1992

Voorzitter Schoones en Fien Jansen dragen de Regionale Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk symbolisch ten grave (foto Con Clasquin)

Onderhoudswerkzaamheden afgerond

De Stenen Poppen weer als nieuw

Er was flink wat achterstand in het onderhoud en om dit Rijksmonument in
stand te houden was een grondige renovatie heel hard nodig. Het werk is
onlangs opgeleverd.
De bermen en het maaiveld zijn inmiddels ook weer netjes gemaakt, het
voetpad is weer toegankelijk voor publiek, dus we kunnen weer genieten
van ons wandelrondje over de vestingwallen langs De Stenen Poppen.

De steiger en de overige bouwmaterialen zijn opgeruimd en De Stenen
Poppen staan weer glorieus mooi te wezen bij de vesting Klundert. Deze
dam is een overblijfsel van een grotere dam, die deel uitmaakte van de
eeuwenoude verdedigingswerken van de Zuidwaterlinie. De Stenen
Poppen zijn nu weer een prachtig gezichtsbepalend beeld van Klundert.
Vanaf november 2021 is er hard gewerkt om De Stenen Poppen te renoveren.
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Dronefotografie door Joël Nieuwkoop

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 burgemeester Aart-Jan Moerkerke (57) uit Moerdijk
Enkele maanden geleden was burgemeester Aart-Jan Moerkerke te gast in Klundert op uitnodiging van onder andere Heemkundekring Die Overdraghe
en Stadstafel Klundert. Na ontvangst in het Heemhuis is er gewandeld door Klundert. Het was een regenachtige dag en het werd een ingekorte versie
van de stadswandeling. Tussendoor heerlijk geluncht in De Stad en daarna een bezoek gebracht aan het Klundertse Stadhuis. In de oude raadzaal nam
de burgemeester even op z’n gemak plaats in de grote antieke burgemeestersstoel. Dat was natuurlijk een mooi moment voor een foto met daarbij
meteen de vraag of de burgemeester wilde meewerken aan ‘Gewoon Bijzonder’. Dit werd toegezegd en de afspraak voor dit interview werd gemaakt.
Het werd een leuk en openhartig gesprek over zijn roots, zijn interesses en zijn plannen.

Ik woon in Moerdijk sinds…
Sinds 7 juni 2021 ben ik burgemeester van de
gemeente Moerdijk. Het is een hele zoektocht
geweest naar een woning binnen de gemeente.
De tijd zat tegen. Zelf woon ik het liefst afgelegen, maar mijn partner Irma wil toch wel graag
mensen en huizen om zich heen. We hebben
een prachtige combinatie in Moerdijk dorp
gevonden en het bevalt ons prima in dit leuke
dorp. Je merkt ook meteen het verschil van wonen boven de sloot en onder de sloot. We hebben dit huis in december gekocht en in januari
zijn we er gaan wonen. Toen kwam die zware
storm en kregen we een belletje van een buurman dat de lichtkoepel van onze garage los zat.
Binnen een mum van tijd zat er iemand met mij
op het dak om te helpen om het dicht te maken.
En dat is een groot verschil met bijvoorbeeld
Papendrecht waar we hiervoor woonden. Als
daar zoiets zou gebeuren, dan pakken mensen
waarschijnlijk hun mobiele telefoon en gaan filmen hoe je voor gek staat.
Ik ben geboren en getogen in…
Ik was een couveusekindje, geboren in Rotterdam. Maar ik zeg altijd: ik ben verwekt en opgegroeid in Capelle aan de IJssel. Na de basisschool ben ik naar het Atheneum gegaan. Van
1984 tot 1988 heb ik journalistiek gestuurd in
Kampen. Daar heb ik een hele leuke studententijd gehad. Vanaf 1987 heb ik gewerkt in de
journalistiek onder andere voor Elsevier, TROS
Aktua Radio, NOS Teletekst en bij een reclamebureau. Daarna heb ik ook nog grafische vormgeving gestudeerd in Rotterdam en vanaf 1994
gewerkt als grafisch vormgever.
Ik was altijd al politiek geïnteresseerd. In Capelle vonden we met een groep dat het allemaal
beter kon en in 2001 hebben we toen de lokale
partij Leefbaar Capelle opgericht. Een jaar later
werden we bij de gemeenteraadsverkiezingen
de grootste partij van Capelle aan de IJssel en
was ik in eens wethouder. Dat was best een
spannende periode. We hebben heel veel meegemaakt. Onder andere natuurlijk de opkomst
van Pim Fortuyn van heel dichtbij meegemaakt.
Dat was een heel bijzondere en roerige periode.
Zijn dood was echt een schokgolf.

Na tien jaar wethouder van de gemeente
Capelle aan de IJssel ben ik per 1 maart 2012
aangesteld als burgemeester van Strijen. Daarna vanaf 1 oktober 2016 burgemeester van
Papendrecht geweest en sinds 7 juni 2021 ben
ik burgemeester van Moerdijk. Ik heb het hier
fantastisch naar m’n zin.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk graag naar een serie als ik thuis kom na
een vergadering. Dat varieert van horror, een
thriller of een Zweedse politieserie. Na een vergadering kan ik niet meteen gaan slapen, dan
staat m’n hoofd nog aan, die zet ik dan uit door
nog even een serietje te kijken.

Men zou mij kunnen kennen van...
Binnen onze gemeente zullen de meeste mensen me inmiddels wel herkennen als burgemeester. Ik woon samen met Irma. We hebben
geen kinderen. Samen genieten we van het leven.
In 2018 heb ik meegewerkt aan het SBS 6-programma Burgemeester Undercover. Dat was
een serie programma’s waarin een burgemeester op een niet alledaagse manier problemen
ging onderzoeken in zijn gemeente. Dat was in
mijn geval het probleem hangjongeren die tot
diep in de nacht zorgden voor overlast. Undercover ben ik toen op pad geweest, gevolgd door
programmamaker Dennis van der Geest. Daar
krijg ik nog wel eens reacties op.

Deze film moet iedereen zien...
The Lord of the Rings en The Matrix.

In het dagelijks leven ben ik…
Naast mijn werk als burgemeester heb ik verschillende liefhebberijen om te ontspannen. Ik
rijd graag motor, dat geeft me een heerlijk gevoel van vrijheid. Ik ben ook wel creatief en ik
houd heel erg van dingen maken. De schilderijen en beelden in mijn kamer in het gemeentehuis heb ik zelf gemaakt. Ik heb thuis m’n
eigen beeldhouwplekje. Op dit moment heb ik
een blok marmer waar ik regelmatig aan zit te
werken.
Ik ben trots op...
Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Dat zijn
bijvoorbeeld fysieke dingen die mede dankzij
mijn inzet zijn gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld
een jongerencentrum in Capelle aan de IJssel.
Iedereen maakt natuurlijk fouten, maar mijn
ideaal is iets te doen voor de samenleving.
Mijn lijfspreuk is...
Verander de wereld meer dan dat de wereld jou
verandert. Ik vind echt dat je je in moet zetten
voor de wereld om je heen.
Ik heb een grote hekel aan…
Aantasting in m’n integriteit.
Het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt…
Dat was toch wel de moord op Pim Fortuyn.
Dat heeft zo’n enorme impact gehad. Dat was
een politicus met een groot charisma. Hij was
een voorstander om de problemen die we hier
in Nederland hebben ook in Nederland op te
lossen. En vooral ook gewoon zeggen wat je
denkt. Maar nooit schelden, nooit persoonlijk
iemand aanvallen. Hij heeft de politiek weer
interessant gemaakt. Dat is alles bij elkaar een
onderdeel van m’n leven geworden.
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Het boek waarvan ik genoot...
Adventure boeken vind ik heerlijk en ik lees
graag thrillers. De boeken van Stephen King
bijvoorbeeld heb ik allemaal gelezen. Maar ook
boeken over ondermijning en dergelijke, dus
meer vak gerelateerde boeken.
Ik luister graag naar...
Dat is heel gevarieerd. Eminem vind ik bijvoorbeeld heel goed. En de semi-klassieke nummers
van sopraanzangeres Emma Shapplin luister ik
graag naar. Maar ook ouderwetse Rock & Roll
kan ik wel waarderen. In de auto staat de radio
meestal op Sky Radio.
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer,
een denker of een doener…
Thuis ben ik wel een dromer denk ik, op m’n
werk een doener en het denken tussendoor zit
bij alle twee wel ingebakken. Ik ben wel een
echte beelddenker.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Moeilijke vraag….. de mentalist Victor Mids ben
ik wel fan van. Dat lijkt me wel leuk om daar
eens een gesprek mee te hebben van ‘joh, hoe
doe je dat nou…’.
Het liefst drink ik...
Meestal drink ik thuis een alcoholvrij biertje,
dat is niet wat ik het liefste drink, maar in mijn
functie moet ik voorzichtig zijn, ik heb vaak
piket. Als ik echt vrij ben, dan drink graag een
speciaal biertje. Een rokerige whisky kan ik ook
wel waarderen.
En het lekkerste eten vind ik…
Ik ben gek op sushi, maar Brabantse worstenbroodjes en asperges vind ik ook lekker. Irma
is vegetariër, maar ik eet op z’n tijd graag een
stukje vlees.
Mijn favoriete vakantieland is...
Heb ik niet echt, we kiezen steeds afwisselende bestemmingen. Komende vakantie gaan we
naar Zuid-Engeland.
Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Doe eens normaal. Ik vind de wereld zo opgefokt tegenwoordig. De lontjes zijn kort, zoals
mensen vaak reageren op elkaar, dat is toch
niet nodig. Je bereikt veel meer als je op een
normale manier communiceert.

VERVOLG ‘GEWOON BIJZONDER’
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Ik heb hier in de gemeente Moerdijk nog genoeg
te doen, het is een hartstikke leuke gemeente,
een fijne gemeenteraad, leuke inwoners. Ik heb
nog een jaar of tien te gaan en daarna heerlijk
gaan genieten van m’n pensioen.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen is sowieso echt het belangrijkste.
En eerlijkheid, alles tegen elkaar kunnen en durven zeggen.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Dat is met zoveel mensen. Zomaar een weekje
even iets heel anders doen. Bijvoorbeeld een
weekje meedraaien met de buitendienst, dan
heb je een heel ander contact met de mensen.
Zo kun je ook ontdekken waar je goed in bent.
Moerdijk vind ik…
Gemeente Moerdijk vind ik echt een mooie gemeente. Zelf wonen we in Moerdijk dorp. Een
leuk landelijk dorpje waar iedereen elkaar kent.
Een dorp met veel sociale cohesie.
Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk…
Er zijn zoveel mooie plekjes, zoals De Prullenkast in Oudemolen, Tonnekreek is prachtig, De
Appelzak bij Moerdijk is mooi, het Mauritshuis
in Willemstad, De Stad Klundert en de Stenen
Poppen in Klundert. Zoveel gevarieerdheid.
En het minst mooie plekje…
Natuurlijk zijn er plekjes waar nog wel het een
en ander moet gebeuren, maar ik denk nooit in
lelijke plekjes, alles kan op een bepaalde manier
mooi zijn.
Tenslotte…
Ik heb inmiddels al zoveel leuke ontmoetingen
gehad. Ik voel me hier helemaal thuis.

Zondag 28 augustus in De Stad:

Zingen in de Klundert

Het is weer even geleden, maar op
zondagavond 28 augustus kunnen we weer
Zingen in de Klundert! Dan wordt er een
samenkomst gehouden in De Stad Klundert
aan de Molenstraat 33. De aanvang is 18.30
uur.
Er wordt samen gezongen met medewerking
van organist Henk Strootman en pianist
Bert Moll. De verbindende teksten worden
verzorgd door Ds. Gert Oosterman uit
Zevenbergen.
Zijn er bepaalde nummers die men graag wil
zingen, dan kunnen deze ingediend worden
via e-mail:
evenementen@destadklundert.nl

Klundertse Stadskalender
Wat is er de komende periode allemaal te doen?
Elke zaterdag tot 24 september:
14.00-16.00
uur:
tentoonstelling
Voetbalvereniging Klundert in De Stad Klundert

Zondag 28 augustus:
18.30 uur: Zingen in de Klundert in De Stad
Klundert m.m.v. organist Henk Strootman
en pianist Bert Moll; verbindende teksten
door Ds Gert Oosterman uit Zevenbergen.
Verzoeknummers kunnen worden ingediend via
evenementen@destadklundert.nl.
Zondag 11 september:
Noekse Picknick in het centrum van Noordhoek.
Aanmelden via e-mail sdnnoordhoek@gmail.com.
Woensdag 21 september:
16.00-17.00 uur: introductieles muziekspeeltuin
in de muziekzaal van De Niervaert. De eerste
lessen mogen alle kinderen vanaf 4 jaar gratis
en geheel vrijblijvend mee komen doen. Meer
informatie op de website van Muziekvereniging
Determinato.
Maandag 26 september:
19.30 uur: Stadsavond Klundert in De Niervaert.
Alle leden van de vereniging Stadstafel Klundert
zijn van harte uitgenodigd. Ook Klundertenaren
die (nog) geen lid zijn, zijn hartelijk welkom.

Activiteiten Huis van de
Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

Dagelijks van maandag tot vrijdag:
10.00-12.00 uur: welkom voor een kopje koffie
of thee
Weeksluiting gaat weer van start!
Vrijdagavond om de week van 19.00 tot 20.00
uur een moment van bezinning
De weeksluiting gaat weer van start. Wat mooi
om een moment te hebben voor inspiratie en
ontmoeting. In het Huis van de Wijk wordt het
weer aangeboden. Weeksluiting is het genoemd.
Of avondgebed. In elk geval is het een moment
van bezinning, er worden woorden uit de Bijbel
gelezen, er is gebed, een korte overdenking en
vooral veel mooie geestelijke liederen. Na afloop
ontmoeting met een kopje koffie of thee.
Bij dit moment van bezinning is iedereen welkom.
Of je nu in de Mauritshof woont of ergens anders.
Of je nu bij een kerk hoort of niet. Kom gerust
eens kijken!
Het moment van bezinning is elke twee weken op
vrijdagavond van 19.00-20.00 uur op de volgende datums: 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus en 2, 16
en 30 september.
Informatie: Ds Alewijn Slingerland, (0168)
404230, ds.a.slingerland@kpnmail.nl
Nieuw vanaf 21 juli: om de week samen lunchen
in het Huis van de Wijk!
Eet je ook niet graag alleen? Kom dan vanaf 21 juli
gezellig lunchen in het Huis van de Wijk. Het doel
is gezelligheid, sociale contacten, ontmoeting en
een gevulde buik. Ben je alleenstaand of zorg je
als mantelzorger voor je partner en wil je samen
komen eten? Je bent welkom!
Het is op de oneven weken op donderdag van
12.00 tot 13.30 uur. Opgeven kan dan steeds tot
de woensdag ervoor om 12 uur. De kosten bedraKlundert Magazine pagina 13

gen drie euro p.p. Meer info bij Renske Donkers,
telefoon 06-23640824.
Elke dinsdagmiddag:
14.15--16.00 uur: sporten voor mensen die chronisch ziek zijn o.l.v. Meer Moerdijk (dinsdag 9,16
en 23 augustus gaan niet door)
17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis van de
Wijk)
Elke donderdag:
13.00-14.00 uur: spreekuur wijkzuster Pamela
Kampman
Elke vrijdagmiddag:
14.00 uur: schilderen. Dit is een besloten activiteit; nieuwe cursisten zijn welkom. Vraag eens
naar de mogelijkheden via Els Ripzaad, telefoon
06-57630028
1e woensdag van de maand:
14.00 uur: brei- en haakcafé
2e dinsdag van de maand:
13.30 uur: knutselmiddag
3e woensdag van de maand:
19.00 uur: knutselavond
In het Activiteitencentrum De Niervaert (van Sovak) aan de Niervaertweg 2:
Elke 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.

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.
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 6 augustus.
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).

Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Klankborden ter bevordering leefbaarheid
Inmiddels begint het bestuur een beetje thuis
te raken in de diverse actuele dossiers. Er is nu
ook een nieuwe gebiedscoördinator aangesteld
namens de gemeente Moerdijk, er is een
kennismakingsgesprek geweest met het nieuwe
College van Burgemeester en Wethouders en
langzaam wordt duidelijk hoe bepaalde zaken
opgepakt kunnen worden.

Eén ding is in ieder geval helemaal duidelijk:
de Stadstafel wil fungeren als klankbord voor
Klundert. Als Stadstafel vinden we het belangrijk
om voor de belangen van Klundert op te komen
door te luisteren naar de inwoners en ter sprake te
brengen wat wij als Klundert belangrijk vinden om
zo gezamenlijk een zo goed mogelijk leefklimaat
te creëren. Andersom wordt van de gemeente
verwacht dat bij bepaalde dossiers de Stadstafel
inderdaad gebruikt wordt om te klankborden, dus
om te onderzoeken hoe de Klundertenaren over
bepaalde onderwerpen denken, hoe zij bepaalde
zaken het liefst uitgevoerd willen hebben.
Kennismaking College B&W
Het is de bedoeling dat er minstens één keer
per jaar een overleg plaatsvindt tussen het
gemeentebestuur en de Stadstafel. Onlangs
hebben wij ons eerste gesprek gehad met het
College van Burgemeester en Wethouders. In
een informele setting hebben we kennisgemaakt
met elkaar en besproken hoe de samenwerking
verder kan verlopen. Eén van de belangrijkste
speerpunten daarbij is communicatie. Als basis
heeft de gemeente kernkaarten per kern opgesteld
waarop de diverse actuele thema’s staan vermeld.
Op die manier themagericht werken kan heel
waardevol zijn. Men kan per onderwerp volgen
wat de status is en met elkaar kan gekeken
worden wat de inwoners zelf belangrijk vinden
en wat wel of wat juist niet tot de mogelijkheden
behoort. Zo’n kernkaart kan een mooie leidraad
zijn voor een goede communicatie met als doel
een fijne samenwerking. Het doel hiervan is
natuurlijk bevordering van de leefbaarheid in de
kernen.
Kennismaking nieuwe gebiedscoördinator
Jeroen Leijdens is vanaf 1 juni gebiedscoördinator
bij de gemeente Moerdijk. Het bestuur van de
Stadstafel Klundert heeft inmiddels al kennis met
Jeroen gemaakt en een aantal gesprekken met
hem gehad. Hij stelt zich graag ook voor aan onze
lezers.
“Mijn naam is Jeroen Leijdens, 39 jaar oud,
getrouwd met Joyce en vader van Siem (10) en

Joep (3). We wonen in Dinteloord. Hiervoor
ben ik sinds 2017 werkzaam geweest als
verkeerskundige waarvan de laatste anderhalf
jaar voor de gemeente Moerdijk. Ik ben sinds
1 juni gebiedscoördinator voor Fijnaart,
Standdaarbuiten, het buitengebied, de haven
en ook voor het mooie Klundert. In mijn
jongvolwassen jeugd was ik regelmatig in Klundert
te vinden en wat mij altijd is opgevallen is het
samenhorige, ons kent ons en wij-gevoel in het
stadje Klundert. Ik vind het dan ook een eer om
deze functie voor deze kern van onze gemeente
te mogen doen. Ik zal ook aanwezig zijn namens
de gemeente bij de Stadstafels. Hou ook allemaal
www.gebiedsplannen.nl in de gaten om op die
manier ook mee te krijgen wat er speelt of gaat
spelen in Klundert. Ik hoop jullie te ontmoeten op
een Stadstafel, op het gemeentehuis of misschien
wel tijdens een van de evenementen in het mooie
Klundert.”

Gebiedscoördinator Jeroen Leijdens

Stadsavond maandag 26 september in De
Niervaert
Tijdens het eerste kennismakingsgesprek
met Jeroen Leijdens is gesproken om meteen
na de zomervakantie een stadstafelavond
te organiseren voor alle leden en andere
belangstellenden. Ook de sociale partners
zullen uitgenodigd worden op deze avond.
Onderwerpen die dan ter sprake zullen komen,
zijn onder andere presentatie van de kernkaart
Klundert, de plannen voor de nieuwe Niervaert,
het Centrumplan, het groenonderhoud door de
firma Krinkels, de nieuwbouwplannen voor het
Bolwerk en de actuele sociale onderwerpen.
Buurtavonden
Eén van de sociale onderwerpen gaat over
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de buurtavonden die onlangs gehouden zijn
in bepaalde wijken van Klundert over wonen,
welzijn, de buurt en de toekomst. De bedoeling
is om laagdrempelig op te halen wat er leeft, wat
de wensen zijn en hoe de buurten kijken naar
hun eigen buurt en hun toekomst in Klundert.
Belangrijk daarbij is om te praten over de
ontwikkelingen in de wijk, waarbij ook gekeken
wordt naar de kwetsbare doelgroepen om waar
mogelijk de zelfredzaamheid te bevorderen.
Dit wordt georganiseerd door de gemeente
samen met Thebe, Surplus en het Woonkwartier,
waarbij ook de samenwerking met de Stadstafel
is gevraagd en toegezegd. Deze thema-avonden
zijn als pilot in Klundert uitgezet om te kijken hoe
zoiets kan verlopen om het daarna ook in andere
kernen op te starten.
Tijdens de Stadsavond op 26 september zal ook
dit project ter sprake komen.
Waarom is De Niervaert voor Klundert zo
belangrijk?
Elders in dit blad een oproep van de gemeente
Moerdijk om mee te werken aan een
onderzoek om mee te denken over gebruik
gemeenschapshuizen in de gemeente Moerdijk.
Als Stadstafel Klundert willen we dit onderzoek
graag onder uw aandacht brengen. Nu krijgen we
de kans om aan te geven waarom De Niervaert
zo belangrijk is voor Klundert. Vult u ook de
vragenlijst in op www.moventem.nl/moerdijk?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Informatie
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.

Save the Date:

Maandag 26 september 19.30
uur Stadstafel in De Niervaert
Voor deze stadsavond zijn alle leden van
de vereniging Stadstafel Klundert van
harte uitgenodigd, maar ook inwoners die
(nog) geen lid zijn, zijn van harte welkom!
Zet de datum zovast in de agenda en kom
meepraten over de belangen van onze
mooie woonkern Klundert.

Als meedoen niet vanzelf gaat…

Welkom bij de Aanloop

90-jarig bestaan Voetbalvereniging Klundert

Geslaagde feestdag voor jong én oud!

Zoek je afleiding, een steuntje in de rug of wil
je gewoon even de deur uit voor een praatje en
een kopje koffie? Je bent altijd welkom bij de
Aanloop. Een plek waar je mag zijn wie je bent
en waar respect voor elkaar voorop staat. Het
kan een aanloop zijn naar nieuwe contacten en
misschien ontdek je nieuwe mogelijkheden voor
jezelf of anderen.
Binnen elke locatie is er altijd een actuele krant
aanwezig, klein hobbymateriaal en spelletjes.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
van FAMEUS of bellen of whatsappen met
0682932594.
Waar kunt u De Aanloop vinden?
In Zevenbergen elke woensdag van 9.30 tot 12.30
uur in het Trefpunt aan de Kristallaan 25c.
In Klundert bent u elke woensdagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur welkom in het Activiteitencentrum
van Sovak aan de Niervaertweg 1a.

Zaterdag 18 juni werd bij Voetbalvereniging Klundert op het sportpark het 90-jarig bestaan
gevierd in combinatie met de jaarlijkse familiedag. Het werd een zeer geslaagde dag, genieten
voor jong én oud!
Op deze zeer warme zaterdag werd rond twaalf uur begonnen met het traditionele ouder/kind
voetbal. Wedstrijdjes waar de jongste kinderen het opnemen tegen hun ouders. Op drie velden
werden partijtjes gespeeld van 7 tegen 7.
Voor de oudere jeugd zou er bubbelvoetbal gespeeld worden. Echter door het warme weer
moest dit geannuleerd worden. Bij 30 graden is het in zo’n ballon al snel 50 graden. In plaats
daarvan was een tobbedansenbaan geregeld. Heerlijk glijden in een bad met water. De jongelui
konden zich ook vermaken op een stormbaan en buikglijden.
Jubileumwedstrijden
’s Middags waren er diverse wedstrijden, aangemoedigd door heel veel toeschouwers, dus het
was een gezellige drukte op en rond de velden van Voetbalvereniging Klundert.
“Om één uur startte de wedstrijd van onze huidige selectie tegen een veteranen selectie. Leuk
om te zien dat die oude knarren nog een aardig potje voetbal op de mat konden brengen”, vertelt
Cees Clarijs, voorzitter van Voetbalvereniging Klundert.
Hierna was een wedstrijd van opnieuw de selectie tegen alle pupillen van JO8, JO9 en JO10.
“De opkomst naar het veld was spectaculair. Hand in hand kwamen de spelers op het veld, met
vuurwerk en fakkels. Het was alsof er een Champions League wedstrijd moest beginnen. Na de
wedstrijd kregen alle pupillen een persoonlijke medaille uitgereikt door de selectiespelers. Ook
werden er nog een interviews gedaan met een aantal spelers. Net als in het echie.”
De selectie kon hierna nog een keer aan de bak voor een wedstrijd tegen de 30+ selectie.
Huldiging jubilarissen
Nadat iedereen gedoucht was, werden de jubilarissen gehuldigd. De 25, 40, 50 en 60 jarige
jubilarissen kregen een aandenken en bloemen. Daarna werd voor de inwendige mens gezorgd
en kon men genieten van een goedverzorgde BBQ.
Tegen het einde van deze BBQ namen twee vertegenwoordigers van de KNVB het woord.
Zij feliciteerden Voetbalvereniging Klundert met het 90-jarig bestaan en mocht de vereniging
namens de KNVB een mooi beeld van een voetballer in ontvangst nemen.
Lid van verdienste
Hierna werd Ad van Wingerden door de KNVB onderscheiden voor zijn jarenlange verdiensten
binnen de club. Hij ontving de onderscheiding ‘Lid van Verdienste’ met een gouden speld. Het is
de hoogste onderscheiding van de KNVB in het amateurvoetbal.
Feestavond
Na al deze activiteiten kon de feestavond losbarsten. Twee artiesten waren geregeld: Evert
van Huygevoort en later op de avond DJ Jantje. Tussendoor werd de muziek verzorgd door DJ
Lodewijk uit de eigen geledingen van VVK. Rond de klok van één uur ’s nachts keerde de rust
weer terug op het sportpark.
“Ondanks de korte voorbereidingstijd was het een zeer geslaagde, super leuke dag”, aldus
voorzitter Cees Clarijs.
Tentoonstelling in De Stad Klundert
In verband met het 90-jarig bestaan is er in de Stad Klundert een tentoonstelling met vele foto’s.
Deze is te bezoeken op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur tot en met 24 september.
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Vakantieperiode huisartsenpraktijk, uitleg triage
De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent ook voor de huisartsenpraktijk wat aanpassingen. Verder in dit artikel onder andere informatie
over spoeddagen, triage, uitleg over de taken van de verpleegkundig specialist en informatie over patiënten-enquêtes .
Ook de mensen van de huisartsenpraktijk gaan in de komende periode op vakantie. Tijdens de vakantieperiode kan het dus zijn dat er bijvoorbeeld
maar één huisarts beschikbaar is. Dat betekent dus ook dat er tijdens de zomervakantie van juli tot en met september minder spreekuur beschikbaar
is. Een goede oplossing is om, wanneer dat voor u mogelijk is, zoveel mogelijk gebruik te maken van de e-consulten via het patientenportaal.
Urgentie
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. De assistente heeft zicht op de
ruimte in de agenda en kan middels triage de urgentie goed inschatten. Zij
zijn opgeleid om urgentie te bepalen. De spoeddagen worden zo vroeg als
mogelijk gecommuniceerd via mededeling op de social media (facebook)
en via de website van de praktijk.
Vakantieschema huisartsen
Desiree van Oorsouw Broeken, de praktijkhoudend huisarts werkt van
dinsdag tot en met vrijdag. Zij is op vakantie van 15 augustus tot en met
2 september.
Huisarts Nicolas Peeters werkt op maandag, dinsdag en vrijdag en heeft
vakantie van 15 tot 18 juli, van 2 tot 26 september en van 24 tot 28 oktober.
Benthe Reijniers werkt als huisarts op woensdag en donderdag. Zij heeft
vakantie van 9 tot en met 22 augustus.
Huisarts Rogier Vroon werkt op maandag in de praktijk. Het is nog niet
duidelijk wanneer hij op vakantie gaat.
Huisarts Marthilde van den Burg werkt op maandag en donderdag. Zij
heeft vakantie van 1 tot en met 18 augustus. Zij vertrekt echter per 1 september om bij een andere praktijk verdere ervaring op te doen. Bij deze wil
zij de patiënten bedanken voor het vertrouwen. Ze heeft met veel plezier
in Klundert gewerkt.
Dit vertrek is mede het gevolg van werken met zzp’ers en de wet DBA.
Voor de praktijk betekent dit dat er een vacature open staat.

Verpleegkundig specialist
Voor patiënten is vaak het verschil niet duidelijk tussen een verpleegkundig specialist en de huisarts. Vandaar hier een stukje uitleg.
Sinds 1 september 2018 is er in de praktijk een verpleegkundig specialist werkzaam: Claudie van Broekhoven. Zij is verpleegkundige en behandelt patiënten van jong tot oud die voor een alledaagse klacht contact
opnemen met de huisartsenpraktijk. Ze neemt een anamnese af, doet lichamelijk onderzoek en stelt een diagnose. De patiënt krijgt vervolgens
een uitleg over zijn klacht, een advies of medicijnen voorgeschreven. De
verpleegkundig specialist werkt zelfstandig en overlegt als het nodig is
met de huisarts. Afhankelijk van de klacht bepaalt de doktersassistente
of u door de huisarts of door de verpleegkundig specialist moet worden
gezien.
Klachten die de verpleegkundig specialist o.a. ziet zijn KNO-

klachten, huidaandoeningen, klachten bewegingsapparaat, oog en
luchtweginfecties, gynaecologische klachten en verwondingen.
Verpleegkundig specialist Claudie van Broekhoven werkt van maandag
t/m donderdag. Zij heeft vakantie van
25 juli tot en met 4 augustus en van 29 augustus tot en met 2 september.
Wat is triage?
Met behulp van triage krijgt de patiënt de juiste zorg, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener.
Als u opbelt voor een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van
de hulpvraag. Hiermee kan de assistente de urgentie van uw hulpvraag
bepalen en inschatten wat voor u de beste zorg is. Vervolgens zal zij u een
voorstel doen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken
met de huisarts. Als het nodig is, vraagt zij de huisarts om u even terug
te bellen. Is een consult nodig, dan maakt zij een afspraak bij de huisarts,
verpleegkundig specialist, praktijkondersteuner somatiek, ouderenzorg of
geestelijke gezondheidszorg of bij de assistente of er wordt een afspraak
gemaakt voor een visite. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.
VGZ heeft een duidelijke voorlichtingsfilm gemaakt over triage. Deze is
op YouTube te vinden: http://www.youtube.com/watch?v=0Pul2MiuGpw
Corona niet weg
Wij stellen het zeer op prijs als u een mondkapje blijft dragen wanneer u
onze huisartsenpraktijk bezoekt en luchtwegklachten heeft. Dit onder andere ter bescherming van de kwetsbare patiënten die ook bij ons komen.
Terugbelplanner
Vanaf 26 juli is er een nieuwe keuzemogelijkheid wanneer u belt naar de
praktijk. De praktijk gaat namelijk werken met een terugbelplanner. Hierdoor hebt u geen lange telefonische wachtrij meer. Patiënten krijgen de
keuze of aan de lijn te blijven wachten óf een afspraak inplannen met de
terugbelplanner. Wordt er gekozen voor de laatste optie, dan krijgt u het
eerst mogelijke moment te horen waarop de assistente de patiënt kan terugbellen. Komt dit moment uit, dan kan de patiënt dit bevestigen. Heeft
de patiënt liever een ander moment, dan gaat het bandje door. Net zo lang
tot er een geschikt moment gevonden is. De assistente belt de patiënt
terug op het gekozen tijdstip.
Uw mening telt: patiënten-enquête
Ons werk draait om u. Uw mening over de huisartsen en de praktijk is
daarom heel belangrijk. De praktijk staat open voor uw mening en tips.
Daarom zouden wij het fijn vinden als u mee wilt werken aan de patiënten-enquête. Dit kost u per enquête ongeveer vijf minuten van uw tijd en
is volledig anoniem.
Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg
die u van onze huisartsen en de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk
is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u het werk van de huisartsen en de praktijk beoordeelt. Dit onderzoek maakt deel uit van de
certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door
een onafhankelijke partij (NPA).
Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de huisartsen het beste mee!
Invullen van de vragenlijsten kan online via de website: www.declundert.
praktijkinfo.nl/patientenenquete.
Daar staan de links naar alle vragenlijsten.
U kunt deze qr code gebruiken voor het invullen van de vragenlijsten
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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

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-402387
-mail: m.werken@planet.nl
- www.mvandewerken.nl
Witte Weideweg 2, 4759
AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl
www.dhafbouw.nl

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

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

www.dueren.nl

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.

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.verpalenhoveniers.nl

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.

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl
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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

STORING-ONDERHOUD-SERVICE
Bel ons voor een afspraak
076 - 5931253!
CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl
Installatietechniek
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Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T 076 593 12 53

Recept van de maand: Mango tiramisu
Tiramisu is één van de bekendste Italiaanse desserts. Traditioneel wordt het
gemaakt met lange vingers, sterke drank, espresso en mascarpone. De naam
tiramisu betekent letterlijk een ‘trek mij omhoog’ wat zoveel inhoudt als
opbeuren of blij maken. En van zo’n alternatieve frisse tiramisu kun je toch
niet anders dan blij worden!
Wat heb je nodig voor 4 personen?
16 lange vingers, 2 mango’s, 250 ml slagroom, 250 gram kwark, 50 gram
witte basterdsuiker, limoncello naar smaak, 2 eetlepels kokosrasp.
En verder: 4 mooie hoge dessertglazen en een keukenmachine.

We hopen natuurlijk allemaal op een heerlijke zonnige zomervakantie. En
wat is er dan lekkerder dan een heerlijk gekoeld toetje na de maaltijd. Voor
deze keer hebben we gekozen voor een fris en tropisch toetje van laagjes
room, lange vinger en mango met eventueel een scheutje Limoncello en
we noemen het mango tiramisu. Een frisse traktatie bijvoorbeeld na de
barbecue op een zwoele zomeravond.

Hoe vraagt u energietoeslag aan?

Hebt u een laag inkomen? Dan hebt u misschien recht op een energietoeslag.
Dat is een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro per huishouden, als
tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Dit geld kunt u gebruiken
bij het betalen van de hogere energierekening.
Bekijk de voorwaarden, of vraag direct de energietoeslag aan op www.
werkpleinhartvanwest-brabant.nl/
energietoeslag.

Hoe maak je het klaar?
Mix het vruchtvlees van de mango’s in de keukenmachine, maar bewaar wat
stukjes voor de garnering. Voeg een scheutje limoncello toe en meng erdoor.
Mix de slagroom met de kwark en basterdsuiker romig.
Breek de lange vingers in stukjes. Verdeel wat stukjes over de bodem
van de glaasjes. Maak dan laagjes met mangopuree, room, lange vingers,
mangopuree en eindig met de room.
Schep er tenslotte de overgehouden stukjes mango op en garneer met wat
geraspte kokos.
Laat de opgemaakte glazen minimaal 2 uur opstijven in de koelkast. Je kunt
ze ook al een dag van te voren maken.
In plaats van mango kun je natuurlijk ook ander zomers fruit gebruiken, zoals
perziken, frambozen enz.

Save the date!

Maandag 3 oktober: Dag van de Ouderen
in Klundert
Het Lokaal Comité Klundert organiseert op maandag 3 oktober a.s.
van 13.30 tot 18.30 uur een feestelijke Dag van de Ouderen in de
grote zaal van De Niervaert. Het is de 25e keer dat deze dag wordt
georganiseerd en dit jubileum zal absoluut een speciaal feestelijk
tintje krijgen.
Er is een leuk programma samengesteld vol verassingen van heden en
verleden, een feest van herkenning met hapjes en drankjes, muziek
en een loterij met fraaie prijzen. Ook aan het avondeten is gedacht,
vandaar deze keer de eindtijd van 18.30 uur.
Noteer deze datum zo vast in de agenda! Alle 55-plussers zijn welkom;
de entree bedraagt slechts 5 euro p.p.
U kunt zich alvast opgeven door deze 5,00 euro in een enveloppe
voorzien van uw naam en adres in te leveren bij Coby Schneyderberg
aan de Mauritsweg 64 of bij Joke Krijnen aan de Kerkweg 22.

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl
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Eind juni hebben weer heel wat Klundertenaren meegewandeld met de
Avondvierdaagse Klundert.
Ook Albert Heijn in de Klundert draagt daar graag een steentje aan bij en
heeft de wandelaars halverwege de route getrakteerd op wat lekkers.
Dinsdagavond deelden Paul en Kira lekkere appels uit.
Woensdag werden de wandelaars door Paul en Indy getrakteerd op
flesjes water.
Deze waren zeer welkom met het warme weer.
Donderdag viel het letterlijk in het water en hebben we alleen de 5 km
wandelaars blij gemaakt met een zoete hap.
Namens Albert Heijn in de Klundert,

Betsy Strootman en Roxana Vaders

Supermarktmanagers

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