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Grand Opening!

1 oktober 2022 van 16:00 tot 22:00 uur
Brugstraat 7, Klundert

Met trots presenteren wij jullie Jacks Restaurant!
Wij verzorgen proeverijen van onze lunchborrel- en diner kaart! Onder het genot
van een drankje en live muziek!
Iedereen is welkom!
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Ter intro

Wat hebben we een prachtig zomerseizoen
gehad! Wat hebben we veel heerlijke zonnige
dagen mogen beleven! Hebt u ook zo genoten
van deze mooie zomer? Wij zijn in ieder geval
weer helemaal opgeladen voor het nieuwe
seizoen en gaan graag weer aan de slag om elke
maand een mooi magazine samen te stellen
met allerlei nieuwtjes, interessante artikelen en
met natuurlijk onze vaste rubrieken, zoals het
interview ‘Gewoon Bijzonder’.
Zelf vinden we juist dit interview altijd heel leuk
om te doen. We hebben via ‘Gewoon Bijzonder’
al heel wat leuke, lieve, actieve, interessante en
boeiende mensen ontmoet. Leest u deze rubriek
ook zo graag? Ook altijd nieuwsgierig wie de
volgende hoofdpersoon is in dit interview?
Hebt u zelf tips voor gewone bijzondere mensen

die we ook eens zouden kunnen interviewen?
Geef hun naam en contactgegevens door en
schrijf er even bij waarom u vindt dat juist deze
persoon een hoofdrol moet krijgen. Wie weet
staat hij of zij dan een volgende keer in deze
rubriek.
Overigens ook andere tips zijn altijd welkom!
We zijn graag op de hoogte wat er allemaal te
doen is in en om Klundert! Geef de datums van
activiteiten bijtijds door, dan zorgen wij dat deze
in de stadskalender komen te staan. Handig
voor alle lezers om te zien wat er wanneer te
doen is.
Voor deze editie hebben we weer heel wat kopij
bij elkaar kunnen verzamelen. Fijn zoveel input!
We hopen dat u met plezier deze editie van het
Klundert Magazine zal lezen.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
’t Is weer voorbij die mooie zomer…
Je kijkt er naar uit, heerlijk genieten van een lange zomervakantie. Maar voor je ’t weet zit je
weer achter de laptop om het volgende magazine samen te stellen. Het lijkt wel of de tijd steeds
sneller gaat…
Maar wat was het een heerlijke zomer! Wat hebben we genoten van onze prachtige rondreis
door Scandinavië. Wat hebben we het ook daar getroffen met het weer. Vooral Noorwegen is
één van onze favoriete vakantiebestemmingen. Zo mooi met die hoge bergen met besneeuwde
toppen, de indrukwekkende gletsjers, maar vooral ook de prachtige diepblauwe fjorden. En dan
die houten huizen, zo leuk in al die kleuren.
Het leuke van reizen is het terug thuis komen. Want alhoewel we samen heel graag op pad gaan
en graag rondreizen, missen we onderweg toch wel met name onze allerliefste kleindochters.
Wat heerlijk om ze dan meteen weer gezellig over de vloer te hebben omdat zoon en schone
dochter weer aan het werk moeten.
De kamer staat dan in een mum van tijd weer op z’n kop. Speelgoed over de vloer, tekenen knutselspullen op tafel en tussendoor lekker buiten in de tuin met fietsjes, karren,
bloemengietertjes, ballen en bellenblazers…
Rommel? Welnee, gewoon een gezellige boel, heerlijk genieten! In de kamer hebben we een
grote houten kist, deksel open, speelgoed erin, deksel weer dicht en alles is weer opgeruimd.
Wat snuisterijtjes erop met een kaarsje en een leuke plant en niks meer te zien van de rommel.
De fietsjes en karren parkeren we in het tuinhuisje, opgeruimd staat netjes!
Langzaamaan
komen we
dan in de
herfst. Ook
weer een
mooi seizoen
met al die
kleuren. Geniet
u daar ook zo
van?
Anjo van
Tilborgh
Redactie Klundert
Magazine
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Vakantiekiekjes met Klundert Magazine
Het Klundert Magazine is afgelopen zomervakantie op verschillende mooie plekjes geweest. In het magazine voor de zomervakantie heeft al een
voorproefje gestaan met een aantal vakantiefoto’s. Hierbij een serie foto’s van onze lezers die we de afgelopen weken mochten ontvangen. Leuk dat
we met ons blad zo een stukje van de wereld mochten zien! Allemaal bedankt voor het insturen van die leuke foto’s!
Onze bezorger Lars Lodder is op vakantie
geweest in Toscane Italië. Terwijl hij in de
rij stond te wachten voor een ijsje bij de
wereldkampioen ijs maken in San Gimignano
bladerde hij nog even door het Klundert
Magazine. Dat zal ongetwijfeld een heerlijk ijsje
zijn geweest!

Hennie Machielse heeft haar vakantie
doorgebracht in onze mooie provincie
Groningen. Tijdens een fietstocht even een
rustpunt bij het plaatsje Sellingen.

Richard den Hollander bracht zijn vakantie door
op het heerlijke eiland Kreta. Genietend in het
zonnetje met het Klundert Magazine. Wat wil
je nog meer?

Maria van Rosmalen stuurde nog wat foto’s
door van Klundertenaren bij de Nijmeegse
vierdaagse. Op de eerste foto de heren Joris van
Meer, Peter Strootman, Frans Schneijderberg,
Wout en Peter van Slobbe. En op de andere foto
haar nichtje Louise van Kaam.
Tegelijk geeft Maria nog even een rectificatie
bij de onderschriften van enkele foto’s in het
vorige magazine: “Honfleur ligt in Frankrijk en
niet in België. Mijn broer Ad staat wel in België
namelijk bij een brievenbus in het plaatsje
Muno.”

Koen en Tineke Logghe waren op vakantie in
Limburg. Gezellig samen fietsen op de tandem.
En lekker achterop kun je ondertussen heerlijk
relaxen met het Klundert Magazine. De foto
is gemaakt bij Kasteel Wijlre. “Tandem rijden
is echt handig. Gewoon het idee om zo’n foto
te maken en dat hij dan ook zo uitpakt. Daar
kan ik echt lol om hebben!” schrijft Tineke. Dat
kunnen we ons voorstellen. Geweldige foto!

Joost van Kaam is met zijn vrouw Mirella en
zoon Job naar Luxemburg geweest en tijdens
deze vakantie bezochten zij het prachtige
historische stadje Vianden. Natuurlijk hoort
daar een bezoek bij aan het indrukwekkende
kasteel van Vianden, wat bekend staat als één
van de mooiste kastelen van de wereld.

Piet en Elly Suykerbuyk uit Noordhoek maakten
een tripje naar Maaskantje in de gemeente
Sint-Michielsgestel. Maaskantje is bekend
geworden door de comedyserie New Kids,
een sketchprogramma dat op televisie werd
uitgezonden. Elly poseert hier op de foto met
het Klundert Magazine.

Riet Bol-Meinderts is bij haar dochter Lizette
Webb-Bol op vakantie. Zij woont in Tolga
Australië. Samen op de foto met de vlag van
600 jaar Klundert en het Klundert Magazine.
Hoe leuk is dat! Dat is meteen wel het verste
punt waar het Klundert Magazine mee naar
toe genomen is. Of is ons blad nog verder weg
geweest? Bewijs het maar met een leuke foto!
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Dagje op pad met De Zonnebloem

Heel bijzonder was wel het uitstapje van De Zonnebloem afdeling Klundert. Zij zijn een dagje naar het strand geweest en ook het Klundert Magazine mocht mee met dit uitstapje en samen met alle Zonnebloemgasten op de foto. Jos van Loon schreef er een leuk verslag bij dat we u niet willen
onthouden!

Zonnebloem op het strand?

Ja, woensdag 31 augustus j.l. ging de Zonnebloem Klundert naar het
strand. Wie verzint zoiets? Met 23 mensen met of zonder rolstoel naar
het strand en 15 begeleiders. En toch was dat het geval. Het bestuur van
de Zonnebloem Klundert onder de bezielende leiding van Sylvia Endeman
kreeg het voor elkaar.

Allereerst werd er koffie gedronken en werd een gebakje opgepeuzeld
daarna nog een bakje koffie om het goed te laten zakken. Voor de mensen
met een rolstoel werd een passende strandrolstoel uitgezocht met grote
banden. Het rijden in het losse zand valt voor de begeleiders nog niet
mee. De meer mobiele personen reden met de rolstoelrups, een soort
maanlandertje, naar het strand.
Bij het strandhuisje waren door twee vrijwilligers van Avavieren een
windscherm en loopmatten aangebracht. In de bus waren voldoende
tuinstoelen mee gegaan. Voor eten en drinken werd eveneens goed
gezorgd en iedereen at zijn buikje rond. Alhoewel er iemand al na één
broodje niet meer hoefde, ze zei “nee want we gaan dadelijk lunchen”.
Toen gezegd werd dat dit de lunch was werd er toch maar eentje bij
gepakt.
Na al dat eten en drinken kwam er iemand op het idee om te plassen.
Ook daar was in voorzien maar het bleek wel een stukje lopen te zijn
en het viel voor een enkeling niet mee om de deur op slot te krijgen.
Na de lunch werden nog wat rondjes langs het water gereden waar een
enkeling het water inging. Na goed geshaket te zijn kwamen ze bij het
strandhuisje terug. Het weer was voortreffelijk met zon en een beetje
wind. Maar aan alles komt een eind en ook aan het strandbezoek. Terug
bij de accommodatie werd nog op een ijsje getrakteerd en ging iedereen
weer zoals men gekomen was in de bus. Rond de klok van 5 uur kon
iedereen weer naar huis om te vertellen wat een zeer bijzonder fijne dag
iedereen had. Petje af voor de mensen die deze dag zo grandioos goed
georganiseerd hebben. Op zulke mensen mag Klundert trots zijn! Fijn dat
ik er bij mocht zijn! Aldus Jos van Loon.

Het moet een heel georganiseer geweest zijn en alles liep de gehele dag
perfect. Want wie kan er op een gewone stoel en wie in een rolstoel?
Daarnaast zorgen voor voldoende begeleiding.
De Rol-er-is-uit-bus uit Breda met, eveneens een vrijwilliger als chauffeur,
stond al ruim op tijd in de Prins Willemstraat klaar om naar ’s Gravenzande
te vertrekken. Die bus is uitgevoerd met een lift waarop de deelnemers
soms wat angstige momenten op meemaakten maar dat was door de
onwennigheid. Het ging prima. Ondanks de treinstakingen verliep de
reis voorspoedig. De bestemming was Groepsaccommodatie Strandpark
Vlugtenburg in ’s Gravenzande. Hoe krijgen ze het gevonden! Avavieren
is een geweldig initiatief van het echtpaar Prins dat terecht eind april een
ridderorde heeft ontvangen voor deze opzet.

Heemkunde zoekt nieuwe tentoonstellingsruimte

Laatste zaterdag bij de vitrines in De Stad Klundert
Zaterdag 24 september was voor Heemkundekring Die Overdraghe
toch een beetje een trieste dag. Voor de laatste keer zijn de
bestuursleden bij elkaar in De Stad om belangstellenden te ontvangen
die een kijkje komen nemen bij de vitrines waar allerlei oudheidkundig
materiaal wordt tentoongesteld.
De vitrinekasten worden opgeruimd, daar zal iets anders voor in de
plaats komen. Heemkundekring Die Overdraghe is op zoek naar een
nieuwe tentoonstellingsruimte waar wisselende exposities gehouden
kunnen worden.
Tips zijn welkom
“We zijn altijd heel gastvrij ontvangen in De Stad, we vinden het jammer
dat dit nu stopt in dit prachtige gebouw, maar we hebben er natuurlijk
alle begrip voor”, daar zijn alle bestuursleden het over eens, “hopelijk
dat we binnen afzienbare tijd een mooie andere ruimte vinden waar we
terecht kunnen.”
Tips zijn welkom bij het bestuur van Die Overdraghe: heemkundekring@
dieoverdraghe.nl.
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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

26 SEPT T/M 1 OKT

BTW-VRIJ
SHOPPEN
21% KORTING OP
JE NIEUWE OUTFIT
WWW.JACCOSMENSWEAR.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. Foto’s mogen ook vrij geplaatst worden in de facebookgroep “Groeten uit
Klundert”.
Leendert van Baren fotografeerde een mooie zonsondergang bij Tonnekreek. Foto genomen op 21 augustus rond 21.00 uur.
Van Segert van Wensen ontvingen we een foto van De Bottekreek, deze keer vanaf een heel andere locatie. Op de foto zie je de achterzijde van de
Kerkring. Foto genomen op 11 september.
De herfst is qua kleuren een prachtig seizoen om te fotograferen. We zijn benieuwd naar speciale herfstfoto’s voor de volgende editie.
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Kent u het Meer senioren actief project al?

Klundert bij Kaarslicht zaterdag 17 december 2022

De gemeente Moerdijk en meer Moerdijk biedt inwoners van 65 tot 75 jaar
die graag (nog) meer actief willen zijn de unieke mogelijkheid om deel te
nemen aan het MEER senioren actief project, een sportstimuleringsproject
voor 65-75 jarigen.

We hebben er vier jaar op moeten wachten maar 17 december is
het weer zover! Klundert bij Kaarslicht met als thema ‘Sterrennacht’.
Gelukkig is er vanuit verschillende koren en muziek- en theaterverenigingen weer veel animo om mee te doen. De voorbereidingen
zijn in volle gang.

Activiteiten voor inwoners
van 65 tot 75 jaar

Wie helpt mee?

Er is gebleken dat naast het gezondheidsaspect ook plezier, de ontspanning,
gezelligheid en vooral de uitbreiding van de sociale contacten belangrijke
argumenten zijn om wekelijks deel te nemen aan MEER senioren actief
activiteiten. Het project wordt uitgevoerd door Meer Moerdijk met
ondersteuning van JAU fysiotherapeuten en de wijkzusters van Surplus.
En wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het sportakkoord van
gemeente Moerdijk.
Gratis fitheidstest 13 oktober in De Niervaert
Het project gaat van start met een gratis fitheidstest op donderdag 13
oktober in sporthal De Niervaert te Klundert. Wilt u hieraan deelnemen?
Dat kan! Stuur een mail naar rachelle.rikkers@senw-moerdijk.nl met daarin
uw naam en voorletters, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats,
emailadres, telefoonnummer, naam en telefoonnummer in geval van nood
en belangrijke medische informatie.
Introductieprogramma
Na deze fitheidstest kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan het
introductieprogramma. Gedurende twaalf weken krijgt u verschillende
sporten aangeboden zodat u een breed sportaanbod binnen onze gemeente
ontdekt. Na deze twaalf weken krijgt u een persoonlijk beweegadvies
en kunt u 30 weken langs sporten bij de door u gekozen activiteit. Dit
project van 42 weken kunt al volgen tegen een kleine vergoeding! En ook
als een kleine vergoeding voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen
met Rachelle Rikkers van Meer Moerdijk. Zij kijkt dan samen met u naar
de mogelijkheden. Een gezonde levensstijl moet namelijk voor iedereen
mogelijk zijn.
Na deze 30 weken zal er een tweede fitheidstest gepland staan om het
verschil aan te kunnen duiden die zich afgelopen jaar ontwikkeld heeft door
meer sportief actief te zijn.
Meer Moerdijk, Gemeente Moerdijk en het Sportakkoord Moerdijk nodigen
u van harte uit deel te nemen aan deze unieke kans!

Column namens de Kerken - Kerk in beweging

“Om er weer een mooi feest van te maken kunnen we nog wel wat
hulp gebruiken. Zowel tijdens de voorbereiding als op de dag zelf”,
meldt Wendy Konijnendijk, voorzitter van de Stichting Klundert bij
Kaarslicht.
Alleen samen een fantastisch feest
“Denk bij de voorbereiding bijvoorbeeld aan het zoeken en benaderen van potentiële sponsors, werken aan promotie/publiciteit,
contact leggen en onderhouden met horeca zoals foodtrucks etc.
Op de dag zelf kunnen we hulp gebruiken bij het klaarzetten van
de verkeershekken, aankleden parcours, klaarleggen van de potten,
aansteken van de waxinelichtjes, ontvangst van de groepen, uitdelen
consumptiebonnen en begeleiding op de verschillende locaties waar
opgetreden wordt. En natuurlijk bij het opruimen na afloop. Aarzel
niet en meld je aan zodat we er weer een fantastisch Klunderts feest
van kunnen maken. Je bent van harte welkom.”
Reacties kunnen gemaild worden naar k.bk@live.nl.

verdient gewoon respect. En de vlag trouwens ook, die hang je niet
ondersteboven – het moet maar eens worden gezegd, vind ik.

Royals

Het was wel een schrijnend contrast. Prinsjesdag in Nederland en de in
alle opzichten koninklijke begrafenis de dag ervoor in Groot Brittannië.
In Den Haag boegeroep, in Londen een en al respect en saamhorigheid.

In Nederland is er van alles aan de hand. En dat mensen naar de overheid hun onvrede kunnen uiten is heel wat waard. Maar ik begin een
beetje genoeg te krijgen van zoveel respectloosheid die openlijk wordt
geuit. Zeker richting het koningshuis. De koning is er om het land te
dienen en hij is er voor ons allemaal. Het mooie van een koning is dat hij
dat niet eerst hoeft te bewijzen. Hij is geen president die moet zorgen
dat hij voldoende steun behoudt. Hoe populair hij is maakt in wezen
niets uit. Hij is gewoon koning. Ook wat hij er zelf van vindt maakt niet
uit. Hij staat boven de partijen. En los van hoe hij het allemaal doet, hij

In Engeland is echt niet alles beter en het koningshuis al helemaal niet.
Maar wat ze daar lieten zien rond het overlijden van de koningin vond
ik werkelijk geweldig. Al die mensen die vele uren in de rij stonden – en
met hoeveel geduld! Dan de begrafenis zelf. Met liefde en respect werd
over de queen gesproken. Maar het was ingetogen, met ingehouden
emotie. Bijzonder toch ook de dienst in de Westminster Abbey. Uiteindelijk ging het daar helemaal niet om een mens. Het afscheid van deze
ene mens stond helemaal in het teken van iets dat veel groter is. Je kunt
ruim 70 jaar staatshoofd geweest zijn, je kunt nog zo’n gerespecteerde
koningin zijn geweest, het gaat tenslotte om de God die alles te boven
gaat. Om de Heer die de opstanding en het leven is. Mij trof de muziek
die klonk toen de kist de kerk werd binnengedragen. Met allemaal bijbelwoorden werd gezongen dat er hoop is, dat er Iemand is die ons redt
van de dood: niemand minder dan Jezus zelf. Dan maakt het niet uit of
je koningin bent of wat dan ook.
Mooi als je mag weten zo deel te zijn van een groter geheel. Dat kwam
in deze begrafenis naar voren. Dat maken we bij tijden ook mee rond
ons koningshuis. Onze royals zijn niet volmaakt. En dat zijn ze ook in
Engeland niet. Boven hen, ja boven alles, staat de Koning der koningen.
Dat zet alles in een ander licht. In het Onze Vader bidden we om zijn
Koninkrijk. “Uw Koninkrijk kome.” “Want van U is het Koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid!” In dat Koninkrijk heerst echte vrede. Gelukkig het land waar dat wordt beseft en waar dat gebed
wordt gebeden.
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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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

Schanspoort 3b, Klundert

jongmans.keurslager.nl

marionsbloemdecoraties.nl

Schanspoort 3, Klundert

Poststraat 2, Klundert

fb.nl/hairfuncreations

schoonheidsinstituutcathy.nl

Molenstraat 27 a
sportenslankstudio.nl

fb.nl/dierenspeciaalzaakwendy

Voorstraat 40A, Klundert

Voorstraat 50 a, Klundert

Kerkring 5, Klundert

www.moon3.nl

warmebakkerjacsmit.nl

Zevenbergsepoort 43, Klundert
tolhuys.com

esther.38@live.nl

Voorstraat 16, Klundert
facebook.nl/bytikiklundert

Molenstraat 21, Klundert

esthersmodewensen.nl

Molenstraat 9a, Klundert

Voorstraat 52, Klundert
www.feelbeauty.nl

Voorstraat 52b,
0168 -

www.fee
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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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Eet je ook niet graag alleen?

Kom dan gezellig met ons lunchen! Het doel is
gezelligheid,ontmoeting en een gevulde buik. Ben je
alleenstaand, mis je sociale contacten of zorg je als
mantelzorger 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

Reiki
Healing

Marian van Westenbrugge
Klundert

www.oasepraktijk.nl

Voetreflex massage
Counseling
Workshops

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?

VACATURE

Wij zoeken een enthousiaste, sociale,
vriendelijke, geïnteresseerde stationsmedewerker met teamspirit, flexibel,
servicegericht en leergierig.

grafisch vormgever

Verzorgt
iedere maand
de opmaak
voor dit
magazine!
Sollicitaties
graag
per e-mail
aan:

joraklundert@gmail.com

@vrolijkdesign
JORA SERVICE
STATION
info@vrolijk-design.nl

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

Oliemolenstraat
25 - 4791 JT KLUNDERT
www.vrolijkdesign.nl
telefoon 0168-404540

Kluswijs
klundert

Tel.: 0168 - 402 334

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.
Zaterdag

WIST U AL DAT WIJ EEN POSTNL
AFHAAL- EN RETOURPUNT ZIJN?

8.30 -18.00 uur
8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT
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Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 68 - oktober 2022

Plaatjes sparen voor in een splinternieuw album
Zoals u elders in dit blad kunt lezen, loopt er momenteel bij de Albert Heijn In de Klundert een actie waarmee je plaatjes kunt sparen om die in te plakken
in een fotoalbum. Op die manier ontstaat er een steeds completer fotoboek over Klundert vroeger en nu. In dat boek laten we zien hoe ‘Trots op Klundert’
we zijn en vertelt Heemkundekring Die Overdraghe voor iedereen die dat wil ‘Het Verhaal van Klundert’.
Van het begin tot aan de dag van vandaag. Dat doen we op 74 pagina’s, in 24 hoofdstukken, en met maar liefst 291 illustraties die u gratis krijgt bij de
boodschappen die u bij de Klundertse AH doet, en die u in het album kunt plakken. Dat album krijgt u helemaal gratis. Hoe het album tot stand gekomen is
leest u hieronder.
Hoe het begon…
Ruim twee jaar geleden kregen we een telefoontje van Henk Strootman
(van de Klundertse AH) met het verzoek om op korte termijn eens bij hem
langs te komen voor een gesprek. Hij had namelijk een idee voor een project
waarbij de heemkundekring wel een handje zou kunnen helpen. Omdat het
bestuur van Die Overdraghe vanwege de vitrines in De Stad Klundert wel
vaker contact met Henk hebben, verbaasde het ons niet dat we een dergelijk verzoek kregen. We hadden er geen notie van waarover het zou moeten
gaan, maar kregen een licht vermoeden toen we op de afgesproken datum
zijn kantoor in De Stad binnenstapten en op de hoek van de tafel een stapel
van die albums zaken liggen.
En ja hoor… Henk had besloten om, net als andere supermarkten in de omgeving ook over Klundert een album te laten maken en de klanten van zijn
AH de plaatjes te laten sparen om het verhaal mee te illustreren. En het was
de bedoeling dat wij (lees Die Overdraghe) dat zouden doen.
Enthousiasme
Ons nog niet helemaal realiserend waaraan we zouden beginnen beloofden
we over de vraag na te denken en die in de bestuursvergadering te bespreken. Kennelijk hebben we toen toch iets te veel enthousiasme laten zien,
want Henk vond dat meteen goed. We maakten een afspraak voor en vervolgafspraak een week later. Hij wilde er dus geen gras over laten groeien.
Eerlijk gezegd sprongen onze collega’s in het bestuur bepaald geen gat in de
lucht toen we verderop in de week in de bestuursvergadering ons verhaal
vertelden. We hadden in de jaren daarvoor een aantal van de boegbeelden
van onze vereniging, zoals Joost Knook, Cees de Laat, Ties Steehouwer en
Plonie de Jong verloren. Onze medebestuursleden vreesden dat wij zonder
deze Klundertkenners bij uitstek onvoldoende kennis in huis hadden om een
goed boek af te leveren. Maar wij, de mensen die het gesprek met Henk
Strootman hadden gevoerd, wezen op de positieve gevolgen die het meewerken aan een dergelijk project wellicht voor de heemkundekring zou hebben. Voor- en nadelen werden nogmaals op een rijtje gezet en uiteindelijk
werd besloten de uitdaging aan te gaan.

geprobeerd om een zo breed mogelijk aantal onderwerpen te behandelen
en hebben we bij elk onderwerp zo veel mogelijk de historische volgorde
aangehouden. We besloten om te beginnen met te vertellen wanneer en
waar en hoe Klundert is ontstaan, om daarna een aantal thema’s te behandelen die laten zien hoe er door de eeuwen heen in Klundert werd geleefd
en welke dingen daarbij belangrijk waren. Bij het maken van die keuzes zijn
we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, maar we realiseren ons ook dat
er anderen zullen zijn die wellicht andere accenten zouden hebben gelegd
en/of misschien wel heel andere onderwerpen hadden gekozen. Het zij zo.
Veel lees-, spaar- en kijkplezier
Bij de teksten hebben we geput uit het uitgebreide archief van Die Overdraghe en is rijkelijk geciteerd uit verhalen en artikelen die eerder door schrijvers
van Die Overdraghe zijn gepubliceerd. De historische foto’s komen vrijwel
allemaal uit ons Overdraghe-archief en uit de verzameling van Ties Steehouwer, die hij ons bij zijn overlijden naliet. Wie al die foto’s gemaakt hebben, is
niet bekend. Dat hebben we verder ook niet kunnen achterhalen. Daarnaast
heeft Jos van Loon een heleboel nieuwe foto’s gemaakt en andere (oudere)
foto’s zodanig bewerkt dat wij vonden dat ze in het album konden.
Wij hebben met veel plezier aan dit album gewerkt en bedanken iedereen
die daar op welke manier en in welk stadium dan ook zijn/haar steentje heeft
bijgedragen. En u wensen we veel lees-, spaar- en kijkplezier met ‘Trots op
Klundert’.

Om een lang verhaal kort te maken
Met dat verhaal gingen we naar het vervolggesprek met Henk Strootman.
Het werd weer een goed gesprek, waar ook enkele mensen van de uitgeverij
waren om ons te vertellen hoe we het karwei het best aan zouden kunnen
pakken.
Al tijdens de nababbel aan de bar van De Stad werden de eerste taken verdeeld. Het plan was om de klus met het hele bestuur te klaren. Eén zou de
het verhaal gaan schrijven en de anderen zouden zorgen voor de bijpassende foto’s. Waar nodig zouden we hulp van buitenaf kunnen inschakelen. We
zouden samen een lijst opstellen met onderwerpen die zeker in het boek
zouden komen en iedereen zou daar de items waaraan hij/zij zou gaan werken uit kunnen kiezen. En we zouden één keer per week bij elkaar komen om
te overleggen over waar we gaandeweg het proces zoal tegen aan waren
gelopen en om ‘de boel in elkaar te schuiven’. Op die manier wilden we er
ook voor zorgen dat iedereen op de hoogte zou blijven van de vorderingen
en van hoe het bij de anderen ging.
Corona
En toen werd het Coronatijd. Door de diverse lockdowns zijn we maar een
paar keer bij elkaar kunnen komen en hebben we moeten kiezen voor een
andere werkvorm. Iedereen zou wat van zijn onderwerpen klaar was inleveren en we zouden er iemand bij vragen die veel fotografeert, die foto’s
eventueel kan bewerken en die veel weet van de geschiedenis van Klundert.
Dat werd Jos van Loon.
De inhoud
Bij het kiezen van wat er allemaal in het boek zou moeten komen hebben we
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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 Pitricia Koomans-Schreuders (55) uit Klundert
Pitricia Koomans komen we regelmatig tegen bij allerlei organisaties. Het liefst is ze ergens op de achtergrond bezig, altijd vrolijk, altijd vriendelijk en
altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. Pitricia houdt niet van ellenlange vergaderingen en oeverloze discussies. Als iets geregeld kan
worden door een gesprek aan de keukentafel met een kop koffie erbij, dan is dat ook prima. Gewoon rechttoe rechtaan. Een bezige bij die we graag
beter willen leren kennen.
klinkt zo zwaar en zo voel ik dat eigenlijk hele- gens mij echt allemaal niet zo makkelijk, maar ze
maal niet. Ik ben verantwoordelijk voor de ser- doet het toch maar.
vice en dienstverlening.
Verder gaat er ook nogal wat tijd zitten in het Het liefst drink ik...
raadswerk. Daar krijg je een vergoeding voor, Droge witte wijn en verder drink ik de hele dag
maar ik vind dat je het aan de kiezers verplicht door koffie. Als ik de dag niet begin met koffie,
bent om je daar voor in te zetten. Het is niet zo- dan komt het niet goed.
maar vrijblijvend zo’n taak als gemeenteraadslid.
En het lekkerste eten vind ik…
Ik ben trots op...
Ik eet alles even graag, behalve pappen met
Ik ben oprecht trots op mijn ouders. Allebei heb- ‘stukjes’ erin, zoals havermout of gortepap. Chiben ze altijd hard gewerkt. Mijn moeder werd nees vind ik lekker, maar eet ook graag Italiaans
op haar veertiende van school gehaald. Haar en uit eten bij de Griek ook heerlijk. Maar wormoeder was overleden en zij moest toen thuis- teltjes met zalm of een gehaktbal met boontjes
blijven om voor het huishouden te zorgen. Ze ook lekker.
kreeg de verantwoording voor een gezin met
negen kinderen. Ook mijn vader is altijd een har- Mijn favoriete vakantieland is...
de werker geweest. Maar altijd hadden ze oog Oostenrijk. We komen al 35 jaar op dezelfde
en tijd voor hun eigen gezin, voor ons als kinde- plek in hetzelfde pension. Een prima stek in een
ren. Ze stonden en staan nog steeds altijd klaar prachtige omgeving. We logeren dan bij een invoor ons allemaal en hebben alles over voor een middels wat ouder echtpaar. Als we daar komen,
Ik woon in Klundert sinds…
ander. Het zijn echt hele lieve mensen waar je voelt het een beetje als thuiskomen.
Ik ben geboren en getogen in Klundert en ben altijd op kunt rekenen.
Maar tussendoor gaan we ook graag op pad met
er altijd blijven wonen. Ik ben opgegroeid in de
de caravan. Lekker naar de kust. We zijn dan bijAmbachtsherenweg en heb een oudere broer Mijn lijfspreuk is...
na een bezienswaardigheid met ons kleine oude
en een jonger zusje. We gingen naar basisschool Problemen bestaan niet, het zijn slechts uitda- caravannetje, maar het functioneert nog prima,
De Molenvliet. Het was fijn om daar als kind gingen.
het heeft alles wat we nodig hebben.
op te groeien. Er woonden veel kinderen in de
buurt en altijd waren er wel kinderen buiten aan Ik heb een grote hekel aan…
Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
het spelen. Stoeprandje, badmintonnen of bal- Mensen die liegen en bedriegen
dan is dat…
len op het veld bij de school. Was een mooie
Wees allemaal eens een beetje verdraagzaam.
tijd. Vroeger heb ik bij de minirettes gezeten van Op televisie kijk ik graag naar…
Mensen maken zich vaak druk om de verkeerde
de Oranje Garde en ik was lid van de reddings- Ik kijk eigenlijk niet zo vaak televisie. Een talk- dingen.
brigade. Verder was ik niet zo sportief.
show vind ik wel eens leuk, maar ben dan wel
Ik kreeg verkering met René Koomans uit Wil- selectief, het is afhankelijk van de gasten die Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
lemstad en eind jaren tachtig zijn we samen gaan daar aan tafel zitten. Engelse misdaadseries kijk Ik heb niet zoveel wensen. Misschien nog eens
wonen op een bovenwoning in de Schanspoort. ik wel graag naar. En in de hele coronaperiode een cruise maken bijvoorbeeld naar NoorweDaar hebben we vijf jaar gewoond. Toen won- hebben we thuis de Vlaamse politieserie Witse gen.
nen we 50.000 gulden. We zijn lekker op vakan- helemaal terug zitten kijken. Geweldige serie.
tie geweest en hebben een autootje gekocht.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Ondertussen waren er nieuwbouwplannen in de Deze film moet iedereen zien...
Vertrouwen.
Blauwe Hoef en hebben we een twee onder één Dances with Wolves.
kap gekocht aan het Rondeel en daar wonen we
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
nog steeds.
Het boek waarvan ik genoot...
Met niemand, ik ben een tevreden mens, ik ben
Op 1 juli 1994 zijn we getrouwd. We hebben sa- Het laatste boek wat ik gelezen heb is ‘De gehei- tevreden met m’n leven zoals het is.
men één zoon: Wouter die nu 18 jaar is.
men van de kostschool’ geschreven door Lucinda Riley. Een mooi en spannend verhaal. Ik heb Klundert vind ik…
Men zou mij kunnen kennen van...
het in één ruk uitgelezen.
Een leuk stadje met dorps karakter. Je hebt hier
Van het dameskoor C’Est La Vie. Ik zing daar inalles, zoals winkels, een actief verenigingsleven,
middels al 17 jaar mee en ben daarnaast bijna 10 Ik luister graag naar...
een zwembad. Ik zou hier niet weg willen.
jaar voorzitter. Ik draai al heel wat jaren mee als Alles op z’n tijd, ik houd van allerlei soorten
bestuurslid van Buurt- en Speeltuinvereniging muziek, behalve van de extreme muziek zoals Wat ik mis in Klundert is…
Het Westerkwartier. Ik ben tot een paar jaar hardcore.
Wat meer levendige horeca zou wel fijn zijn.
terug actief geweest bij de Stadstafel Klundert,
voornamelijk in de Werkgroep Sociaal. Ik ben lid Mijn favoriete feestdag is...
Mooiste plekje in Klundert…
van de VVD en zit nu al weer een aantal jaren in Kerst is echt wel mijn favoriete feest. Op eerste Dat zijn heel veel plekjes. De grachten vind ik
de gemeenteraad. Verder loop ik verschillende Kerstdag komen we altijd met de hele familie mooi, de vestingwallen, het schapenweggetje
collectes, zoals voor de Nierstichting, het Diabe- bij elkaar, dat is echt een traditie. Samen met richting Noordschans, de Groenstrook.
tesfonds en het Spierfonds. Wel in verschillende mijn ouders, alle kinderen en kleinkinderen gewijken, anders zou ik wel heel vaak bij dezelf- zellig samen. Maar als echte Klundertse vind ik Minst mooie plekje in Klundert…
de mensen aan de deur komen. Ze zouden nog Koningsdag ook geweldig. Elk jaar ga ik naar de De Westerstraat. Dat zou veel mooier zijn als er
gaan denken dat ik het voor mezelf doe….
aubade als start van alle festiviteiten. Klundert wat meer groen zou zijn, als er wat bomen geop z’n best.
plant zouden worden.
In het dagelijks leven ben ik…
Mijn gezin is heel belangrijk voor mij.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Ik werk in De Westhoek in Zevenbergen. Daar Ik heb respect voor Koningin Maxima. Die zou Klundert en dan met name het heultje bij het
ben ik leidinggevende en gastvrouw. Manager ik wel eens willen ontmoeten. Ze heeft het vol- Verlaat met het uitzicht over de landerijen.
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Klundertse Stadskalender
Wat is er te doen in en om Klundert?

Organiseert u een activiteit? Geef het door aan onze redactie, zodat
onze lezers weten wat er precies te doen is, waar en wanneer.
Email: redactie@indeklundert.nl.
Zondag 2 oktober:
10.00 uur: gezamenlijke kerkdienst t.g.v. Israelzondag. Thema is De
Gouden Poort in Jeruzalem. Collecte voor het werk van Christenen in
Oekraïne. Na de dienst ontmoeting in De Ring met koffie/thee/limonade.
Maandag 3 oktober:
13.30-18.30 uur: Dag van de Ouderen feest in De Niervaert.
Donderdag 6 oktober:
14.30 uur: Jaarfeest van KBO Klundert in De Niervaert.
Zaterdag 8 oktober:
20.00 uur: Jubileumavond Oranje Garde in De Niervaert Klundet ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan m.m.v. het slagwerkkorps Oranje
Garde Klundert en enkele collega-verenigingen. Tevens tentoonstelling
van historisch materiaal. Zaal open vanaf 19.00 uur. Toegang gratis.
Donderdag 13 oktober:
Gratis fitheidstest in sporthal De Niervaert als start van het ‘Meer senioren
actief project’ m.m.v. buurtsportcoach Rachelle Rikkers van Meer Moerdijk.
Meer info of opgeven via e-mail: rachelle.rikkers@senw-moerdijk.nl.
Vrijdag 14 oktober:
14.00-16.00 uur: Bloemschikken in De Ring voor deelnemers aan de
Zonnebloemactiviteiten. Meer info: Sylvia Endeman, telefoon 0630305563.
Zaterdag 15 oktober:
19.30 uur: Noordhoekse Kaartavond georganiseerd door Stichting
Dorpsactiviteiten Noordhoek (SDN). Er wordt gespeeld in Café de Kroon.
Zaterdag 22 oktober:
14.00-16.00 uur: Receptie i.v.m. 100-jarig bestaan Postduivenvereniging
Oranje Boven in het clubgebouw een de Schanspoort 67 Klundert.
Woensdag 26 oktober:
19.30 uur: Whiskyproeverij in Café De Babbelaar in de Niervaert. Kosten
30,00 euro p.p. Inschrijven in de winkel van de sLeijtenrij in de Doorsteek.
Vrijdag 28 oktober:
14.00-16.00 uur: Pompoen carving. Wil je een leuke pompoen voor
de deur met een lichtje erin? Zijn jullie thuis met de herfstvakantie en
is kindlief dol op kliederen en knutselen? Kom dan meedoen met SDN.
Kosten inclusief een mooie pompoen en ranja vijf euro. Inschrijven via mail
sdnnoordhoek@gmail.com.
Zaterdag 29 oktober:
19.00 uur: Halloweenavond in Noordhoek. In de week voor Halloween
wordt er in Noordhoek een flyer verspreid, die men binnen goed zichtbaar
voor het raam kan hangen. Zo weten de kindjes dat zij welkom zijn voor
trick or treat. Op Halloweenavond wordt er gestart aan de Witte Weideweg
32 met een spookverhaal. Dit jaar kan je een griezelige foto laten maken
bij Loods of Gainz, durf jij het aan? Aanmelden als spooklocatie kan via de
mail sdnnoordhoek@gmail.com.
Zaterdag 29 oktober:
20.00 uur: Bingoavond georganiseerd door Oranje Garde Klundert in De
Niervaert.
Zondag 30 oktober:
10.00 uur: Afscheidsdienst Ds. Alewijn Slingerland in de Hervormde kerk.
18.30 uur: Zangdienst zingen in Klundert in De Stad Klundert.
Donderdag 3 november:
19.30 uur: Workshop Macramé plantenhangers maken in Café De Kroon.
Kosten: € 12,50 (incl. koffie/thee, materiaal, pot en plant. Aanmelden kan
tot donderdag 23 oktober via e-mail sdnnoordhoek@gmail.com.

Zaterdag 5 november:
11.00-16.00 uur: Zonnebloemdag met Theater ‘Op pad met Annie
M.G. Schmidt’ met een lunch vooraf in de Niervaert. Deze dag is voor
alle deelnemers en vrijwilligers van Zonnebloem de Vijfhoek (Klundert,
Standdaarbuiten/Noordhoek en Fijnaart/ Willemstad) ter gelegenheid van
het 5 jarig jubileum van Zonnebloem de Vijfhoek.
Zaterdag 5 november:
19.30 uur: Concert met Muziekvereniging Determinato met als thema
Maestro in De Stad Klundert; entree 12,50 euro inclusief pauzeconsumptie.
Nieuwsgierig wie de Klundertse Maestro’s zullen zijn? Zorg dat je erbij
bent! Voorverkoop vanaf 1 oktober via Primera Van den Berge, Voorstraat
30 in Klundert.
Donderdag 10 november:
19.30 uur: Whiskyproeverij in De Stad Klundert. Kosten 30,00 euro p.p.
Inschrijven in de winkel van de sLeijtenrij in de Doorsteek.

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk
Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-407747
Sociaal werker: maandag, dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email renske.littooij@surpluswelzijn.nl – telefoon 06 236
408 24
Dagelijks:
van maandag t/m vrijdag 10.00 uur: gezamenlijk koffiemoment
Wekelijks:
Dinsdag 14.00-17.00 uur: sporten voor mensen die chronisch zien zijn
Dinsdag 17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis van de Wijk)
Dinsdag 19.00-22.00 uur: jongerenavond
Donderdag 13.00-14.00 uur: spreekuur wijkzuster Pamela Kampman
Donderdag 19.00-21.00 uur: spelletjesavond in samenwerking met het
Thomashuis
Vrijdag 14.00 uur: schilderen (is een besloten activiteit, maar binnenlopen
mag altijd)
En verder:
Iedere 1e woensdag van de maand 14.00 uur: brei- en haakcafé
Iedere 2e dinsdag van de maand 13.30 uur: Knutselactiviteiten
Iedere 3e woensdag van de maand 19.00 uur: knutselactiviteiten
Op donderdag 13 en 27 oktober 12.00-13.30 uur: gezamenlijk lunchmoment (drie euro p.p.; opgeven in HvdW)
Weeksluiting:
Op vrijdag 14 en 28 oktober 19.00-20.00 uur: een moment voor bezinning, inspiratie en ontmoeting met bijbellezing, gebed, korte overdenking
en vooral veel geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met koffie of
thee.
De Aanloop in Activiteitencentrum van Sovak aan de Niervaertweg 2:
13.30-16.30 uur: welkom voor een praatje en een bakje koffie of thee. Er
is altijd iemand aanwezig voor een praatje en een luisterend oor.

SPROK activiteiten voor 55-plussers in
Klundert
Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en 14.25 uur groep 2, beiden in De Niervaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf het Sovakplein
Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur in De Niervaert
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Stadstafel in de Klundert zoekt naar meer samenwerking

Nieuwe ontwikkelingen voor Klundert
Na lange tijd was er maandag 26 september weer een stadstafelavond
voor alle leden en andere belangstellenden. Samen met de sociale
partners kwamen allerlei onderwerpen aan de orde.

De grote zaal van De Niervaert was goed bezet. Het was de eerste
Stadstafel aangestuurd door het nieuwe bestuur. Een voorzitter is
nog niet aangesteld. Henk Strootman nam deze avond deze rol voor
zijn rekening en leidde de ruim tachtig bezoekers door de vergadering.
Sommigen kwamen voor een specifiek onderwerp dat op de agenda
stond, anderen kwamen gewoon uit belangstelling in z’n algemeenheid.
Het was dan ook een agenda met heel wat onderwerpen die interessant
zijn voor veel Klundertenaren. Netjes volgens de tijdsplanning werden
alle punten besproken.
Kernkaarten
Na de opening en het voorstelrondje van de nieuwe bestuursleden en
onze nieuwe gebiedscoördinator Jeroen Leijdens kreeg deze laatste
meteen het woord om een toelichting te geven over de zogenaamde
kernkaarten. Elke kern heeft zo’n kaart en daarop staan de diverse
ontwikkelingen in de betreffende kern. Daarop is duidelijk te zien wat
de plannen zijn en wat het stadium is in de ontwikkelingsfase. Het is
de bedoeling dat het een actieve kaart zal zijn, die regelmatig wordt
aangepast.
Inwoners die belangstelling hebben voor de uitgebreide versie van deze
kernkaart, kunnen deze opvragen bij het bestuur van de Stadstafel via
e-mail stadstafel@indeklundert.nl.
Groenonderhoud
Elvina van Koulil was aanwezig namens de Firma Krinkels om een
toelichting te geven over het groenonderhoud in Klundert. “Dit gebeurt
helemaal volgens de normen zoals afgesproken met de gemeente”,
vertelt Elvina, “er wordt echt wel hard gewerkt, maar we moeten ons
houden aan de regels. Er mogen dus geen chemische middelen meer
gebruikt worden, dan is meer onkruid simpelweg het gevolg.”
Krinkels werkt volgens planning. Op de website www.moerdijkbeheert.
nl staat een kalender waarin men kan zien wat er waar en wanneer op
de planning staat.
Er wordt gewerkt in drie niveaus. Er is precies bepaald hoe het
onderhoud moet gebeuren. Het centrum is een zogenaamd A-gebied,
de woonwijken B en de industrieterrein zijn aangemerkt als C-gebied.
Dit betekent dat in het centrum minder zwerfvuil mag liggen en het
onkruid het minst hoog mag staan.
Op opmerkingen over bepaalde werkzaamheden, geeft Elvina aan dat
men klachten het beste door kan geven via de BuitenBeter-app. Dan
komt het bij de juiste persoon terecht en kan er iets aan gedaan worden.
De firma Krinkels staat overigens open voor vragen of klachten over
de werkzaamheden en gaan graag in gesprek met de inwoners. “Dat
doen we graag bij u in de buurt, zo zijn we bereikbaar voor iedereen. Op
gezette tijden vindt u ons rijdende kantoor in uw dorp. Stap eens bij ons
binnen, we gaan graag in gesprek!”
De eerstvolgende keer dat deze bus in Klundert staat is op 24 november

van 12.00 tot 15.00 uur. Ze zijn dan te vinden op de Kaai.
Westschans
Veel belangstelling was er voor het project Westschans. Projectleider
Huub Sense gaf een toelichting vanuit de gemeente Moerdijk. “Er is
een haalbaarheidsonderzoek gedaan en daar heeft de gemeenteraad
mee ingestemd op 8 september. Het wordt een sociaal project met
totaal 132 woningen. Daarvan zal tweederde deel koopwoningen voor
starters worden onder de NHG-grens en huurwoningen. Het resterende
deel worden dan woningen in het duurdere segment.”
Er moet sowieso een ontsluitingsweg komen vanuit de wijk naar de
Stoofdijk. “Daar zijn we nog volop over in gesprek. Deze weg stond
gepland op 20 meter vanaf de woninggrens Rondeel. Er wordt nu
onderzocht of dit ook mogelijk gerealiseerd kan worden op 50 meter.
Dit is natuurlijk niet onmogelijk, maar er zit wel een kostenplaatje aan.”
Het duurt nog wel een paar jaar voor dat de hele wijk gerealiseerd zal
zijn. “Als alles volop planning zal verlopen, dan kunnen we eind 2024
starten met de uitgifte van de grond en dan zullen waarschijnlijk eind
2025 de eerste woningen opgeleverd kunnen worden.”
Een volgende Stadstafel zal Huub Sense proberen aanwezig te zijn en
dan kunnen er hopelijk nieuwe tekeningen gepresenteerd worden van
het nieuwbouwplan.
Niervaert
Men was duidelijk ook heel nieuwsgierig naar de plannen voor een
nieuwe Niervaert. Inmiddels is er een rapport met de resultaten van
alle onderzoeken, conclusies en aanbevelingen. De bevindingen werden
in hoofdlijnen gedeeld door Martijn van Hulsteijn van Adviesbureau
Synarchis.
“De voorbereidingsfase hebben we nu achter de rug. De grootste
gebruikers van De Niervaert hebben we allemaal gesproken over hun
wensen en behoeften. Ook hebben we partijen gesproken zoals Surplus
en Sovak die regelmatig gebruik maken van het complex. Er is nu een
rapport opgesteld met advies wat nu bij de gemeente ligt.”
De randvoorwaarden waar het nieuwe complex aan moet voldoen zijn:
het moet in Klundert komen, het huidige gebouw moet in stand blijven
tot het nieuwe complex gerealiseerd is, het moet toegankelijk zijn voor
iedereen, er zijn financiële kaders meegegeven en het moet geschikt zijn
voor multifunctioneel gebruik.
De wens is duidelijk uitgesproken door zowel de exploitant, als de
klankbordgroep Behoud De Niervaert en de gebruikers dat er weer
twee zwembaden moeten komen: een wedstrijdbad met zes banen en
het liefst met beweegbare bodem en een recreatief bad.
Voor wat betreft de sporthal is de wens uitgesproken om de kleedruimte
ook van buitenaf bereikbaar te maken. Voor de sporthal is eveneens
gevraagd of er faciliteiten gerealiseerd kunnen worden, zodat deze
zaal ook makkelijker gebruikt kan worden voor culturele activiteiten.
Gedacht wordt dan aan voorzieningen voor bijvoorbeeld licht en geluid.
Voor het zalendeel is gevraagd om een grotere repetitieruimte, omdat
de huidige muziekzaal te klein is voor met name Determinato.
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“Al met al allemaal wensen waar graag rekening mee gehouden zal
worden, maar de uiteindelijke beslissing wat het gaat worden, ligt bij de
gemeenteraad. Die moet er een klap op geven of het inderdaad allemaal
gerealiseerd gaat worden”, aldus Martijn van Hulsteijn.

moeten gaan wonen.
Ook kwamen er wensen naar voren tijdens de diverse gesprekken, zoals
een veilige speelplek voor kinderen in de buurt, een ontmoetingsplek in
de buurt en ook dat het groenonderhoud veel beter zou kunnen, kwam
ter sprake.
Een en ander gaat een vervolg krijgen en dan zal er met name ook
gekeken worden naar problemen waar mensen tegenaan lopen in de
buurt, maar zeker ook achter de voordeur. Met name de financiële
situatie zal voor veel gezinnen een probleem worden gezien alle
prijsverhogingen van boodschappen en energie. Zorgen voor elkaar en
hulp proberen in te zetten waar nodig, dat wordt ook als taak gezien van
deze samenwerking.

Centrumplan
Het centrumplan begint gestalte te krijgen. Henk Strootman legt uit dat
er een speciale werkgroep is geformeerd, waarin afgevaardigden van
de winkeliers, bewoners in het centrum en een aantal ambtenaren van
de gemeente. Deze werkgroep heeft inmiddels 118 brieven gestuurd
naar adressen in het centrum, waarin gevraagd wordt om te reageren
en aan te geven wat voor hen van belang is. Er moet voor 30 september
gereageerd worden. Daarna komt de werkgroep op 12 oktober weer
bij elkaar en zullen alle reacties besproken worden. De conclusies gaan
naar de gemeente en het is dan de gemeenteraad die beslist.
Er zijn nogal wat vragen zoals bijvoorbeeld over het aantal te realiseren
parkeerplaatsen, het aantal te behouden bomen, de afwatering enz.
Henk Strootman geeft aan dat men alle vragen en opmerkingen in kan
dienen bij de werkgroep.

Nieuwe indeling werkgroepen
De Stadstafel wordt geleid door een bestuur. Dit bestuur is de afgelopen
periode in gesprek geweest met diverse partijen om meer samenwerking
tussen diverse groeperingen te bevorderen. We hebben in Klundert
bijvoorbeeld naast de Stadstafel: de Stichting In de Klundert, een
werkgroep Centrumplan Klundert, Klundert voor Klundert, Stadstafel
Klundert. Al deze groeperingen hebben hetzelfde doel: de leefbaarheid
in Klundert bevorderen, zodat het voor nu en in de toekomst een fijne
plek is om te wonen.
De Stadstafel werkt vanuit het bestuur met een aantal werkgroepen.
Tot een paar jaar geleden waren daar een aantal actieve mensen die
meedachten over bepaalde onderwerpen. Een en ander is de afgelopen
periode op een laag pitje komen te staan, maar nu zal een en ander
weer opnieuw ingericht gaan worden en worden enthousiaste mensen
gezocht die mee willen denken in één of meer van de volgende
werkgroepen: Stadsontwikkeling, Sociaal Netwerk en Evenementen.

Project Langer Thuis
Diverse sociale partners hebben de afgelopen maanden een pilot
gedraaid in Klundert voor een project met als titel Langer Thuis. Dit
is een samenwerkingsverband tussen Thebe, de gemeente Moerdijk,
Surplus en het Woonkwartier. Zij hebben contact opgenomen met
het bestuur van onze Stadstafel met de vraag of onze Werkgroep
Sociaal hier ook iets in kan betekenen. Uiteraard wordt dit besproken
in de eerstvolgende bijeenkomst van deze werkgroep. Namens de
initiatiefnemers van dit project hebben Toine Tak van Woonwartier
samen met Thomas van der Vange een toelichting gegeven aan de
aanwezige Stadstafelaars.
Er is gekozen voor twee buurten in Klundert om dit project als pilot op te
starten: de omgeving Kerkweg/Odastraat en de omgeving ’t Magesijn/
De Kreeck. Er zijn al buurtavonden geweest met gesprekken over
allerlei onderwerpen. Het is de bedoeling dat op een laagdrempelige
manier op te halen wat er leeft in de buurt, wat de wensen zijn en hoe
de inwoners kijken naar hun buurt en hun toekomst in Klundert. Uit
die gesprekken blijkt dat het behoorlijk goed gaat in Klundert. Onder
andere de kleinschaligheid, de voorzieningen en het verenigingsleven
worden genoemd als reden dat Klundert hoog gewaardeerd wordt.
De zorgen die uitgesproken werden, gingen onder andere over de jeugd.
KERNKAART
KLUNDERT (JULI 2022)
Is er wel voldoende te doen, ook als ze wat ouder worden en waar gaat
de jeugd wonen, kunnen e wel in Klundert blijven? Ouderen op hun
beurt vragen zich af waar ze naar toe kunnen als ze kleiner willen of

Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel?
Lijkt het je wat om deel te nemen aan één van de werkgroepen? Stuur
een mailtje naar het bestuur. Als we het met z’n allen doen, dan zullen
we meer zichtbaar zijn. Alle mensen erbij betrekken door naar de
mensen toe te gaan, door open en eerlijk te communiceren. Laten we
met z’n allen geloven in de kracht van de samenleving. En wie weet
worden er dan wensen vervuld die onze leefgemeenschap nog leuker,
nog beter, nog mooier maken.
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? Neem eens een kijkje op
de website www.stadstafel.indeklundert.nl of vraag informatie op bij het
bestuur. Positieve reacties, handige tips en suggesties en opbouwende
kritiek zijn altijd welkom via e-mail: stadstafel@indeklundert.nl.
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Nieuwtjes van de Huisartsenpraktijk De Clundert
De vakantieperiode ligt grotendeels achter ons en wat was het een prachtige zomer. De medewerkers van huisartsenpraktijk De Clundert hopen dat
iedereen leuke vakantie heeft gehad.
Huisarts Desiree van Oorsouw-Broeken deelt hier graag wat foto’s van de vakantie met haar gezin. “Wij hebben ervan genoten en zijn inmiddels weer
lekker aan het werk.”

De komende periode zijn er extra werkzaamheden uit te voeren vanwege de organisatie van de jaarlijkse griepprikken. Ook gaat men verder met de
voorbereidingen voor de metamorfose van de huisartsenpraktijk en de gezamenlijke entree van de apotheek en de huisartsenpraktijk.

Verandering balie huisarts
Een van de voorbereidingen van de metamorfose is de werkwijze bij de
balie. Voortaan kunt u direct in de wachtkamer plaatsnemen wanneer
u een afspraak heeft bij een van onze medewerkers. U hoeft zich niet
meer te melden bij de balie. Als u langer dan 15 minuten moet wachten
in de wachtkamer dan graag even laten weten aan de assistente.
De balie kunt u alleen nog gebruiken voor vragen die niet telefonisch
of via het patiëntenportaal van mijngezondheid.net kunnen worden gesteld. U drukt op de bel en de assistente zal u dan zo spoedig mogelijk
te woord staan.
Griepprikken
Op dinsdag 8 november staan de griepprikken ingepland. De patiënten
die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging per post thuis
gestuurd. Patiënten die niet mobiel zijn worden thuis geprikt.
Herhaalprik tegen corona bij GGD halen
De herhaalprik tegen corona wordt door de GGD-medewerkers gezet
op de daarvoor bestemde GGD-vaccinatielocaties. Wanneer u vragen
heeft over de herhaalprik kunt u de website mijnvraagovercorona.nl
raadplegen. De huisarts heeft alleen een hele kleine rol om kleine groep
mensen uit te nodigen.
Apotheek en huisartsen twee afzonderlijke bedrijven gevestigd in één
pand
Apotheek De Eendracht en Huisartsenpraktijk De Clundert zijn twee
aparte bedrijven met ieder hun eigen werkwijze gevestigd in hetzelfde
pand die wel nauw samenwerken.
Recepten
De recepten worden voorgeschreven door de huisarts of verpleegkundig specialist. Wanneer u van de dokter of de verpleegkundig specialist
tijdens het spreekuur of e-consult een recept krijgt voorgeschreven, dan
wordt dit recept direct doorgestuurd naar de apotheek. De huisartsenpraktijk heeft haar werkzaamheden dan ten aanzien van het voorgeschreven recept afgerond. Wanneer u klaar bent bij het spreekuur of
het e-consult van de huisarts of verpleegkundig specialist kunt u naar
de apotheek om de medicijnen op te halen.

Recepten die worden uitgeschreven door de praktijkondersteuners of
een van de doktersassistentes van de huisartsenpraktijk moeten eerst
door de huisarts worden goedgekeurd. Wanneer u een recept van de
praktijkondersteuner of doktersassistente krijgt voorgeschreven dan
kunt u deze na 16:00 uur bij de apotheek ophalen. Nadat de huisartsenpraktijk het recept heeft verzonden naar de apotheek voert de apotheek nog enkele controles uit met betrekking tot uw geneesmiddel.
Herhaalrecepten
Wanneer u bij de apotheek telefonisch of online een herhaalrecept
heeft aangevraagd, kunt u uw medicijnen na twee werkdagen afhalen
bij de apotheek. Als uw emailadres bekend is bij de apotheek, kan de
apotheek u een email sturen zodra uw medicijnen klaarliggen bij de apotheek.
U kunt zich ook aanmelden voor de herhaalservice van de apotheek als
u chronische medicatie gebruikt. De apotheek houdt dan bij wanneer
uw medicatie op is en vraagt op tijd een recept aan bij de huisarts. Vervolgens krijgt u een bericht als uw medicatie klaarligt in de apotheek.
Voorraad medicatie
Helaas komt het nog veel voor dat veel medicatie niet leverbaar is,
waardoor de apotheek de medicatie niet kan uitleveren. Samen met de
huisarts kijkt de apotheek naar een alternatief.
Mijngezondheid.net
Ook de apotheek werkt met het patiëntenportaal mijngezondheid.net
en kunt u toevoegen als zorgverlener in de app van mijngezondheid.net.
Via deze weg kunt u medicatie herhalen en medicatieoverzicht opvragen en vragen stellen aan de apotheker.
Informatie online
Als er vragen zijn of onduidelijkheden, neem dan eens een kijkje op de
website van de praktijk: www.declundert.praktijkinfo.nl daar is al heel
wat informatie te vinden.
Overigens als om een bepaalde reden zoals onderbezetting de openingstijden van de praktijk worden gewijzigd, dan wordt dit onder andere gecommuniceerd via de website van de praktijk, maar ook via de
facebookpagina van In de Klundert.
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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

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.verpalenhoveniers.nl
Aanleg - Renovatie - Onderhoud

In liefdevolle herinnering

Maarten Littooij
*18-06-1965

†09-07-2022

Hartverwarmend was uw betrokkenheid, steun en medeleven na
het overlijden van onze Maarten.
Daarvoor willen we u hartelijk
bedanken.

www.verpalenhoveniers.nl
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Whiskyproeverijen!
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Woensdag
26 oktober

Donderdag
10 november

in Café de Babbelaar
in de Niervaert te
Klundert

in de Stad Klundert
te Klundert
Beide proeverijen kosten 30 euro p.p.
inclusief bijpassende hapjes.
Maximaal 25 personen per
proeverij dus vol is vol.
Zaal open om 19.30 uur en
om 20.00 uur begint de proeverij.
Kom snel langs in onze winkel in de
Doorsteek om u in te schrijven.

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

Speciale actie van Albert Heijn in de Klundert

Overhandiging eerste fotoboek Trots
op Klundert

Bij Albert Heijn in de Klundert is de actie gestart ‘Trots op Klundert’ waarbij plaatjes gespaard kunnen worden om te plakken in het prachtige verzamelalbum over de geschiedenis van Klundert. Zonder plaatjes al een prachtig boek vol verhalen over gebeurtenissen, gebouwen, organisaties
en nog veel meer. Als alle plaatjes bij elkaar gespaard en ingeplakt zijn, wordt het absoluut een waardevol boekwerk.
Zaterdag 24 september kregen Kees Hendrikx en Jos van Loon de eerste exemplaren van ‘Trots op Klundert’ uitgereikt door Henk Strootman namens Albert Heijn in de Klundert.
prachtig boekwerk geworden, dat we vandaag trots mogen uitreiken
aan de samenstellers.”
Enthousiaste samenwerking
Kees Hendrikx, voorzitter van Die Heemkundekring, reageerde enthousiast op dit initiatief. Er werd een werkgroep geformeerd, maar helaas
door corona was het lastig om bij elkaar te komen. Ondertussen had
Jos van Loon gehoord van dit initiatief en bood zijn hulp aan. Jos is een
fervent fotograaf en heeft al heel wat foto’s gemaakt in en om Klundert. Ook is hij handig met bewerkingsprogramma’s en weet veel van
de Klundertse geschiedenis. Die samenwerking was meer dan welkom.
Onderwerpen werden gekozen, geschikte foto’s erbij gezocht voornamelijk uit het uitgebreide archief van Die Overdraghe. Maar om het verhaal compleet te illustreren heeft Jos zelfs nog 94 foto’s toegevoegd.
Een aantal hiervan heeft hij apart gemaakt voor het album en een aantal
oude foto’s zijn speciaal bewerkt. Alle bestuursleden hebben tenslotte
meegewerkt om alle teksten te controleren of het inderdaad allemaal
klopt wat er geschreven stond. Al met al is het boek ‘Trots op Klundert’
een prachtig verzamelalbum geworden.

Het idee was er al enkele jaren
“Al voor de hele coronaperiode heb ik Heemkundekring Die Overdraghe benaderd om mee te denken over het idee om een verzamelalbum
te maken met foto’s en verhalen over de geschiedenis van Klundert”,
vertelt Henk Strootman, “we hadden voorbeelden gezien van dergelijke verzamelalbums in andere plaatsen zoals Werkendam en Dordrecht
en wilden ook in Klundert zo’n actie opstarten. Het is uiteindelijk een

Spaaractie tot en met 27 november
De spaaractie is inmiddels gestart bij Albert Heijn in de Klundert. Het album is gratis verkrijgbaar in de winkel. Om het compleet te maken krijgt
men bij elke tien euro aan boodschappen een setje met vier historische
plaatjes die in het boek geplakt kunnen worden. De actie loopt door tot
en met 27 november, zodat iedereen in de gelegenheid is om de plaatjes
bij elkaar te sparen.
Ruilbeurs 26 november in De Stad
Ongetwijfeld zullen mensen straks dubbele plaatjes hebben, terwijl
andere plaatjes nog ontbreken. Daarvoor organiseert Albert Heijn op
zaterdag 26 november van 11.00 tot 13.00 uur een speciale ruilbeurs
in De Stad Klundert.

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl
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Vacature
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

(Leerling) Monteur
Functie-eisen

Een monteur met inzicht en eigen initiatief.
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Efficiënt, nauwkeurig en zorgvuldig.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•

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

Iets voor jou?

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

www.agtrucks.nl

L&P en Vermetten.
Accountancy en
belastingadvies.
Zonder gedoe.
Sneller en flexibeler dan grotere adviesorganisaties,
completer en stabieler dan de kleinere bureaus.
Per 1 januari 2022 heeft L&P zich aangesloten bij
Vermetten. Onze professionals ondersteunen dagelijks
ondernemers uit allerlei branches.
06 24 92 58 77

Wij zijn Vermetten, dé adviseur van succesvolle
ondernemers.

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen
info@luxebuitenverblijven.nl
v

•
•
•

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen
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Deskundig. Daadkrachtig.
Doeltreffend. Zonder gedoe.
www.vermetten.nl

Verenigingsnieuws

Maandag 3 oktober: Jubilerende ouderenmiddag

Het Lokaal Comité Klundert houdt op maandag 3 oktober een feestelijke
middag 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 grote
loterij met fraaie prijzen. Na afloop wordt u nog een buffet aangeboden. De
eindtijd wordt daardoor 18,30 uur.
U kunt zich opgeven door 5 euro in een enveloppe voorzien van uw naam
en adres in te leveren bij Cobi Schneyderberg, Mauritsweg 64 of bij Joke
Krijnen, Kerkweg 22.
Opgeven bij genoemde adressen kan tot en met 30 september.
Het belooft een bijzondere leuke middag te worden!

Donderdag 6 oktober: Jaarfeest KBO Klundert

Op donderdag 6 oktober houdt KBO Klundert haar Jaarfeest in De Niervaert.
De dag begint om 14.30 uur met een woord en communiedienst door pastor M. Bastiaansen en met zang van Seniorenkoor Herfstklanken onder leiding van dirigent Paul Koevermans.
Na de viering is er koffie/thee met iets lekkers. Ondertussen hebben de
mannen van de Partyband hun instrumenten gestemd en zorgen zij voor een
gezellige swingende middag met veel Nederlandstalige muziek. Meezingen
en dansen is niet verplicht maar mag natuurlijk wel.
De dag wordt afgesloten met een koffietafel.
Meer info KBO Klundert
Opgeven voor het Jaarfeest kan helaas niet meer.
Informatie over deze dag en de KBO Klundert in het algemeen is te verkrijgen bij Gonny Hendrikx telefoon 0168-404046.

Muzikale jubileumavond 75 jaar Oranje Garde

Op zaterdagavond 8 oktober vieren de slagwerkers van Oranje Garde hun
75 jarig jubileum in de Niervaert in Klundert. Dat gaan zij doen in een muzikale showavond waarbij iedereen die belangstelling heeft mag komen
luisteren en kijken.

Er is een leuk muzikaal programma samengesteld. Nieuwe nummers en daarmee gelijk ook de presentatie van de uitgebreide instrumentale bezetting.
Ook gestemd slagwerk maakt namelijk vanaf nu deel uit van het muzikale
spectrum wat Oranje Garde te bieden heeft. Hiermee is veel meer mogelijk
en dat gaan de bezoekers dan ook merken deze avond.
Historie en show
Natuurlijk is er ook aandacht voor een stukje historie, de “Oude Garde” komt
nog even langs en zijn er verschillende muzikale acts. Daarnaast zal de enige andere nog bestaande Oranje Garde in Nederland een bijdrage leveren
en Danspodium #Reflex, waarmee de slagwerkers eerder samenwerkten, is
erbij.
Mijlpaal
Een 75-jarig jubileum is een bijzondere mijlpaal en die verjaardag was al op
1 juli 2021. Toen kon dat helaas niet gevierd worden vanwege corona en alle
maatregelen en gevolgen die daarmee gepaard gingen. Maar na de verschillende lockdowns is de vereniging weer opgestart en nu is het tijd om alle
vernieuwingen die in die tijd hebben plaatsgevonden te presenteren en om
de verjaardag te vieren.

Tentoonstelling en feestavond
De muzikale jubileumavond wordt gehouden in de grote zaal van De
Niervaert. De show begint om 20.00 uur, maar om 19.00 uur gaat de
zaal al open, zodat bezoekers de tentoonstelling met historisch materiaal
kunnen bekijken. Om 22.00 uur wordt de avond besloten met een gezellige
afterparty. Iedereen is van harte uitgenodigd; de toegang is gratis.

Muziekvereniging Determinato weer volop actief

Het nieuwe muziekseizoen is al weer even gestart, alle groepen en orkesten zijn weer aan het repeteren en er staan weer mooie activiteiten op de
kalender.
Maestro zaterdag 5 november
Het fanfareorkest is volop in voorbereiding voor het concert met als thema
Maestro. Dit is op zaterdagavond 5 november aanstaande in De Stad Klundert. Dit concert is naar voorbeeld van het gelijknamige televisieprogramma
waarbij een aantal BN-ers voor een keer de muzikale leiding krijgen over een
orkest. Uiteraard krijgen ze de nodige instructie en mogen ze repeteren met
het orkest. Bij de uitvoering worden ze beoordeeld door een deskundige
jury. Ditzelfde gaat Determinato nu presenteren met het eigen Klundertse
orkest. Vijf prominenten uit onze eigen regio zullen de dirigeerstok ter hand
nemen en het orkest dirigeren bij een van tevoren gekozen muziekwerk. Uiteraard is er een deskundige jury die dit gaat beoordelen en daarnaast wordt
het publiek betrokken bij de puntenverdeling.
De tickets kosten 12,50 euro inclusief pauzeconsumptie. Begin oktober start
de voorverkoop via Primera Van den Berge aan de Voorstraat in Klundert.
Nieuwsgierig wie de Klundertse Maestro’s zullen zijn? Zorg dat u erbij bent,
want het aantal beschikbare publieksplaatsen is beperkt. Houd de facebookpagina van Determinato Klundert in de gaten, daar zullen de maestro’s aan
u voorgesteld worden.
De Leeuwenkoning met De Zandtovenaar 1 april 2023
Nog iets verder weg, maar ook hier wordt ook al hard aan gewerkt. Deze
productie moest al een paar keer uitgesteld worden i.v.m. corona, maar nu
hopen we dat het door kan gaan op zaterdag 1 april 2023.
Reserveer deze datum zo vast in uw agenda. Zodra de voorverkoop start,
wordt dit natuurlijk ook gepubliceerd in dit magazine en op de facebookpagina van Determinato.
Instroom nieuwe leden
Het fanfareorkest van Determinato is nog steeds groeiende. Net na de zomervakantie zijn er weer een tiental jeugdleden doorgestroomd vanuit de
jeugdafdeling. Inmiddels telt het orkest zo’n 70 muzikanten. Een prachtig
orkest waar de vereniging terecht heel trots op is.
Voor iedereen die het leuk lijkt om ook muziek te gaan maken, er zijn mogelijkheden voor alle leeftijden.
Zelfs als u al wat ouder bent en het eigenlijk altijd graag had willen leren,
schroom niet, loop eens binnen op een repetitieavond. U bent niet de enige
die op latere leeftijd nog begonnen is met een muzikale hobby.
Het fanfareorkest repeteert elke woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
in De Niervaert.
Jeugdafdeling
Ook bij de jeugdgroepen zijn nieuwe leden altijd welkom. Kinderen mogen
het de eerste weken altijd gratis komen proberen of ze het leuk vinden zo’n
muziekhobby.
De muziekspeeltuin is er voor kinderen vanaf 4 jaar, vervolgens hebben we
dan een probeerorkest en een kinderorkest en voor de ietsje oudere kinderen (vanaf ca. 9 jaar) is er ons jeugdorkest De Detomaatjes.
Kinderen die graag willen drummen of een melodisch slagwerkinstrument
willen leren bespelen kunnen ook altijd terecht bij Determinato. Achter het
orkest bij de slagwerksectie of meespelen in de Drummerij, er is van alles
mogelijk.
Voor meer informatie kijk eens op de website www.determinato.nl, in de
kalender staan alle repetitiemomenten. Altijd welkom om eens te komen
kijken, luisteren of mee te doen. Meer info kun je opvragen via het contactformulier op de website.
Koor & More
Liever zingen? Ook dat kan bij Determinato. Sinds enkele jaren hebben we
een eigen popkoor die wekelijks repeteert. Belangstelling? Bel even naar 0643694329 voor meer informatie.
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Klundertse postduivenvereniging viert jubileum

100 jaar Oranje Boven!

Eeuwfeest bij Postduivenvereniging Oranje Boven! Op zaterdag 22 oktober wordt de honderdste verjaardag gevierd met een receptie voor genodigden
en een feestavond voor alle leden. De festiviteiten vinden plaats in het clubgebouw aan de Schanspoort 67 in Klundert.
welke duif precies als eerste terug op honk is?
“Dat gaat tegenwoordig heel modern. Bij onze
duiven zit aan het ene pootje de ring met hun
registratienummer en aan het andere pootje een
soort chipring. Het gaat helemaal digitaal. Als de
duiven thuis in de kooi op de klep vallen, dan zit
daar een soort elektronische strip en zelf hebben
we een kastje die precies registreert welke tijd
de duif terug in het hok is. Vroeger was het een
speciale klok. En als jouw duif dan op de klep
gevallen was, moest je als een speer naar het
clubgebouw met jouw klok om de aankomst te
laten registreren. Dat is nu een stuk handiger en
veel efficiënter geworden.”

Archieffoto Oranje Boven 1972 t.g.v. 50-jarig jubileum

Archieffoto Oranje Boven 1997 t.g.v. 75-jarig jubileum
De
eigenlijke
verjaardag
valt
eigenlijk
op 31 augustus. Die datum was ook de
verjaardagsdatum van de toenmalige Koningin
Wilhelmina. Bovendien is Klundert een
Oranjestad bij uitstek, dus kozen de oprichters
toen voor de naam Oranje Boven.
Oprichters
Een eeuweling verdient natuurlijk de nodige
aandacht en daarom wordt er een afspraak
gemaakt met het bestuur ten huize van de
voorzitter van de duivenverenging Rob Schoep.
Daar treffen we ook de penningmeester: broer
Koos Schoep. Secretaris Ruud Nederlof moest
verstek laten gaan.
Bij de club zitten overigens nog meer familieleden.
Ook hun broers Peter en Lex zijn lid van de club.
“Het is ons met de paplepel ingegeven. We
hadden vroeger thuis duiven en ook mijn opa
Willem Schoep was een fervent duivenmelker. Hij
was honderd jaar geleden één van de oprichters.”
Duivenmelkers
Rob en Koos draaien al heel wat jaren mee
binnen de vereniging. Koos heeft sinds een tijdje

weliswaar zelf geen duiven meer, maar Rob is nog
steeds een actief duivenmelker, al bijna 50 jaar lid
en inmiddels 21 jaar voorzitter van Oranje Boven.
“Ik ben al veel langer bij de club betrokken, maar
we mochten pas lid worden toen we wat ouder
waren. Ik ben lid geworden toen ik 17 jaar was.”
Over de duivensport in het algemeen en over
de geschiedenis van Oranje Boven weten de
gebroeders Schoep enthousiast te vertellen. Ze
vullen elkaar prima aan.
Op de klep vallen
Iemand die actief is in de duivensport wordt
een duivenmelker genoemd. Het is niet alleen
belangrijk om de duiven te trainen, maar ook
kweken hoort erbij. Met de duiven wordt er een
competitie gespeeld, waarbij speciaal gefokte
duiven zo snel mogelijk een traject moeten
afleggen.
“De duiven worden naar een bepaalde plek
gebracht en moeten dan zo snel mogelijk
terugvliegen naar hun hok. Dat zijn flinke
afstanden die de duiven dan af moeten
leggen. Er zijn vluchten van 80 tot wel 1000
kilometer”, vertelt Rob. En hoe weet je dan
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Intensieve sport
De duivensport is een heel intensieve sport. Niet
zozeer qua lichaamsbeweging, maar zeker wel in
de tijd die je er in moet steken. “Duivenmelker
ben je 365 dagen per jaar. Een paar weekjes op
vakantie dat gaat zomaar niet. Ik ga nooit langer
weg dan een dag of vier. Gelukkig hebben wij
genoeg familieleden die dan voor de duiven
kunnen zorgen.”
Helaas loopt de duivensport qua belangstelling
heel erg terug. Ook bij de Klundertse
postduivenverenging zijn er steeds minder
actieve leden. De vereniging telt op dit
moment nog 18 leden, waarvan nog maar 13
of 14 duivenmelkers die actief meedoen aan
de wedstrijden. Ze zouden het liefste weer wat
jongere aanwas binnenhalen. “Het is echt geen
sport alleen voor oude mannen, ook de jeugd is
meer dan welkom. We hebben op dit moment
een jonge knul uit Eritrea die enthousiast bij ons
komt kijken en helpen. We hebben een hok voor
hem geregeld en een paar duifjes en die jongen
heeft het helemaal naar z’n zin. Echt leuk!”
Eigen honk
Er is heel wat archiefmateriaal verloren gegaan bij
de Watersnood. Na de watersnood had Oranje
Boven hun honk bij de Gouden Leeuw, een hotelcafé-restaurant in het pand waar nu de Chinees
gevestigd is. Daar werden de duiven gekorfd.
“De duiven die de clubleden willen laten vliegen
worden eerst ingekorfd. In het clubgebouw
worden alle duiven die meedoen geregistreerd
en in speciale korven gedaan om daarna
weggebracht te worden door een speciale
vrachtwagen die ze naar de lossingsplaats brengt.
Dat inkorven gebeurde dus na de watersnood bij
de Gouden Leeuw. Toen dit café verkocht werd
moesten we verkassen. We hebben toen een
pandje gekocht in de Westerstraat. Daar hebben
we een hele leuk tijd gehad, maar op een gegeven
moment werd het veel te klein.”
De broers Schoep hebben nog een mooie
anekdote over dit te kleine clubgebouw. “We
hadden op een gegeven moment een bijzonder
zwaarlijvig persoon als lid van de club. Ons jongste
broertje Peter had zijn duiven net ingekorfd, toen
deze man binnen kwam struikelen. De ruimte
was te smal en hij viel op de mand waar eerder
de duiven van Peter in hadden gezeten. Een geluk
dat die duiven net ingekorfd waren, anders waren
ze morsdood geweest. Overigens heeft die
meneer de korf netjes weer gerepareerd en kreeg
Peter weer een zo goed als nieuwe mand terug.”

Verhuizing naar huidige honk
Nadat ons pandje aan de Westerstraat verkocht
was, hebben we een prefab gebouwtje gekocht
van een school in Willemstad. En dat gebouwtje
is nog steeds ons clubgebouw. Het staat aan
Schanspoort 67.”
De leden weten dit eigen honk wel te
waarderen en zijn er vaak te vinden. “Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de
kampioensavond, duivententoonstellingen en
elke week worden hier de duiven ingekorfd.
We zijn hier vaak wel twee avonden per week.
We drinken graag een biertje op z’n tijd en het
wordt dan nog wel eens een latertje. Vooral op
de vrijdagavonden als de duiven weggebracht
worden voor de wedstrijdvlucht is het meestal
erg gezellig in het clubgebouw. “Het is wel eens
gebeurd dat het al weer licht werd en de eerste
duiven al weer terug kwamen, dat wij daar nog
zaten”, aldus de gebroeders Rob en Koos Schoep.
Wekelijkse vluchten
Van eind maart tot ongeveer eind september
kan men meedoen aan speciaal georganiseerde
vluchten. De eerste wedvluchten in het seizoen
worden gehouden met ‘oude duiven’. Oude
duiven zijn alle duiven die niet in het lopende jaar
zijn geboren. Vanaf juli worden ook vluchten met
jonge duiven gehouden. De duivenmelkers van
Oranje Boven brengen wekelijks in het seizoen
samen nog zo’n 300 duiven naar het clubgebouw
om in te korven voor de wedstrijden. Bij de
wedstrijden voor jonge duiven doen er wel zo’n
450 duiven mee.
“Dat waren zo’n 25 jaar geleden wel meer dan
duizend duiven per week. We hadden toen meer
dan 50 vliegende leden. Het ledenverloop is
overigens niet doordat mensen zomaar stoppen
omdat ze geen zin meer hebben. We hebben een
hele hechte club onder elkaar, een stikgezellige
vereniging. Maar leden stoppen vanwege
ouderdom of wegens verhuizing.”
Prijzenpot
Vroeger konden er forse geldprijzen en allerlei
waardevolle artikelen gewonnen worden. “De
succesvolle duiven waren dan ook heel wat
waard. De duurste duif ooit is verkocht voor 1,6
miljoen euro. Dat was een duif van een Belgische
eigenaar verkocht aan een koper uit China.
Zoveel geluk heb ik nooit gehad met m’n duiven”,
vertelt Rob lachend, “nu heb ik maar 45 duiven
meer. Eigenlijk heel weinig, maar ik vind het goed
zo.”
Als vereniging heeft Oranje Boven nog wel een
onderlinge prijzenpot. “We spelen puur voor
de eer, maar onder elkaar is het toch wel leuk
om er een competitie van te maken waarbij
wat prijzen gewonnen kunnen worden. Geen
grote waardevolle prijzen ofzo, maar we leggen
wat geld in, een soort lotto waarbij ingezet kan
worden op bepaalde duiven. De winnaar krijgt
dan de pot. En elke week hebben we diploma’s
voor de eerste drie duiven.”

Meer Moerdijk elke woensdag in het Westerkwartier

Jongereninloop voor 12-plussers
Vanuit het jongerenwerk Meer Moerdijk en in samenwerking met Speeltuinvereniging
Westerkwartier is er op de woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur een jongereninloop
voor de Klundertse jeugd van 12 jaar en ouder.
Ben jij het ook zo beu om buiten te hangen met de aankomende koude en natte periode? Wil
jij graag warm en droog zitten? Zoek je een plek waar je met je vrienden bij elkaar mag komen?
Wil je even weg van thuis?
Dan is die mogelijkheid ook voor jou gecreëerd. Welkom op de woensdagavond in het
clubgebouw van Het Westerkwartier aan de Prins Willemstraat 72 in Klundert.
Niks moet maar het mag!
Vooraf is er eerder al een brainstormsessie geweest met een aantal jongeren waarbij
aangegeven is wat de jeugd graag zou willen. Daar kwamen allerlei leuke ideeën naar voren.
Iedereen in de leeftijd van 12+ is welkom om binnen te lopen, niks moet maar het mag!
Er is een mogelijkheid tot het gebruik van Wi-Fi. Er is een box aanwezig, zodat je muziek
kunt luisteren en uiteraard is er ook een PlayStation te vinden. Zijn er nou toffe films, series,
wedstrijden die je graag wilt kijken met je vrienden dan hebben we uiteraard ook een
Chromecast! Of heb jij zelf een leuk idee?
Jongerenwerker
Vind je dit nou tof, loop dan gewoon binnen op woensdagavond in het clubgebouw van
Het Westerkwartier in de Prins Willemstraat. Heb je vragen neem dan contact op met
jongerenwerker Dirk Leijten (06-12545899).

Wat zijn wij blij met onze
vrienden!

Vriendschap is zó waardevol! Mede dankzij onze vrienden kunnen we maandelijks dit magazine
uitgeven en verspreiden. Vindt u het fijn om elke maand het Klundert Magazine te ontvangen?
Mogen we dan ook op uw vriendenbijdrage rekenen?
Sommige vrienden betalen via een automatische incasso elk jaar hun bijdrage, die betalingen
zullen binnenkort weer geïncasseerd worden.
Voor alle anderen hebben we het ook heel makkelijk gemaakt om de vriendschap te regelen. Ga
naar de website www.indeklundert.nl, even klikken op de iDealknop en verder spreekt het voor
zich.
Hebt u uw bijdrage voor 2022 al overgemaakt?

Feest en receptie
Op zaterdag 22 oktober wordt er dus gefeest
door de 100-jarige duivenvereniging. Van
14.00 tot 16.00 uur is er eerst een receptie
voor genodigden en daarna is het feest voor
de leden. Er is een diner geregeld door Eethuis
Grill De Polder uit Heijningen en aansluitend een
feestelijke avond met een verrassend optreden.
Wil je meer weten over de duivensport of over
Oranje Boven neem dan contact op met de
voorzitter van de duivenvereniging Rob Schoep,
telefoon 06-48734633.
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WERK WAARMEE
JE HET VERSCHIL
KUNT MAKEN
Heb jij een passie voor techniek? En wil je werken op een plek waar je kunt
bijdragen aan oplossingen die echt een verschil gaan maken?
Shell is op zoek naar enthousiaste talenten die met ons willen
samenwerken aan de energietransitie. Meer weten?
Ga naar shell.nl/werkenaandetoekomst
Tijdens de Open Havendag Moerdijk op zaterdag 8 oktober zijn onze
medewerkers aanwezig om je vragen te beantwoorden. Je bent van harte
welkom in de stand van Shell op het festival terrein!
Kijk op openhavendagmoerdijk2022.nl en schrijf je in!

Bekijk hier de actuele vacatures bij
Shell Chemicals Park Moerdijk en
Shell Energy and Chemicals Park
Rotterdam
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Veel interesse voor woonvorm jongeren met
verstandelijke beperking in Klundert

Op donderdag 15 september organiseerde SOVAK een eerste kennismakings- en informatie bijeenkomst voor ouders/verzorgers van jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking uit Klundert en directe omgeving, die interesse hebben in een woonvoorziening voor hun zoon of dochter.
Om ook in de toekomst mooie en passende huisvesting te bieden voor mensen met een verstandelijke beperking onderzoekt SOVAK welke
nieuwbouw- en renovatieplannen er nodig zijn in de gemeente Klundert. Dat doen we niet alleen. Al enige tijd is SOVAK in overleg met Maria van
Rosmalen en Ria Mol uit Klundert, beide moeders van jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Samen oriënteren wij ons op een
wooninitiatief in Klundert.
Ons kent ons
Deze wens van Ria, Maria en SOVAK wordt door meer ouders gedeeld zo
bleek tijdens de informatiebijeenkomst. Teuntje van Groesen (Manager Zorg
bij SOVAK): “Vooral het stukje met en in de gemeenschap wordt als iets
positiefs ervaren, maar ook als iets herkenbaars voor Klundert. De sociale
controle, het ons kent ons, en het hebben van een baantje bij de plaatselijke
groensector, zwembad en winkel. Dat vinden deze ouders ontzettend
belangrijk voor hun zoon of dochter met een verstandelijke beperking.”
Zelfstandig wonen
SOVAK heeft tijdens de informatiebijeenkomst een goed beeld gekregen
van de woonwensen en is erg enthousiast over de ideeën. Duidelijk is
geworden dat meerdere ouders een fijne woonvorm zoeken, waar hun
kinderen met goede begeleiding en zorg redelijk zelfstandig kunnen gaan
wonen. Daarbij vinden ouders het belangrijk dat er enige vorm van inspraak
mogelijk is.
In een hechte gemeenschap
Net als Ria en Maria vinden al deze ouders het erg belangrijk dat hun kind
in het vertrouwde Klundert, waar een hechte gemeenschap is en waar hun
kinderen al hun hele leven lang deel van uit maken, kunnen blijven wonen.
Teuntje van Groesen: “We hebben nu een scherper beeld bij de zorgvragen
van deze gezinnen. Afhankelijk van de leeftijd is er een woonbehoefte
soms op korte termijn en soms pas op een termijn van 2 tot 7 jaar. Samen
gaan we kijken hoe we deze woonwensen kunnen vertalen naar een mooie
woonvoorziening in Klundert waar jongvolwassenen, met een beperking,
met de juiste begeleiding en zorg kunnen gaan wonen.”
Meer informatie? Kijk op www.sovak.nl of bel 088 - 3520100.

Op de foto staan de initiatiefnemers Ria Mol en Maria van Rosmalen (eerste en
derde van links) uit Klundert samen met Joost Meijs, Teuntje van Groesen en
Suzanne Soeterboek van gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK.

Flyers bezorgen? Ook dat kunnen
wij regelen!
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwoners informeren over een
bepaalde happening of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mogelijk
om een advertentie te plaatsen. Een andere mogelijkheid is om een
flyer of brochure mee te laten bezorgen door onze bezorgers!
Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op pad en
tegen een alleszins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of brochure
keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via
advertenties@indeklundert.nl.

Jouw
advertentie hier?
Klundert Magazine wordt maandelijks op donderdag/
vrijdag huis aan huis verspreid in Klundert, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.
De totale oplage is 3.200 exemplaren.

Mail jouw advertentie of voor meer
informatie naar: advertenties@indeklundert.nl
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Tentoonstelling over koningin Juliana
Vanaf 15 oktober 2022 t/m 10 april 2023 is in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam een tentoonstelling
te zien over koningin Juliana: De eeuw van Juliana,
een koningin en haar idealen.

In de tentoonstelling zijn niet alleen honderden
koninklijke kunstobjecten uit de koninklijke verzamelingen te zien, maar ook de persoonlijke
verhalen en herinneringen aan Juliana krijgen een
prominente plek. Voor de zomervakantie al was er
een oproep geplaatst om de uniekste anekdotes
over Juliana te delen, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan paleis Soestdijk tijdens het Koninginnedagdefilé of een andere bijzondere ontmoeting.
Ook Nienke Noteboom heeft Koningin Juliana
ontmoet en zelfs een hand mogen geven. Deze
herinnering heeft ze ook gedeeld met de organisatie van de tentoonstelling. Helaas niet gekozen
voor deze expositie, maar de redactie van het
Klundert Magazine vond het wel een mooi verhaal om te delen met onze lezers. Dus hier wel
een prominente plek in ons maandblad.

Herinnering aan een
ontmoeting met
koningin Juliana
door Nienke Noteboom-van de Pol

Klundert is echt een Oranjestad bij uitstek, een
koningsgezind vestingstadje in West-Brabant.
Elk jaar, vroeger tijdens Koninginnedag en nu op
Koningsdag, wordt er een geweldig Oranjefeest
gevierd. Deze feestelijke dag begint van oudsher
met een aubade op het plein voor ons prachtige
stadhuis. Het is dan altijd een drukte van jewelste
en jong en oud zingt mee met de speciale aubadeliedjes. In alle straten wordt gevlagd en er zijn
altijd leuke en drukbezochte activiteiten, georganiseerd door het plaatselijk Oranjecomité.
Van 1974 tot 1981 ben ik zelf voorzitter geweest
van de Stichting Oranjecomité Klundert. En in die
tijd was er een speciale gebeurtenis, de herinnering daaraan is me altijd bijgebleven. Eigenlijk een
heel simpel verhaal, maar voor ons was het toen
zo ontzettend indrukwekkend.

op. U gaat langzaam langs het bordes. Daar staat
de koningin. Ze is alleen, er is verder geen familie
bij en ze zwaait naar u. U krijgt alle gelegenheid
om terug te zwaaien, de bussen rijden heel langzaam voorbij de koningin. Er wordt niet gestopt
en u mag de bus niet uit.”

vertelden wij dat er zoveel was binnengekomen,
dus dat alles wel betaald kon worden.
“Wat ééénig, echt éééénig”, zei ze op de manier
zoals ze dat zo mooi kon zeggen, “ik hoop dat u
nog een hele fijne dag zult hebben.”
Toen ging ze weer terug het bordes op.

Wij hadden echter van tevoren iets bedacht met
het oranjecomité. Want als we daar met al die
bussen langs het paleis zouden rijden, dan moest
de koningin toch op de een of andere manier
weten dat er ook een delegatie uit Klundert mee
defileert.
We hadden oranje gordijnstof gekocht om een
spandoek te maken. Mijn medebestuurslid Jos
van Loon heeft daar keurig opgeschreven ‘Groeten uit Klundert’. Dat hadden we bij ons in de
bus liggen om aan de koningin te laten zien. Toen
de marechaussee dus zei dat we de bus niet uit
mochten, keken we elkaar aan en dachten: dat zal
toch zeker niet waar zijn…

Dat is eigenlijk het hele verhaal. Voor ons was dit
echt een anekdote die ons allemaal is bijgebleven.
De bussen voor ons waren ondertussen allemaal
al veel verder gereden, maar wij hadden het toch
voor elkaar om zo’n bijzonder moment met koningin Juliana te mogen beleven.
Toen we bij het restaurant kwamen, hebben we
daar zelfs nog gedanst. Er stond zo’n speciaal decap orgel, wat je vroeger meer zag in feestlocaties. We hebben daar echt een feestje gevierd en
het is alles bij elkaar een prachtige dag geworden,
waar we nu jaren later nog steeds met heel veel
plezier aan terugdenken.

We reden stapvoets achter de andere bussen aan.
Toen we langs het bordes reden, zagen we daar
de koningin staan, zwaaiend naar de passerende bussen. Iedereen in onze bus ging staan om
te zwaaien en de voor ons allemaal zo bekende
aubadeliedjes te zingen. Jos en ik hebben de deur
open gedaan, de bus moest toen wel even stoppen en we zijn toch uitgestapt. We liepen om de
bus heen, we zeiden verder helemaal niks en gingen met ons spandoek voor de bus staan.
Dat vond koningin Juliana blijkbaar zo leuk, want
ze kwam van het bordes af naar ons toegelopen.
We werden voorgesteld aan de koningin, ik kreeg
een hand van haar en ze zei:
“Wat leuk dat u hier bent, fijn om u allemaal zo
te horen, u zingt allemaal mee. Wat een gezellige
mensen, zo aardig dat jullie dit voor mij doen. Wat
gaat u verder nog doen vandaag?”
Ik heb verteld dat het voor ons allemaal een heel
speciale dag was en dat we na het defilé een eetgelegenheid in de buurt besproken hadden om
daar met elkaar gezellig te eten en na te genieten
van dit mooie moment.
Daarop vroeg ze: “O wat leuk, dus u maakt er echt
een dagje van. En wie betaalt dat dan allemaal?”
Dat vonden wij wel de allermooiste vraag. Daarop

Vroeger toen Juliana koningin was, werd er
naast het defilé voor haar verjaardag ook enkele
weken later een speciaal defilé van ouderen voor
koningin Juliana op Paleis Soestdijk gehouden.
Daar was Klundert op een gegeven moment
ook voor uitgenodigd om aan deel te nemen. Op
die uitnodiging werd enthousiast door heel veel
Klundertenaren gereageerd, iedereen wilde wel
mee. Maar we mochten slechts met één bus naar
Paleis Soestdijk. Met ons Oranjecomité hebben
we dit toen verder helemaal georganiseerd. We
hebben een verloting gehouden per straat, zodat
er uit elke straat in Klundert één persoon mee
mocht. Dat waren nog steeds heel veel mensen
alles bij elkaar, dus we hebben de allergrootste
bus gehuurd om met zoveel mogelijk mensen
naar Soestdijk te gaan.
’s Morgens gingen we met alleen maar opgetogen
mensen de bus in en reden naar Soestdijk. Daar
aangekomen stond de marechaussee bij de toegangspoort alle gasten op te wachten om instructies te geven. Er kwamen twee marechaussees de
bus in en we kregen te horen:
“Hartelijk welkom, u gaat zo meteen het terrein
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Voor mij persoonlijk kwam er nog iets achteraan.
Mijn vader hoorde dit hele verhaal en was natuurlijk apetrots. Mijn vader was ooit vanuit Overijssel
naar de Wieringermeer getrokken, maar is wel altijd Oldfries blijven praten. En hij vroeg me toen:
Hat de keninginne jo echt de hân skod…?
Natuurlijk wilde hij daar graag een foto van hebben. Maar in die tijd hadden we nog geen mobieltjes en we hadden ook geen fotocamera meegenomen, dus zelf hadden we helemaal geen foto’s
van deze speciale gebeurtenis. Dat kun je je nu
niet meer voorstellen dat je van zo’n moment
geen foto’s hebt, maar toen was dat gewoon zo.
Er liepen daar echter wel wat fotografen rond en
we kwamen er achter dat één van die fotografen
uit Haarlem kwam. Mijn vader is toen naar
Haarlem gereden, heeft daar alle fotografen
bezocht en de betreffende fotograaf gevonden.
Hij heeft toen een paar foto’s gekregen waarop
wij staan met de koningin.
Die foto heeft jarenlang bij hem thuis gehangen
en tegen iedereen vertelde hij dat zijn jongste
dochter de koningin een hand heeft gegeven. Eén
van die foto’s heeft zelfs nog jarenlang hier in het
Klundertse stadhuis gehangen. Inmiddels hangt
deze bij mij thuis aan de muur te pronken.

Recept van de maand

Vegetarische herfstschotel met paddenstoelen

Paddenstoelen horen natuurlijk bij de herfst en daarom hebben we
deze keer gekozen voor een heerlijke herfstschotel met paddenstoelen
en appeltjes.
Wat heb je nodig voor 4 personen?
Het lekkerste voor dit recept zijn bospaddenstoelen, maar het kan
natuurlijk ook gemaakt worden met champignons. Je hebt 250
gram nodig. Verder een grote winterpeen, twee vleestomaten, twee
uien (gesnipperd), twee teentjes knoflook, 50 gram boter, een kilo
aardappelen, wat zure room, een snuifje kaneel, peper en zout, verse
tijm, twee blaadjes laurier en twee zoetzure (biologische) appels.

De herfst is in aantocht. Het is al duidelijk in de natuur te zien. En wat
is er nu fijner dan op een heerlijke herfstdag naar buiten te gaan voor
een wandeling. In en om Klundert zijn heel veel mooie wandelingen
te maken, maar je kunt natuurlijk ook verder weg op pad voor een
heerlijke boswandeling. Juist dit seizoen is dat genieten met al die
schitterende herfstkleuren. Als je dan van tevoren al een makkelijke
ovenschotel hebt klaargemaakt, dan hoef je als je thuis komt alleen
nog even de schotel in de oven te zetten en kun je heerlijk relaxen en
genieten van je avond.

Bezorging ‘Kijk op
Immanuel’ in gevaar

Hoe maak je het klaar?
Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de aardappelen en kook
ze in met weinig water en wat zout in ongeveer 20 minuten gaar.
Verhit ondertussen een klontje boter in een wok of hapjespan en
bak de paddenstoelen in schijfjes aan. Voeg de winterwortel in kleine
reepjes en de ui met knoflook toe. Dit alles drie minuten bakken op
een laag vuur. Snij de tomaat in plakjes en voeg deze toe. Maak op
smaak met tijm, kaneel, peper en zout met de laurierbladeren. Nog
een paar minuten laten doorstoven. Wordt het te droog dan kun je er
wat groentebouillon, water of wijn aan toevoegen. Giet vervolgens de
aardappelen af en vang het kookvocht op. Stamp de aardappel fijn en
maak het smeuïg met ongeveer 1 eetlepel boter, de zure room en wat
kookvocht. Breng op smaak met peper en zout. Vet de ovenschaal in
met wat boter en schep de groentemix in de schaal. Verdeel de puree
er over en strijk glad. Snijd de ongeschilde appels in dunne plakjes van
ongeveer 2 mm en verwijder de pitjes en het midden van het klokhuis.
Leg de plakjes appel dakpansgewijs op de puree, strooi er nog wat
tijm over en eventueel wat koekkruiden. Leg wat kleine klontjes boter
bovenop en zet de schotel zeker een half uur in de oven.
Een lekkere herfstmaaltijd dat zich prima laat combineren met een
bokbiertje of een volle rode wijn.
Eet smakelijk!
Wat eet jij het liefst?
Wat staat er regelmatig bij jullie op tafel? Wat is jouw succesrecept?
Wil je dat delen met onze lezers?
We ontvangen graag tips voor lekkere recepten met foto via ons
mailadres: redactie@indeklundert.nl.

De enige echte Klundertvlag!

Veel van de bezorgers van het parochieblad bereiken een leeftijd
dat gezondheid en mobiliteit een rol gaan spelen. Veelal kan de
bezorging, tijdelijk, erbij genomen worden door iemand anders.
Maar in Klundert heeft de distributeur, Inge Kortsmit, aangegeven
dat zij om gezondheidsredenen de werkzaamheden niet meer kan
doen.
Binnen de bezorgers groep is er niemand die dit op zich kan nemen
en zijn we dus naarstig op zoek.
Vindt u het ook belangrijk dat Klundert geïnformeerd blijft over de
activiteiten in de Immanuelparochie en bent u in de gelegenheid
om 6 keer per jaar pakketjes met parochiebladen af te leveren
op verschillende adressen in Klundert en eventueel zelf een keer
een wijk te lopen. Neem dan contact op met inge Kortsmit, 0652311458 of Monique Wassing, 06 23340282.

We hebben nog enkele speciale Klundertvlaggen op voorraad. Wilt u
ook zo’n vrolijke vlag in de Klundertse kleuren, dan kunt u deze via
Stichting In de Klundert bestellen.
Snelle levering
We kunnen twee maten leveren: de standaardvlag van 150 x 100
cm voor 24 euro en een grote vlag van 225 x 150 cm voor 48 euro.
Belangstelling? De vlag is te bestellen via de webshop op www.
indeklundert.nl, daar kunt u ook meteen via iDeal betalen en kan de
vlag meestal dezelfde dag nog geleverd worden.
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Trots op Klundert!
Deze week
extra plaatjes bij:

1.

59

vanaf

2.

59

Heeft u
het
boek al
?

vanaf

2.

09

2.

29

Ontvang bij deze producten t/m 9 oktober
een extra pakje plaatjes, daarna iedere week nieuwe
actieproducten waarbij u de extra plaatjes ontvangt.

Albert Heijn in de Klundert, Doorsteek 9, 4791 HR Klundert
Klundert Magazine pagina 28

