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KassabonnenKassabonnenactieactie
Kassabonnen actie: Hoe het werkt!Kassabonnen actie: Hoe het werkt!

Neem bij de deelnemende winkeliers je kassabon mee en stop voor minimaal € 50.00 aan 
kassabonnen in een envelop, verkrijgbaar bij onderstaande deelnemers. De kassabonnen 
mogen van verschillende deelnemende winkeliers zijn.

Lever zoveel mogelijk enveloppen in en maak zo kans op één van de vele prachtige 
prijzen. Het prijzenpakket bestaat uit 200x kerstchocolade, 10x geldprijzen in de vorm 
van waardebonnen en de prijzen beschikbaar gesteld door de deelnemende winkeliers.
Er zullen 4 trekkingen zijn.

De enveloppen kunnen worden ingeleverd bij: De Marskramer, Esthers Mode Wensen en 
Maribelle Lingerie.

De actie loopt van vrijdag 25 november t/m vrijdag 23 december 18.00 uur

Deelnemende winkeliers:Deelnemende winkeliers:
AH in de Klundert
Bakkerij Jac Smit
Bloembinderij Mijn Idee
By Tiki
DA van Berghem
Dierenspeciaalzaak Wendy
De Poort Trends
De Roos Modeschoenen
De Stad Klundert
Esthers Mode Wensen
Feel Beauty by Cindy
Hair Fun Creations
Hermans Optiek
Jacco’s Menswear

Jora servicestation
Keurslagerij Jongmans
Klus Wijs 
Marions bloemdecoratie
Marskramer Schreuders
Maribelle Mode
Maribelle Lingerie
Moon 3
Primera van den Berge
Sleijtenrij
Sportcentrum de Niervaert
Schoonheidsinstituut 
Cathy
Van de Werken

Het 
prijzenpakket 

heeft een totale 
waarde van maar 

liefst €4000!

Decemberactie is mede mogelijk gemaakt door het Klunderts Ondernemers Kontakt.Decemberactie is mede mogelijk gemaakt door het Klunderts Ondernemers Kontakt.
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Word Vriend van In de Klundert en onder-
steun het Klundert Magazine.
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men aanmelden en meteen via iDeal de 
vriendenbijdrage overmaken.
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Klundert Magazine wordt elke maand huis 
aan huis bezorgd in de kernen Klundert, 
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan en is te vinden op diverse 
leestafels in de regio.
Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert 
Heijn in de Klundert

In de Klundert behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave zowel het 
auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 
sub 4 van de Auteurswet als het databank-
recht.

De redactie behoudt zich het recht voor in-
gezonden brieven en artikelen te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten mede 
rekening houdend met de beschikbare re-
dactiepagina’s.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Soms kun je een probleem het beste oplossen door er geen probleem meer van te maken. 
Wat een mooie manier van omdenken! Allemaal lopen we wel eens tegen alledaagse problemen 
aan. Iedereen kent zijn of haar eigen problemen, groot of klein. Een bekend probleem wat veel 
mensen ervaren is een tekort aan tijd…

Tijd of prioriteit?
Vaak heeft een dag veel te weinig uren voor alle activiteiten die we graag zouden willen doen. 
Maar is het wel een gebrek aan tijd? Of is het meer dat je geen prioriteit durft te stellen. Soms 
is ‘nee’ zeggen ook een oplossing. Die dingen doen die belangrijk voor je zijn of wat echt nodig 
is. Als iemand iets van je verlangt dat je eigenlijk niet wilt doen, of dat men probeert jou een 
taak in de schoenen te schuiven waar je van te voren al van weet dat dit niet jouw ding is of dat 
je daar echt geen tijd voor hebt, dan mag je 
best je eigen prioriteit stellen. ‘Nee’ is ook een 
antwoord.

Juist in deze tijd is het zo belangrijk om tijd 
voor jezelf te hebben. 
Alles gaat razendsnel, er gebeurt zoveel in 
de wereld, soms moet je het weleens langs 
je heen laten gaan en gewoon lekker in je 
eigen coconnetje wegkruipen om tot jezelf 
te komen. Zelf doe ik dat dus ook veel te 
weinig. Ik durf wel te beweren dat ik best 
een bezig iemand ben en (te) weinig tijd 
neem voor mezelf. Ik ga het gewoon eens 
proberen om wat vaker simpelweg ‘nee’ te 
zeggen. 

Nog een omdenker om te onthouden:
Wil je m’n probleem misschien hebben? 
Jij weet namelijk zo goed wat ik zou 
moeten doen….

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Het is weer bijna december. Een heerlijke maand, 
zeker als het zo’n mooie zonnige winterdag is, 
weliswaar koud, maar lekker warm gekleed naar 
buiten voor een frisse neus en dan terug thuis 
een heerlijke warme beker chocolademelk het 
liefst met slagroom. De zomermaanden zijn fijn, 
maar december is de feest- en familiemaand 
bij uitstek! Met elkaar Sinterklaasavond en 
Kerstfeest vieren, kaarsjes aan, gezellig eten 
en drinken met vrienden en familie, kortom 
genieten van en met elkaar!

Maar juist in de laatste weken van het jaar 
zijn er ook mensen die zich eenzaam en 
verdrietig voelen. Dit najaar is het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een 
actieprogramma gestart Eén tegen eenzaamheid 
om eenzaamheid in Nederland te verminderen. 

Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is 
voor ieder mens een basisbehoefte. Maar toch 
voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Van 
jong tot oud. Eenzaamheid is niet alleen een naar 
gevoel, het leidt ook tot gezondheidsrisico’s en 
minder meedoen in de samenleving. Daarom 
is het zo belangrijk dat we ons blijven inzetten 
voor mensen die zich eenzaam voelen. Kijk eens 
rond in je buurt, maak eens een praatje met 
buurtgenoten, informeer eens of er behoefte 
is aan een bezoekje of kook eens voor een 

alleenstaand iemand in de buurt. Er zijn allerlei 
dingen te verzinnen om mensen het gevoel te 
geven dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen. 

Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl 
kun je lezen hoe jij het verschil kan maken en 
bekijken wat je zou kunnen doen. Er is ook een 
speciaal boekje Eén tegen eenzaamheid met het 
actieprogramma. Dit boekje is te downloaden 
via diezelfde website.

Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, 
maar íemands eenzaamheid doorbreken 
kunnen we allemaal. Samen zijn we één tegen 
eenzaamheid. Doe jij mee om deze beweging 
groter te maken? Mooi initiatief, juist in deze 
donkere decembermaand. In Klundert hebben 
we al vaak laten zien dat we een sociale 
gemeenschap zijn, dat we iets voor elkaar over 
hebben. In dit magazine zijn heel wat dingen te 
lezen wat er in Klundert allemaal te doen is juist 
in deze periode, allerlei activiteiten voor jong en 
oud. Kijk maar eens of er iets voor je bij is om 
naar toe te gaan, om aan mee te doen. En ken je 
iemand in de buurt die dat misschien ook leuk 
vindt, maar zelf geen vervoer heeft of liever niet 
alleen naar een activiteit gaat, vraag dan even 
om samen te gaan.
Laten we proberen om er voor iedereen een 
heerlijke maand van te maken!

Ter intro
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Gabriëlle Kocken: kunstenares, verhalenvertelster, theoloog maar vooral mens

“Niet waar we vandaan komen geldt, 
maar waar we naar toe gaan” 
door Anjo van Tilborgh

Dagelijks ontmoeten mensen elkaar en soms kom je iemand tegen die je nieuwsgierigheid wekt, waar je meer van wilt weten. Gabriëlle Kocken 
is zo iemand. Ze woont pas sinds maart dit jaar in Klundert, was aanwezig bij de Klundertse buurtavond van Stadstafel Klundert vorige week in 
De Niervaert, daar kwamen we even in gesprek. Ze vertelde dat ze kunstenares en theoloog is, dat ze graag Klundert en met name de mensen 
in Klundert wil leren kennen. Tijdens deze eerste ontmoeting bleek al wat een veelzijdig mens zij is, dus een afspraak gemaakt om eens nader 
kennis met haar te maken. Ook uit nieuwsgierigheid naar haar kunstwerken. We stellen haar graag voor: Gabriëlle Kocken, kunstenares, spirituele 
wegwijzer, verhalenvertelster, maar vooral mens.

Gabriëlle heeft een hele weg afgelegd om te zijn waar ze nu is. Heeft op heel veel plekken gewoond, heeft heel veel ervaringen opgedaan, heeft heel 
wat diepe dalen gekend en dit alles heeft haar inzicht en levenswijsheid gegeven. Ze heeft zelfs een boekje uitgegeven met als titel ‘Niet waar we 
vandaan komen geldt, maar waar we naar toe gaan’, waarin ze zelf schrijft in het voorwoord: “Waar ik vandaan kom is een ervaring die ik niet meer 
wens mee te maken. Maar de rijkdom die er uit voort is gekomen is een grote aanwinst.”

Studie theologie
In 1963 is Gabriëlle geboren als jongste dochter in een streng gelovig ge-
zin. Haar vader is officier van de luchtmacht en daarom zijn er regelmatig 
verhuizingen. Dat zorgt dat het gezin nergens echt settelt en steeds weer 
afscheid moet nemen. De strenge opvoeding door haar moeder zorgt 
dat Gabriëlle opgroeit als een angstig meisje. “Er mochten vooral heel 
veel dingen niet”, vertelt Gabriëlle, “er werd regelmatig gestraft, terwijl 
het meisje Gabriëlle behoefte had aan aandacht, liefde en geborgenheid. 
Maar de dogmatische opvoeding die wij kregen liet vooral weten niets 
waard te zijn.”
Op 19-jarige leeftijd vertrekt ze naar Canada, daar trouwt ze en krijgt een 
zoon. Enkele jaren heeft ze gewerkt als stewardess. Door een bepaald 
voorval in die periode waarbij ze geconfronteerd wordt met het contrast 
tussen armoede en rijkdom, gaat ze theologie sturen. Dit onder meer ook 
om de verstikkende geloofsovertuiging van haar moeder te leren begrij-
pen. Ze gaat dan aan het werk als coördinator van een daklozentehuis. 
Daar pakt zij voor het eerst verf en penseel om het tehuis op te vrolijken 
met muurschilderingen en ontdekt de schilderkunst en haar talent om 
op die manier bepaalde dingen te verwerken en licht om haar heen te 
creëren. 

Weg vol obstakels
Gabriëlle stapt uit haar huwelijk en komt alleen weer terug in Nederland. 
Er volgen heel wat moeilijke jaren, waarin ze leert om dwars door de pijn 
van haar verleden te leven. Het is een weg vol obstakels, maar uiteindelijk 
wint ze deze strijd en met al haar ervaringen weet ze als geen ander hoe je 
mensen kan ondersteunen zich zelf terug te vinden. Op die weg ervaren 
mensen weer levensvreugde. Als pastor heeft ze onder andere gewerkt in 
de Dordtse wijk Oud-Crispijn en in Rotterdam Lombardijen. Ze leert de 
mensen in te zien hoe sterk ze zijn. “Inmiddels werk ik niet meer als pastor 
voor een kerk, maar wel voor God.”

Aboriginal Art
De kunstenares Gabriëlle heeft een prachtige serie kunstwerken ge-
maakt, ze gebruikt als methode dotpainting (pointillisme). Het begon in 
2002 met een afbeelding van Aboriginal Art. Dat inspireerde haar om zelf 
aan de slag te gaan met dotten. “Mijn eerste schilderij heb ik een jaar of 
vier over gedaan. In 2006 was het af. Ik heb het werk ‘Samenkomst van 
omstandigheden’ genoemd. Het is het begin van een serie van 24 schil-
derijen, gebaseerd op alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Mijn 
laatste werk heb ik ‘Vrijheid’ genoemd. En hiermee is de cirkel rond. Ik 
hoop dat de serie ooit ergens een mooie plek zal krijgen.” 
Al wandelend door haar huis en langs de prachtige kunstwerken voel je 
het verhaal. Het is intrigerend om naar deze mystieke kunstwerken te 
kijken. Er is zoveel in te zien en zeker met een stukje uitleg erbij herken 
je ook veel dingen. Gabriëlle heeft zich ontwikkeld tot een ware mystieke 
dot kunstenares.
Al pratende voel je ook de rust die Gabriëlle inmiddels gevonden heeft. 
“Als ik in staat ben om vrijheid te voelen, dan kan ik het worden en als 
het word dan ben ik het”, is de conclusie van Gabriëlle, “het proces van 
dotten heeft mij enorm geholpen om te komen waar ik nu ben. Het is een 
helingsproces bestaande uit honderdduizenden stippels die mijn verhaal 
vertellen.”

Gastvrijheid
Inmiddels is Gabriëlle met haar huidige partner in Klundert komen wonen. 
“Hij woonde op een varend woonschip, ik heb een eindje met hem mee-
gevaren, maar we wilden samen graag een huis kopen met grote schuur, 
water in de buurt voor de boot en een atelier voor mij. We hebben een 
cirkel van ongeveer 100 kilometer om Leiden getekend, want daar komt 
mijn partner vandaan en heeft hij zijn roots. Uiteindelijk kwamen we dit 
huis in Klundert tegen en voor ons heeft het alles waar we naar op zoek 
waren. Het voelt heel fijn om hier te wonen.”
Op bezoek bij Gabriëlle ervaar je de rust die het huis uitstraalt. De kleu-
ren, de prachtige kunstwerken overal en bovenal de gastvrijheid waarmee 
je ontvangen wordt. En in gesprek met deze energieke dame vol verhalen 
vergeet je de tijd. Ze vertelt openhartig over haar leven en hoe ze nu 
zover gekomen is dat ze zelf lezingen geeft, verhalen vertelt en mensen 
leert om met vallen en opstaan in kwetsbaarheid sterk te worden. “Er zijn 
zelfs plannen om in de zeer nabije toekomst op de planken te gaan staan 
en dan wordt mijn artiesten naam Pastor GAb.”

GA.Doen
Ze heeft inmiddels een eigen onderneming met als toepasselijke naam 
GA.doen. “Ik zat bij de Kamer van Koophandel om in te schrijven en toen 
ze vroegen hoe mijn bedrijf moest gaan heten, wist ik dat eigenlijk niet, 
daar had ik helemaal nog niet over nagedacht. Ik dacht: Gabriëlle je moet 
gewoon doen. Heb het lef. Niets te verliezen. Spontaan galmde ik dan 
ook: GA Doen! Eigenlijk een stukje van mijn naam en gewoon doen! En 
dat is het geworden, het past bij mij.”

Lezing zondagmiddag 27 november om 14.00 uur bij Gesellies 
Zevenbergen
Nieuwsgierig naar het werk van deze dot-kunstenares? De kunstwerken 
zijn te zien op haar website www.mysticdotart.com.
Naast haar schilderkunst verzorgt Gabriëlle ook graag lezingen. Boeiend 



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

Wil jij in een leuk team werken?
Dan ben je bij ons van harte welkom!
Voor zowel overdag als in de avonduren zijn wij op zoek naar enthousiaste 
medewerkers.

Op diverse afdelingen: Kassa, Operatie, AGF en Vers.

In overleg met ons kunnen we kijken welke uren het beste bij ons maar ook 
bij jou passen.

Je kunt contact opnemen met Roxana, Marcella of Betsy.
0168 40 72 75

SSccaann  ddee  qqrr--ccooddee  oomm  

ddiirreecctt  ttee  ssooll
lliicciitteerreenn

https://klundert.personeelstool.nl/application/add
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Wat is dotpainting
Schilderen in stippen is een oeroude primitieve kunstvorm. Het is 
de traditionele teken- en schildertechniek van de Aboriginals, de in-
heemse bevolking van Australië. Dotpainting bestaat al ruim 50.000 
jaar. 
Deze Aboriginal art heeft verschillende lagen van betekenis. De 
kunstwerken lijken decoratieve afbeeldingen te zijn, maar zit-
ten vol symboliek en informatie. Vaak geven ze verhalen weer uit 
de ‘Dreamtime’, een meditatieve staat waar info uit hogere sferen 
wordt doorgegeven (gedurende het dotten komt Gabriëlle regelma-
tig in deze staat terecht en vanuit die staat ontstaan haar schilde-
rijen met diepere betekenis). Vaak ook fungeerden de kunstwerken 
als landkaarten waarmee kennis van generatie tot generatie werd 
overgedragen.

weet ze te vertellen over kunst, over vergeving, over vrijheid en hoe je 
zelf master kunt worden over je gevoelens. Zondag 27 november vanaf 
14.00 uur is ze te gast in Gesellies Blues Rock Café in Zevenbergen. Ze 
geeft daar een lezing over vergeving met als titel ‘Van wond naar wonder’.
“Mijn man en ik waren een tijdje terug daar om wat te drinken, we kwa-
men aan de praat en men vroeg of ik er een lezing wilde geven. Best span-
nend om dit in onze nieuwe omgeving te doen, maar m’n onderneming 
heet niet voor niets GAdoen! Ik ga het dus gewoon doen en ik kijk verlan-
gend uit naar wat er nog komen gaat.”
En dat is dus precies de manier waarop Gabriëlle nu in het leven staat. 
Zoals ze zelf schrijft in haar boek: ‘Het leven is een constant verande-
ringsproces, niets blijft hetzelfde, alles verandert. Wat er nog komen gaat, 
hangt grotendeels af van de besluiten die ik zelf maak. En de keuzen die ik 
maak, bepalen waar ik naar toe ga.’

Gabriëlle, bedankt voor je gastvrijheid, je openhartigheid en je bijzondere 
verhalen. Het was bijzonder om kennis met je te maken! Heel veel woon- en 
leefgenot gewenst in ons prachtige Klundert. Hopelijk mag je heel veel mensen 
leren kennen én inspireren! 

Zondag 11 december in De Stad Klundert
Zingen in de Klundert 
Kersteditie
Zondagavond 11 december begint om 18.30 uur een speciale editie 
van Zingen in de Klundert, deze keer helemaal in kerstsfeer. In de 
prachtige ambiance van De Stad Klundert is iedereen welkom om 
samen te genieten van het kerstverhaal, kerstliederen, koorzang en 
orgelspel.

Medewerking aan deze speciale kerstviering wordt verleend door 
het vocaal ensensmble La Chanda onder leiding van Ruud Krijnen, 
organist Gerben Mourik en lector Ingrid de Ronde.
Iedereen is van harte welkom. De deuren gaan om 18.00 uur open, 
de viering begint dan om 18.30 uur.



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

De leverancier van fietsplezier 

 

 

Carl Veeke Tweewielers 

St. Janstraat 52 
Hoeven 

0165 326 072 

www.carlveeketweewielers.nl 

info@carlveeketweewielers.nl 

2 E  A R T I K E L  H A L V E  P R I J S
G E L D I G  O P  D E  G E H E L E  C O L L E C T I E

 

Black Friday
A L L E E N  O P  2 5  &  2 6  N O V E M B E R

 K E R K R I N G  1 0  I N  K L U N D E R T         W W W . J A C C O S M E N S W E A R . N L

Particulier holistisch onderwijs en kinderopvang
www.jetscompany.nl

Kerstmarkt Vingeling
Zaterdag 10 december a.s. van 10:00 tot 17:00 uur
Gratis koffie met lekkers!

*Kerstbomen in diverse soorten en maten

*Divers assortiment met lieve, stoere en  
 betaalbare decoraties

Tuin- en vijvercentrum Vingeling - Noordschans 9 - 4791 RD Klundert
0168-405164 - www.vingeling.nl

Voor elke 
klant een 
attentie

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 
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Foto’s van de maand
We hebben alles bij elkaar al heel wat prachtige foto’s mogen ontvangen voor deze rubriek. Wat wonen wij mooi! Ga ook eens op pad en kijk rond met 
andere ogen. 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 en wanneer de foto precies genomen is. Wie weet staat jouw foto volgende maand in het Klundert Magazine. 

Deze keer twee foto’s van Marloes den Hollander. Zij was op zaterdagmiddag 12 november aan de wandel over de wallen langs de Stenen Poppen. 
Mooie plaatjes met die weerspiegeling in het water van de gracht.

Daan Moerland was diezelfde dag wat later in de middag ook op pad en maakte ongeveer hetzelfde rondje. Van hem kregen we deze geweldig mooie 
foto. Prachtig hoe je de zon door de herfstbomen op de schaapjes ziet vallen.

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 mo-
gelijk om een advertentie te plaatsen. Een andere mogelijkheid is 
om een flyer of brochure mee te laten bezorgen door onze bezor-
gers!

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 versprei-
dingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via ad-
vertenties@indeklundert.nl.
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Gezamenlijke activiteiten
KBO Klundert en Seniorenraad SPROK
Sinterklaasmiddag zaterdag 26 november
Zaterdag 26 november houden KBO Klundert en Seniorenraad 
SPROK samen een Sinterklaasmiddag in de grote zaal van de 
Niervaert.
Deze middag brengen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek, is er een 
gedichtjes wedstrijd en worden er een paar bingorondes gehouden. 
De middag begint om 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur. 
Informatie over de Sinterklaasmiddag is te verkrijgen op telefoon: 
0168-404046.

Gezamenlijke Kerstviering donderdag 22 
december
Donderdag 22 december houden KBO Klundert en Seniorenraad 
SPROK een gezamenlijke Kerstviering in de grote zaal van de 
Niervaert.
Tijdens de Kerstviering leest Ben Roes, voorzitter van KBO Klundert 

een gedicht voor, vertelt de voorzitter van de SPROK, Kees Hendrikx, 
een kerstverhaal en leest Joke Krijnen het verhaal van de geboorte 
van Jezus voor. Dit alles wordt muzikaal omlijst met kerstliedjes die 
gezongen worden door Seniorenkoor Herfstklanken.
Het wordt een warme Kerstviering waarin de geboorte van Jezus 
centraal staat.
De Kerstviering wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd 
in kerstsfeer.

De Kerstviering begint om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur.
Taxi niet voor 18.30 uur bestellen.
Belangstellenden voor de Kerstviering kunnen zich tot en met 
maandag 12 december opgeven bij: Joke Krijnen, Kerkweg 22, Annie 
Weevers, Van Puttenstraat 5 en Janny Verhoeven, Prins Willemstraat 
4/35.
Entree is € 10,00 per persoon.
Meer informatie over de kerstviering op: 0168-404046.

Hebt u in 2022 al een vriendenbijdrage overgemaakt?

Vriendschap is zó waardevol!
 
Wat zijn wij blij met onze vrienden! Want 
mede dankzij onze vrienden kunnen we 
maandelijks dit magazine uitgeven en 
verspreiden. Hebt u uw vriendenbijdrage voor 
2022 al overgemaakt?

Nog geen Vriend van In de Klundert? En u 
waardeert het wel om elke maand het Klundert 
Magazine in de brievenbus te krijgen? Dan 
zouden wij het heel fijn vinden om u als Vriend 
te verwelkomen. Hoe meer Vrienden des te 
meer mogelijkheden om het blad nog leuker, 
nog dikker, nog beter te maken! 

Zullen we Vrienden worden?
We hebben het heel makkelijk gemaakt om 
de vriendschap te regelen. Ga naar de website  
www.indeklundert.nl, even klikken op de 
iDealknop en verder spreekt het voor zich.

Doet u ook mee?

Start Training Dementie en (N)u 
Het programma Dementie en (N)u helpt familieleden om dementie te begrijpen en hiermee om te gaan. Surplus start 28 november aanstaande 
een training voor mantelzorgers in de gemeente Moerdijk die te maken hebben met dementie. 
Ook meedoen? Stuur een e-mail naar informelezorg.moerdijk@surplus.nl of bel 0168-331357.

Tijdens maximaal tien bijeenkomsten bespreken deelnemers thema’s zoals inleving in de veranderende beleving en gedrag, omgaan met zorg, com-
municatie, regelzaken, veiligheid en zelfzorg. Deelnemers ervaren herkenning en steun in deze bijeenkomsten. Wanneer wenselijk zullen er ook na 
de training bijeenkomsten worden georganiseerd waarin deelnemers samenkomen en ervaringen uitwisselen.

Start groep
Op maandag 28 november aanstaande start de ochtendgroep. De bijeenkomsten zijn steeds van 10.30 tot 12.30 uur en vinden plaats in de Thea-
terzaal van de Zeven Schakels in Zevenbergen.
Zowel deelname aan de bijeenkomsten als het verstrekte cursusmateriaal is kosteloos. 

Aanmelding en informatie
De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Wanneer deze groep vol is, worden belangstellenden op een wachtlijst geplaatst. Volgend jaar zullen 
weer nieuwe groepen starten. Neem voor aanmelding of informatie over mantelzorg of buddyhulp contact op via e-mail informelezorg.moerdijk@
surplus.nl of bel Surplus 0168-331357.
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Cybercrime komt steeds vaker voor

Wat kan ik zelf doen om geen 
slachtoffer te worden?

KBO Klundert en Seniorenraad SPROK hebben donderdag 10 november 
een gezamenlijke voorlichtingsmiddag gehouden over onder andere 
Bankfraude, Phishing en Internetfraude. Deze informatiemiddag werd 
bezocht door 61 mensen. “Aangezien we in Klundert geen traditie 
hebben met deze manier van voorlichten, viel ons dat niet tegen”, zegt 
Kees Hendrikx, voorzitter van Seniorenraad SPROK.

De aanwezigen lieten zich uitgebreid voorlichten over allerlei vormen 
van oplichting en fraude. Er werd gebruik gemaakt van filmbeelden en 
voorbeelden uit de praktijk, die uitvoerig werden toegelicht. Aan het 
einde werd goed gebruik gemaakt van de vragenronde. Iedereen kreeg 
een brochure over dit onderwerp mee naar huis, zodat het nog eens 
nagelezen kon worden.
“KBO en SPROK hebben afgesproken in de toekomst meer van deze 
middagen te organiseren”, aldus Kees Hendrikx.

Veiligheid begint natuurlijk bij jezelf!
Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Maar je kunt wel 
maatregelen nemen om de kans daarop zo klein mogelijk te maken. 
Toevallig kwam er een persbericht binnen in de mailbox van de redactie 
over dit onderwerp met informatie wat je kunt doen om geen slachtoffer 
te worden. De meeste mensen weten wel hoe je dat kunt voorkomen, 
maar toch is het goed om alles weer eens op een rijtje te hebben, want 
cybercrime komt echt veel vaker voor dan men denkt. En ook hierbij 
geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Beveilig je computer
Zorg dat je computer goed beveiligd is en installeer updates, zodra 
ze beschikbaar zijn. Maak gebruik van een virusscanner, firewall, 
scriptblockers (apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen 
bevatten). Gebruik een sterk wachtwoord. Bijvoorbeeld een lange zin. 
Zinnen zijn makkelijker te onthouden en voor criminelen moeilijk om, te 
achterhalen. Meer informatie over wat een sterk wachtwoord is, vind je 
op bijvoorbeeld op www.veiliginternetten.nl
Download niet zomaar programma’s en klik niet op links die je niet 
vertrouwt.
Geef nooit je wachtwoord aan iemand anders. Gebruik trouwens ook 
niet steeds dezelfde wachtwoorden en maak je wachtwoorden niet te 
makkelijk. Een sterk wachtwoord bestaat uit een combinatie van minimaal 
acht letters, cijfers en karakters. Of beter nog: gebruik een lange zin als 
wachtwoord.

Social media en internetbankieren
Denk na over welke persoonlijke info je op profielsites zet, 
internetcriminelen kunnen  deze informatie gebruiken om je wachtwoord 
te raden. Zorg dat je profiel op privé staat, alleen je vrienden zien dan wat 
er op je profiel staat.
Mocht je toch je gegevens aan iemand gegeven hebben, verander dan je 

wachtwoord. Het zou namelijk kunnen dat deze persoon met je meekijkt 
of je gegevens kwijt raakt.
Check bij internetbankieren regelmatig of de url van de site nog steeds 
hetzelfde is. Ontdek je een kleine verandering, zoals het ontbreken van 
een letter, dan is dit een teken dat er iets niet klopt.
Een veilige betaalomgeving herken je aan het hangslotje en een webadres 
dat begint https. de ‘s’ staat voor ‘secure’. Bij moderne browsers is deze 
extra beveiligde verbinding ook zichtbaar gemaakt door een groene 
adresbalk.

Maak een back-up
Maak regelmatig een back-up van je waardevolle bestanden op 
bijvoorbeeld je telefoon (foto’s, video’s, documenten enzovoort). Je zou 
hiervoor een clouddienst kunnen gebruiken, zorg dat deze voorzien is van 
een tweetraps verificatie.
Het is veiliger als iemand op meerdere manieren zijn identiteit moet 
bevestigen. Daarin onderscheidt men drie opties:
Wat iemand weet: bijvoorbeeld een gebruikersnaam met wachtwoord.
Wat iemand heeft: bijvoorbeeld een telefoon. Waar een sms-code 
naartoe kan worden gestuurd of via een app uw identiteit kan worden 
bevestigd.
Wat iemand is: Bijvoorbeeld een vingerafdruk of een gezicht.
Combineer twee van deze zaken en voilà; dat is tweetrapsverificatie. 
Gebruikers moeten bijvoorbeeld eerst hun gebruikersnaam en 
wachtwoord invullen. Daarna krijgen ze een sms op hun smartphone. Pas 
wie de sms-code invult, krijgt toegang.

Januari en februari in het Heemhuis

Tentoonstelling 
Watersnoodramp 1953
In de maanden januari en februari a.s. is in het Heemhuis van 
Heemkundekring Die Overdraghe een speciale expositie te zien 
over de watersnoodramp van 1953. Heemhuis en expositie zijn 
deze maanden iedere woensdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur te bezoeken. De entree is gratis. Het Heemhuis is te 
vinden op het adres is Stoofdijk 1b.



Kluswijs 
klundert

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.  8.30 -18.00 uur
Zaterdag  8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

Tel.: 0168 - 402 334

Doorsteek 6, 4791 HR Klundert - 0168 85 44 41 - www.sushijiale.nl

De lekkerste sushi van Klundert!
 

We zijn van dinsdag t/m zondag geopend van 14:00 tot 20:00 uur.

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Heb je
verhuisplannen?

Noordschans 9 Klundert
Open: ma t/m vrij 13.00-17.30 uur za 10.00-17.00 uur

16.00 en 08.00 uur

sLeijtenrij
Richard Leijten - Doorsteek 2 - 4791 HR Klundert

T: 0168-851095 - E: info@sleijtenrij-klundert.nl - I: sleijtenrij-klundert.nl
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 70 - december 2022

Wie waren Aleid, Beatrijs en Oda?
Vorige maand hebben we verteld hoe gemeentesecretaris Frans van Drimmelen in 1938 dacht over het ontstaan van Klundert en de voorgangers Overdrag-
he en Niervaart. Dat deden we omdat we bij het opruimen in het Heemhuis een kopie tegenkwamen van een ‘Beschrijving van het Historisch Kijkspel en den 
Historische Optocht’ ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in dat jaar. Zelfs binnen het bestuur van Die Overdraghe 
zijn we het niet 100% eens over wie het bij het juiste eind heeft, de werkgroep die 15 jaar geleden de festiviteiten rond 650 jaar Klundert organiseerde of 
de heer van Drimmelen. We hopen allemaal mee te maken dat er over 35 of 50 jaar een groep Klundertenaren opstaat die weer zo’n grandioos feestjaar als 
15 jaar geleden op poten zet.

Een andere vraag die we bij het Overdraghebe-
stuur regelmatig binnen krijgen is “Wie waren 
Aleid, Beatrijs en Oda?” Ook daar gaf Frans van 
Drimmelen een antwoord op:

In die dagen was Willem IV van Strijen heer van 
Niervaart. Hij stierf kinderloos en werd opgevolgd 
door zijn zuster Aleid, die weer opgevolgd 
werd door haar dochter Beatrijs, vrouwe van 
Putte, van Strienen ende van Zottegem.  Deze 
Beatrijs schonk in 1347 bijzondere voorrechten 
aan Niervaart om haar aan eigen geldmiddelen 
te helpen.  Daar haar beide huwelijken met 
Vlaamsche edelen kinderloos bleven, werd zij 
opgevolgd door haar zuster Aleid. Die trad in 
het huwelijk met een Vlaamschen edelman, 
Boudewijn van Praet.
Ook Boudewijn van Praet, heere van Praet, van 
Putte ende van Striene, en Aleid, vrouwe van Put-
te, van Praet ende van Striene hebben veel tot de 
ontwikkeling van Niervaart bijgedragen en schon-
ken haar in 1357 een nieuw handvest. De waar-
dering daarvoor leidde ertoe dat erfgenamen van 
Willem van Strijen, Niervaart in 1357 een nieuw 
handvest schonken dat zulke rechten en privi-
leges inhield dat men deze kon beschouwen als 
‘stadsrechten’.  

Na het overlijden van deze personen, wier hu-
welijk eveneens kinderloos bleef, ontstond een 
geschil over de opvolging tussen Zweder van Ab-
coude, heer van Gaasbeeke en Jan van Polanen, 
heer van Breda, die elk gehuwd waren met een 
dochter van een zekere Oda, ook een zuster van 
Beatrijs en Aleid.
In 1361 besliste Albrecht van Beijeren dit geschil 
ten gunste van Zweder van Abcoude. Deze kreeg 
daardoor de heerlijkheid Putte en Strijen. Hij had 
echter beloofd de heerlijkheid Niervaart daar-
van af te scheiden en te geven aan Jan de Lek en 
diens zoon Jan van Polanen.
In 1362 had de overdracht aan Jan van Polanen 
van de Lek plaats. Dit jaar is dus eigenlijk 
te beschouwen als het geboortejaar van de 
zelfstandige plaats Niervaart. De eerste heer van 
de afzonderlijke heerlijkheid Niervaart was dus 
Jan van Polanen van de Lek, Na diens dood en 
die van zijn vrouw Odely van Zalmen kwam de 
Heerlijkheid Niervaart aan hun dochter Johanna 
van Polanen. Deze Johanna van Polanen huwde 
in 1403 met Engelbrecht van Nassau, waardoor 
tevens de band ontstond tussen Niervaart en het 
geslacht Nassau.”

“Helaas”, we citeren nog steeds Van Drimmelen, 
“de tijd van voorspoed was toen snel voorbij. 
Grote natuurrampen maakten daaraan een einde:

In 1420 werd een groot gedeelte van Niervaart 
door brand verwoest en in 1421 gaf de St.-
Elizabethsvloed daaraan de nekslag. Want al 

moge het niet juist zijn dat Niervaart door de 
golven van die vloed geheel werd overspoeld, 
zeker is dat door de gevolgen ervan, de omlegging 
van het vaarwater en latere overstromingen, 
Niervaart ten onder is gegaan. Zo grondig zelfs 
dat het waarschijnlijk geheel onbewoonbaar is 
geworden. De laatste bewoner verliet Niervaart 
omstreeks 1450.

Latere indijkingen – men noemt 1551 – brach-
ten hier weer bestaansmogelijkheden. Mensen 
met een zekere pioniersgeest bouwden hun hui-
zen aan weerszijden van de Bottekreek, die ver-
bonden was met het Hollands Diep. Maar met 
de ontwikkeling van het nieuwe stadje, dat men 
Clundert of Klundert noemde, ging het nog niet 

best. Herhaaldelijk werd het door rondtrekkende 
bendes geplunderd en de financiële nood was zo 
groot dat geen voldoende zorg aan de bedijkin-
gen kon worden besteed en deze landen opnieuw 
aan de  golven ten prooi dreigden te vallen.

In 1561 trad Prins Willem I als redder uit den 
nood. Deze had, bij de andere in Nederland ge-
legen bezittingen van de Nassaus ook de heerlijk-
heid Niervaart geërfd. Door krachtige financiële 
steun o.a. voor de bedijkingen en het schenken 
van bijzondere winstbrengende voorrechten (bijv. 
het marktrecht in 1580) voorkwam hij de on-
dergang en deed hij de plaats opnieuw tot bloei 
komen. In 1583 omsloot hij haar met een aarden 
wal, waardoor Klundert vestingstad werd.”

Fragmenten van de stambomen van Aleid van Strijen, de zuster van de kinderloze Willem IV van Strijen die hem na zijn 
overlijden opvolgde en Oda van Putten en Strijen, die wel kinderen kreeg. 

(Bron: www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-valk/)

Jouw advertentie hier?
Klundert Magazine wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Klundert, 

Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. 
De totale oplage is 3.200 exemplaren.

Mail jouw advertentie of vraag om meer informatie: 
advertenties@indeklundert.nl
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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 Jos van Loon (74) uit Klundert
Je komt hem vaak tegen aan de wandel door Klundert, bijna altijd met zijn fotocamera. Jos van Loon is een bezige bij met een waslijst aan activiteiten die hij in de loop 
der jaren allemaal heeft ondernomen. Hij heeft heel veel kennis over allerlei onderwerpen en weet hierover bevlogen te vertellen. Leuk om hem eens op een andere 
manier te leren kennen en over zichzelf te laten vertellen.
Toevallig waren we bij hem bezoek een dag voor zijn 50-jarige bruiloft met Toos. Een bijzondere bijkomstigheid. Dus langs deze weg nog van harte gefeliciteerd met 
dit gouden jubileum en nog heel veel gelukkige jaren in gezondheid gewenst voor jullie allebei!

Ik woon in Klundert sinds…
Ik woon precies vijftig jaar in Klundert. Per 
1 november 1970 ben ik gaan werken bij de 
toenmalige gemeente Klundert als tekenaar/
opzichter. Twee jaar later ben ik met Toos getrouwd 
en zijn we in Klundert komen wonen. We komen 
allebei uit Bergen op Zoom. In Klundert zijn we 
begonnen aan de Ambachtsherenweg, verhuisd 
naar ’t Walletje en daarna tijdelijk gewoond in de 
Oliemolenstraat. We hadden een perceel grond 
gekocht aan ‘t Hooft, zelf een huis ontworpen, 
casco laten bouwen en zelf afgewerkt. Net voor 
Kerst in 1990 zijn we verhuisd en wonen hier nog 
steeds met heel veel plezier. Samen hebben we 
drie kinderen: Pieter-Jan, Liesbeth en Anne en 
drie schoonkinderen. Inmiddels zijn wij trotse 
grootouders van zeven kleinkinderen. We hebben 
veel opgepast en doen dat nog steeds met veel 
plezier als het nodig is.

Men zou mij kunnen kennen van...
Veel mensen zullen mij wel ergens van kennen. 
Onze kinderen zijn hier opgegroeid en we zijn 
altijd actief geweest in allerlei verenigingen en 
instanties. Ik heb voor mezelf een opsomming ge-
maakt van activiteiten die ik gedaan heb en dat is 
alles bij elkaar een hele waslijst. 
Ik ben lid geweest van het Oranjecomité en heb 
onder andere voor de Hartstichting fietstochten 
uitgezet. Vanuit het Oranjecomité zijn we gestart 
met de toenmalige Wivema, de voorloper van 
Klundert op een Kluitje. Dat was een samenwer-
king tussen het Oranjecomité, de KOK en de VVV. 
We organiseerden de kermis en een veemarkt 
aan de Kerkring. Begin jaren ’80 was ik actief lid 
van het Polencomité. Ik heb in de Westerstraat 
een schilderatelier gehad, genaamd De Witpen. 
Daar werden regelmatig exposities gehouden en 
cursussen gegeven.
Ik heb in besturen gezeten van de Rooms-ka-
tholieke kerk en de Charitasstichting. Ik ben lid 
geweest van de commissie Warmbloedfokkerij 
West-Brabant die paardenkeuringen organiseer-
de in de Groenstrook.
Vroeger reden we graag autorally’s en ik heb zelf 
rally’s zelf uitgezet onder andere voor de perso-
neelsvereniging van de gemeente.
Verder heb ik meegewerkt aan de wandelroute 
Kuieren in Klundert, de eerste voetjes heb ik ge-
schilderd naar voorbeeld van mijn eigen voetaf-
druk. Ik heb in de loop der jaren heel veel foto’s 
gemaakt in de regio, deze zijn onder andere te 
vinden op de website van het West -Brabants Ar-
chief. Ook foto’s gemaakt voor een verjaardags-

kalender, die jaren geleden uitgegeven werd door 
de Rabobank Klundert. Soms kom je bij mensen 
nog steeds deze kalender tegen. Onlangs meege-
werkt aan het album Trots op Klundert. Daarvoor 
heel wat foto’s aangeleverd.

In het dagelijks leven ben ik…
Al een aantal jaren geniet ik van m’n pensioen. 
Ik ben vroeger na de middelbare school eerst 
begonnen aan een lerarenopleiding, maar dat was 
niets voor mij. Daarmee gestopt en begonnen aan 
een aannemerscursus. Tot m’n 37e heb ik altijd 
cursussen gevolgd, de laatste opleiding was op 
het niveau HTS. Ik heb gewerkt als tekenaar/
opzichter bij de gemeente op het gebied van 
weg- en waterbouw. In 1991 ben ik overgestapt 
van de gemeente Klundert naar de gemeente 
Standdaarbuiten. Later kwam de herindeling 
en heb ik tot mijn 64e gewerkt bij de gemeente 
Moerdijk. Toos werkte bij de Rabobank en is 
tegelijk met mij gestopt en nu genieten we samen 
al tien jaar van ons pensioen. We hebben een 
vakantiehuisje in Hellendoorn. Dat huisje ligt in 
een mooie bosrijke omgeving, we zijn daar graag. 
Alhoewel ik met pensioen ben, ben ik nog steeds 
graag bezig met allerlei dingen. Ik ben natuurgids 
bij IVN (Instituut voor natuureducatie en duur-
zaamheid) en organiseer onder andere wandelin-
gen in de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. Als 
natuurgids ook gewandeld door natuurgebied De 
Appelzak bij Moerdijk. Onlangs heb ik een wan-
deling uitgezet door Klundert van ca. twee kilo-
meter met een fotospeurtocht.

Ik ben trots op...
De dingen die ik gemaakt heb in Klundert en de 
dingen die ik voorgesteld heb en die inderdaad zijn 
doorgegaan. Er zijn nog heel wat sierbestratingen 
en bouwwerken te vinden die ik ontworpen heb. 
Bijvoorbeeld het voorplein van de Prinsenhof en 
de inrichting van de Walstraat.

Mijn lijfspreuk is...
Blijf jezelf.

Ik heb een grote hekel aan…
Onrecht en aan hardrijders.

Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt 
heb…
Vader worden en later opa. Dat is echt een bijzon-
derheid in de overtreffende trap.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk graag interessante programma’s zoals 
Rampjaar 1672 en series zoals Dwars door België. 
Maar ook Boer zoekt vrouw vind ik leuk om naar 
te kijken.

Deze film moet iedereen zien...
Ik ben geen echte filmliefhebber, maar 
‘Untouchable’ vond ik wel een hele mooie film.

Het boek waarvan ik genoot...
Boeken zoals ‘De slag om de Oosterschelde’ van 
Paul de Schipper en ‘Het verjaagde water’ van A. 
den Doolaard lees ik graag. Heel veel indruk heeft 

het boek ‘Johan van Veen, meester van de zee’ op 
mij gemaakt. Johan van Veen is de grondlegger 
van de Deltawerken en dit boek handelt over zijn 
worsteling om dat plan uit te werken.

Ik luister graag naar...
Ik luister graag naar The Carpenters, Robert Long 
of James Last, maar de hedendaagse popmuziek 
vind ik ook leuk.

Mijn favoriete feestdag is…
Ik kan niet kiezen…. De sfeer van Kerst of 
Koningsdag in Klundert.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Youp van ’t Hek. 

Het liefst drink ik...
Water en soms een Schrobbelèr. 

En het lekkerste eten vind ik…
Gieser Wildeman stoofperen met een bal gehakt.

Mijn favoriete vakantieland is...
We hebben heel wat gereisd en veel landen be-
zocht, maar favoriet is en blijft Nederland.
De mooiste en meest bijzondere reis was naar 
Antarctica samen met mijn dochter Anne. 

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Ik zou de mensen milieubewuster willen maken. 
Langzaamaan gaat het voor veel mensen de goe-
de kant wel op, maar er is nog veel te verbeteren.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een vlucht maken met een klein vliegtuigje of een 
ballonvaart om luchtfoto’s te kunnen maken. 

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid en trouw.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand, ik ben een gelukkig mens.

Klundert vind ik…
Dat zit als een jas.

Wat ik mis in Klundert is…
Speel- oftewel sporttoestellen in de buitenlucht 
speciaal voor ouderen. Je ziet deze op steeds 
meer plekken en dat zou voor Klundert een 
mooie toevoeging zijn.

Mooiste plekje in Klundert…
Uitzicht op de Suijkerberch vanaf de 
Zevenbergseweg.

Minst mooie plekje in Klundert…
Nijverheidsstraat.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Ik zou er niet willen wonen, maar vind Willemstad 
wel het mooiste, omdat deze praktisch onge-
schonden uit de oorlog is gekomen en nog heel 
veel mooie oude gebouwen heeft. Maar Klundert 
is ook een mooi vestingstadje.
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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.

Donderdag 24 november:
19.00-21.00 uur: Buurtavond Oost (Odastraat, Odapad, Beatrijsweg & 
omgeving) in basisschool De Molenvliet.

Zaterdag 26 november:
13.30 uur: Sinterklaasmiddag georganiseerd door KBO Klundert en Se-
niorenraad SPROK in De Niervaert.

Maandag 28 november:
19.30 uur: Buurtavond West (’t Hooren Werck, de Kreeck en ’t Magesijn) 
in het huis van de wijk.

Donderdag 8 december:
19.00 uur: Kerstoptreden door Dameskoor C’Est la Vie in de hal van De 
Mauritshof. 

Vrijdag 9 december:
19.00-20.00 uur: Weeksluiting Huis van De Wijk Klundert: een moment 
voor inspiratie en ontmoeting met avondgebed, overdenking en zingen 
van mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met kopje koffie 
of thee.

Zaterdag 10 december: 
20.00 uur: Bingoavond georganiseerd door Oranje Garde Klundert in 
De Niervaert.

Zondag 11 december:
18.30 uur: Zingen in de Klundert Kersteditie; deuren open vanaf 18.30 
uur. M.m.v. vocaal ensensmble La Chanda onder leiding van Ruud 
Krijnen, organist Gerben Mourik en lector Ingrid de Ronde.

Zaterdag 17 december:
11.00-16.00 uur: Kerstmarkt bij Vlasserij-Suikermuseum

Zaterdag 17 december:
18.30 uur: Klundert bij Kaarslicht

Woensdag 21 december:
10.00 uur: Bingo in het Huis van de Wijk

Donderdag 22 december:
14.30 uur: Gezamenlijke Kerstviering KBO Klundert en Seniorenraad 
SPROK in De Niervaert met afsluitend een gezamenlijke broodmaaltijd 
tot ca. 18.30 uur.

Vrijdag 23 december:
19.00-20.00 uur: Weeksluiting Huis van De Wijk Klundert: een moment 
voor inspiratie en ontmoeting met avondgebed, overdenking en zingen 
van mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met kopje koffie 
of thee.

Zaterdag 24 december Kerstavond:
21.30 uur: Kerstzangdienst in de Gereformeerde Kerk

Zondag 25 december 1e Kerstdag:
10.00 uur: Kerstviering in Gereformeerde Kerk
10.00 uur: Kerstviering in Hervormde Kerk

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 14.15-17.00 uur: sporten voor mensen die chronisch zien zijn
Dinsdag 17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis van de Wijk)
Donderdag 12.00-13.30 uur: gezamenlijk lunchmoment (drie euro p.p.; 
opgeven in HvdW)
Donderdag 13.00-14.00 uur: spreekuur wijkzuster Pamela Kampman
Vrijdag 14.00 uur: schilderen (is een besloten activiteit, maar binnenlo-
pen 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
Donderdag 1 en 15 december vanaf 19.00 uur: spelletjesavond samen 
met de bewoners van het Thomashuis.

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:
13.15 uur: gym groep 1 “Meer bewegen voor ouderen”
14.25 uur: gym groep 2 “Meer bewegen voor ouderen”
14.00 uur: Sjoelen in het Huis van de Wijk Klundert

Elke dinsdag:
13.30 uur: vertrek fietsclub vanaf het Sovakplein
13.30 uur: Kaartclub in De Niervaert (rikken en jokeren)

Elke woensdag:
13.30 uur: Zingen met Seniorenkoor De Herfstklanken
15.00 uur: Bingo in De Niervaert

Elke donderdag:
Zwemmen in De Niervaert georganiseerd door MBVO. 
Meer info over deze zwemactiviteit via De Niervaert, 
telefoon 01168-404848.

Kerstverlichting in het centrum
Een groot aantal Klundertse vrijwilligers heeft samen met enkele mensen van de gemeente de kerstverlichting weer opgehangen rond de 
Bottekreek. Ook de gevelverlichting bij de ondernemers hangt weer. Na 5 december worden de grote kerstbomen gezet en kunnen we weer 
genieten van ons sprookjesachtig, sfeervol verlichte centrum.

Een hartelijk dankjewel voor alle vrijwilligers die dit belangeloos al zoveel jaar regelen voor Klundert!



Klundert bij Kaarslicht

schema optredens

Klundert bij Kaarslicht, het komt steeds dichterbij. Spannend en leuk na zo’n lange tijd.
Met alle deelnemers en vrijwilligers zijn we hard aan het werk om het programma vorm en inhoud te geven. 
De opening en sluiting beloven weer prachtig en spectaculair te worden. Tussen 19.00 uur en  21.45 uur 
maken alle deelnemende verenigingen een bezoek aan dit evenement ook weer zeer de moeite waard. Denk 
hierbij aan koren, muziekverenigingen, dans en circusacts. Overal op het circuit zult u verrast worden door 
bijzondere voorstellingen.
 
Maar het zijn natuurlijk ook de 10.000 kaarsen die ervoor zorgen dat het een heel speciale, sfeervolle en 
bijzondere avond wordt. Gelukkig hebben we ook dit keer weer een flink aantal verenigingen en sponsoren 
gevonden om dit evenement mogelijk te maken. Alvast heel erg bedankt voor de toegezegde medewerking!  
Uiteraard is iedereen die nog mee wil doen van harte welkom. Meedoen is leuk, het is heel speciaal om mee 
te maken hoe het centrum van Klundert verandert in een sprookje. Aanmelden kan via k.bk@live.nl.
Zie ook onze website  www.klundertbijkaarslicht.nl. Hier vindt u de meest actuele informatie.

1. Hervormde kerk aan de Kerkring
19.00 – 19.45 uur:           Deto Drummerij Klundert
20.00 – 20.45 uur:           Fanfareorkest Determinato Klundert
21.00 – 21.45 uur:           Regio Orkest West-Brabant
 
2. Gereformeerde kerk aan het Von Kropffplein
19.00 – 19.45 uur:           Gemengde Zangvereniging Niervaertkoor Klundert
20.00 – 20.45 uur:           Dameskoor C’Est La VIe Klundert
21.00 – 21.45 uur:           Organist Henk Strootman
 
3. Stadhuisplein
19.00 – 19.45 uur:           Gospelkoor Reclaim Klundert
20.00 – 20.45 uur:           Dansgroep #Reflex Klundert
21.00 – 21.45 uur:           Spido Dans Klundert
 
4. Vlonders bij de Brugstraat tussen Molenstraat en Voorstraat
18.30 uur:                          Opening Klundert bij Kaarslicht
Vanaf 19.00 uur:               Diverse optredens door de dansgroepen van Dansschool Tamara Zevenbergen
22.00 uur:                          Sluiting Klundert bij Kaarslicht
 
5. Bij bibliotheek aan de Voorstraat/Doorsteek
19.00 – 19.45 uur:           Charles Dickenskoor La Chanda Klundert
20.00 – 20.45 uur:           Popkoor Nederpop aan de Dintel uit Dinteloord
21.00 – 21.45 uur:           Close Up koor uit Roosendaal
 
6. Hoek Voorstraat/Oliemolenstraat
19.00 – 19.45 uur:           De Parel Vocalgroup uit Fijnaart
20.00 – 20.45 uur:           Zangkoor Credo uit Dordrecht
21.00 – 21.45 uur:           Ritmisch Koor Rhythm4All uit Klundert
 
7. Voorplein van De Stad Klundert aan de Molenstraat
19.00 – 20.45 uur:           Black Sheep Swing Band uit Fijnaart
21.00 – 21.45 uur:           Oranje Garde Klundert
 
8. Sfeervolle schuur aan de Kerkring
19.00 – 20.30 uur:           De Winterkoning – fotohoekje voor de kinderen
21.00 -  21.45 uur:           Duo Jan en Simone ‘Met Elkaar’ uit Oudenbosch
 
9. Pleintje voor De Ring aan de Kerkring
19.00 – 21.45 uur:       Circusvoorstellingen door Jeugdcircus Don Bosco uit 
Oudenbosch
 
Verspreid over het gehele parcours van 19.00 tot 21.45 uur:
• Circus Parade en Walk-acts door Circo di Strada uit Zoetermeer
• Optimaal Pontificaal met wandelende sprookjesfiguren
• Optredens door La Chanda koor in Charles Dickensstijl
• Wandelen met de Winterkoning
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17 december ‘22

Sponsoren 2022
Gemeente Moerdijk
De Stad Klundert
Port of Moerdijk
Shell Chemicals Park Moerdijk
Rabo ClubSupport

J. den Hollander verhuur
Ecocem Benelux
Verpalen Hoveniers
Van Wensen Makelaars B.V.
Maribelle Mode Klundert
Winkelen in de Klundert
Gasterij ‘t Tolhuijs
Palletcentrale
DH Afbouw
ATM Part of Renewi
Albert Heijn Klundert
Groenendijk transport Klundert

Den Hollander Bouwadvies en Ontwerp
Moerdijk Koeriers
Vakgarage Vermeulen
Esthers Mode Wensen
Houthandel Vermeulen
De Roos Modeschoenen
Markvliet netwerk notarissen
Van Dueren Autobedrijf van Dueren den Hollander
Marskramer Klundert
Bravo Verkeersopleiding
Meiboom Makelaardij en financieel advies
DA drogisterij van Berghem Klundert
Dierenspeciaalzaak Wendy
Buchinhoren BV Las- en staalconstructiebedrijf
Keurslagerij Jongmans
Damen Technical Agencies B.V.
Hünnebeck
Salon Wendy 
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Nieuwtjes van de Huisartsenpraktijk De Clundert  

De afgelopen maand stond o.a. in het teken van de organisatie en uitvoering van de griepvaccinatie. Op dinsdag 8 november jl. hebben Desiree van 
Oorsouw-Broeken en haar volledige team van 16.00 tot 19.00 uur aan ongeveer 1500 patiënten de griepvaccinatie gegeven. Na deze topprestatie 
heeft het team genoten van een heerlijke maaltijd bij Restaurant Het Tolhuys.

Mocht u nog een griepvaccinatie willen halen dan kunt u op maandag 28 november tussen 13:15-14:15 uur naar de huisartsenpraktijk komen. U 
kunt op de praktijk beneden wachten, totdat u wordt binnengeroepen door de assistente. Mocht u op die datum niet kunnen, dan kunt u telefonisch 
contact opnemen met de assistente. Zij plant dan een afspraak met u in op het spreekuur van de assistente.

Wens in vervulling
Op vrijdag 11 november jl. was het een jaar geleden dat dokter Vladár 
is overleden. Met haar enorme kennis en passie voor het vak heeft zij 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de huisartsenzorg in Klundert en 
omstreken. Een langgekoesterde wens van dokter Vladár en dokter Van 
Oorsouw-Broeken was om als huisartsenpraktijk een bijdrage te leve-
ren aan het opleiden van huisartsen. Deze wens is recentelijk in vervul-
ling gegaan. 

Opleidingspraktijk
De praktijk en Desiree van Oorsouw-Broeken voldoen aan de landelij-
ke voorwaarden om huisartsenopleider te worden. Deze voorwaarden 
zijn o.a. dat de huisartsenpraktijk een gecertificeerde huisartsenprak-
tijk is en dat dokter Van Oorsouw-Broeken het scholingsprogramma 
succesvol afrondt. Als huisartsopleider leer je eerstejaars en derdejaars 
huisarts in opleiding (AIOS) wat ‘huisarts zijn’ inhoudt. En vooral: hoe je 
een góede huisarts wordt. Desiree is daarbij afwisselend de rol van leer-
meester, coach, aanspreekpunt, collega en rolmodel. De AIOS komt drie 
tot vier dagen per week bij ons in de praktijk werken en draait zelfstan-

dig spreekuur. Zo nu en dan wordt er door de AIOS en huisartsopleider 
gezamenlijk spreekuur gedaan. Een huisarts in opleiding (AIOS) is een 
afgestudeerd arts die de specialisatie tot huisarts volgt. 
 
Nieuwe generatie huisartsen
De reden dat de praktijk een opleidingspraktijk wordt is, omdat Desiree 
Van Oorsouw en haar team graag de medisch inhoudelijke kennis en 
de bedrijfsmatige kant van het praktijkhouderschap willen overdragen 
aan de nieuwe generatie huisartsen.  “Huisarts is een prachtig vak en 
op deze manier kunnen we huisartsen aan de praktijk binden. Naast 
het delen van je passie en het enthousiasmeren van de nieuwe gene-
ratie huisartsen, kunnen wij ook veel leren van de huisartsen in oplei-
ding. De huisarts in opleiding leert van de ervaring die aanwezig is in 
de huisartsenpraktijk en de praktijk leert van de nieuwe kennis die de 
AIOS inbrengt. Zo creëren we een win-win situatie”, aldus Desiree van 
Oorsouw. 
In maart 2023 zal de eerste huisarts in opleiding aanwezig zijn in de 
praktijk.

Maestro
De huisartsenpraktijk is vernieuwend bezig en wil graag midden in de 
maatschappij staan. Dat ook betrokkenheid bij het sociale en culturele 
leven van Klundert belangrijk is, dat heeft Desiree van Oorsouw laten 
zien door mee te doen als gast-maestro van de plaatselijke muziekver-
eniging Determinato. Vol enthousiasme dirigeerde zij het grote fanfa-
reorkest tijdens het concert begin november in De Stad Klundert. Met 
de swingende latin popmuziek kreeg zij de waardering van de volle zaal 
publiek in De Stad Klundert.  “Alhoewel dit helemaal buiten m’n com-
fortzone was, zoiets had ik dus nog nooit gedaan, heb ik er met veel 
plezier aan meegewerkt. Ik heb genoten van deze avond”, aldus onze 
Klundertse huisarts.

Foto: Gerbert Kannekens - Skyvisie
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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

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

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

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

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl

www.dhafbouw.nl

IN MEMORIAM

06-11-200226-11-1982

NATHAN POSTHUMUS

nu leven we langer zonder jou 
dan met jou

wij koesteren alle herinneringen!



D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

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

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.30-18.00

Vrijdag: 8.30-20.00
Zaterdag: 8.00-17.00

Primera van den Berge
Voorstraat 30

4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292Specialist in brillen                     

            & contactlenzen

Prinsenbeek - Fijnaart - Klundert

www.hermansoptiek.nl

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 593 12 53

STORING-ONDERHOUD-SERVICE 
Bel ons voor een afspraak 

076 - 5931253! 

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

Installatietechniek

KERSTBOMEN
Voor de mooiste

naar NOORDHOEK komen! 
Het grootste assortiment van de regio,

Nordmann, Omorica, Blauwspar 
van 1 tot 4 meter! 

Bisschop Hopmansstraat 50
4759BE Noordhoek

06 303 765 40
www.kerstbomenvanslobbe.nl

De hele week geopend!
Weekdagen: 13:00 - 20:00

Weekend: 9:00 - 17:00
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11-11-22 geslaagd carnavalsfeest in Loerendonck

Prins Huib den 1e: nieuwe Prins van 
Loerendonck
“Vrijdag de elfde van de elfde werd de aftrap gegeven voor het Carnaval in Loerendonck en dit was weer een zeer speciale editie. De zaal ging open 
om 20.30 uur en al snel was deze gevuld met een mooie mix van jonge en oudere carnavalsvierders”, aldus Walter van Hattum, voorzitter van de 
Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting (LAK).

Om 11 minuten over 21.00 uur werd de Jeugdraad gepresenteerd die dit 
jaar bestaat uit de volgende raadsleden. Jaimy, Finn, Frans, Nikkie, Mace, 
Kenji en Jesper. De ereraad bestaat uit Nar Dylan en Nar Job, Pliessie 
Aukje, Hofdame Julia, Boerin Fee, Adjudant Sil en dit jaar hebben we weer 
en prachtige Prinses genaamd Prinses Fleur dun eerste. Een mooie en 
gezellige club van jongens en meisjes. 

Om 11 minuten over 23.00 uur werd de Raad van 11 geïnstalleerd met 
dit jaar een aantal oude bekende maar ook een aantal nieuwe raads- en 
ereraadsleden. De raad van 11 bestaat uit raadslid Ben, Peter, Heleen, 
Gregor, Kevin, Walfred, Michael, Daniella, Corne, Geertrudes (Rudolf) en 
Stevin. De ereraad bestaat uit Boer Hein, Boerin Martje, Nar Kwiebus en 
Nar Amber, Pliessie Pralleke, Adjudant Sjakie, Hofdame Charly en Prins 
Huib dun 1e alias Benno Donkers.  

“Dit jaar dus een nieuwe Prins in Loerendonck waar we weer een aantal 
jaren mee verder kunnen. De overdracht van de scepter vond plaats door 
oud Prins Corne dun 1e die we via deze weg als bestuur van het LAK 
willen bedanken voor zijn inzet de afgelopen vier jaar. We kunnen terug 
kijken op een zeer geslaagde avond en zien jullie graag weer terug op 28 
januari 2023 wanneer we het tonpraten organiseren. We blijven hem dus 
een zetje geven”, aldus een tevreden voorzitter.

Vrijdagavond 13 januari vanaf 18.30 uur

Nieuwjaarsreceptie/snertavond bij 
Die Overdraghe
Na een Coronapauze van bijna drie jaar houdt Heemkundekring Die 
Overdraghe  op vrijdag 13 januari 2023, volgens traditie de tweede 
vrijdag van het nieuwe jaar, weer zijn nieuwjaarsbijeenkomst annex 
snertavond voor leden en niet leden van de vereniging. Dat gebeurt in  
de grote zaal van De Niervaert.

Zoals gewoonlijk wordt met  iedereen die zich vooraf heeft aangemeld 
vanaf 18.30 uur het glas geheven op het nieuwe jaar en kunnen de aan-
wezigen het bestuur en elkaar het allerbeste wensen voor 2023. Om 
19.00 uur zal de door de kok van De Niervaert zelfgemaakte overheerlijke 
erwtensoep worden geserveerd en voor hem/haar die geen erwtensoep 
lust de al even lekkere groentesoep. Uiteraard zijn er bij de soep rogge-
brood met katenspek en nog wat bijgerechten. Voor de grote eters is het 
belangrijk om te weten dat er genoeg soep zal zijn voor een tweede of 
misschien wel derde kop.

Luisteren, zingen en dansen
De maaltijd zal worden afgesloten met een kop koffie en/of thee, waarna 
het in Klundert inmiddels welbekende duo Two of a kind uit Sint Willibrord 
de avond verder vult met hun muziek. Daarop kan naar hartenlust worden 
gedanst of, als men dat wil, geluisterd en meegezongen. 

Aanmelden
Iedereen die aan de nieuwjaarsbijeenkomst/snertavond wil deelnemen 
kan zich  bij voorkeur per e-mail  aanmelden bij de Overdraghebestuurs-
leden Herma Luijkx (luijkx-meijer@kpnplanet.nl) of An Römer (secretaris@
dieoverdraghe.nl) of als het niet per e-mail kan telefonisch kan bij Herma 

(tel. 402090) of An (tel. 202281).
De eigen bijdrage die gevraagd wordt is € 12,50 per persoon. U kunt die 
op 13 januari a.s. bij binnenkomst in de Niervaert bij een van deze dames 
contant of met de pin voldoen.

Opgelet: Als De Niervaert vanwege de stijging van de gasprijzen genood-
zaakt mocht zijn om enige tijd te sluiten, wordt de Snertavond afgelast.



06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

Vacature
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur
Functie-eisen
•	 Zowel	zelfstandig	als	in	teamverband	kunnen	werken
•	 Efficient,	nauwkeurig	en	zorgvuldig
•	 Rijbewijs	C	&	bestuurderskaart
•	 Code	95

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

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

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

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?
Sponsorbijdragen kunnen overgemaakt 
worden op bankrekening 
NL06RABO 0181 2466 78 
t.n.v. Stichting In de Klundert 
o.v.v. Vriend van In de Klundert.

A-A-B Administratie-, Advies- en Begeleidingsbureau
Edwin Blom - Klundert - Tel. 06-51676329
Uw puzzel onze zorg!

Voor al uw belastingzaken en administratie, zowel particulier, zzp’er als klein zakelijk
Dus ook voor de jaarlijkse belasting aangifte voor de particulier!

Begeleiding bij het opstarten van een eigen onderneming 
Administratieve, fiscale afhandeling voor nabestaanden na een overlijden 

Begeleiding, verzorgen van allerlei toeslagen en overheid gerelateerde zaken 
Begeleiding bij een eventueel schulphulp verlening traject
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Recept van de maand

Crème brûlée 
met speculaas 
Sinterklaasavond, het is al bijna zover. Blijft voor veel gezinnen toch al-
tijd een heel speciaal gezellig avondje. En wie zoet is, krijgt lekkers…. Voor 
het heerlijk avondje hier deze keer een lekkere crème brûlée, maar dan 
een beetje anders. Een overheerlijk toetje voor deze speciale gelegenheid. 
Maar ook op andere dagen zal dit zeker smaken!

Wat heb je nodig voor?
500 ml boerenroom of slagroom, 1 vanillestokje, 50 g speculaas (4 specu-
laasjes), 6 eidooiers, 50 g suiker en wat extra fijne kristelsuiker voor het 
bovenlaagje.

Hoe maak je het klaar?
Giet de room in een pannetje. Snijd het vanillestokje doormidden en 
schraap de zaadjes eruit. Voeg de zaadjes en het stokje toe. Breng het 
geheel bijna aan de kook en zet dan het vuur uit. Laat de room vijf minuten 
op smaak komen.
Haal het vanillestokje uit de pan en voeg de speculaasjes toe, in stukken 
gebroken. Roer even door en zet er kort de staafmixer in. 
Meng in een kom de eidooiers en de suiker met een garde. Giet de warme 
vloeistof bij de dooiers terwijl u blijft kloppen met de garde. 
Verdeel het mengsel over eenpersoons ovenschaaltjes en zet deze een uur 
in de oven op 90 graden. Daarna af laten koelen.
Strooi er vlak voor het serveren een laagje kristalsuiker over.
Beweeg de vlam van een gasbrander over de suiker, zodat deze smelt en 
krokant wordt. Smullen maar!

Zaterdag 17 december van 11 tot 16 uur
Kerstmarkt in het Vlasserij-Suikermuseum
Op 17 december is er weer een gezellige Kerstmarkt in het Vlasserij-
Suikermuseum aan de Stoofdijk 1a in Klundert.

Het museum is sfeervol versierd en er staan diverse kraampjes met 
(streek)producten, zoals kaas, zeepjes, kruiden, honing, taarten en cupca-
kes, jam en zoetzuur uit eigen tuin en bakmixen. Ook zijn er vogelhuisjes 
en oppottafels, cadeauartikelen, schilderijtjes op hout en linnen, glas-
kunst en artikelen gemaakt met houtbranden.

In ons horecagedeelte kunt u genieten van een kopje koffie of thee met 
appeltaart (gebakken door cliënten van de Sovak), een glaasje Glühwein, 
warme chocolademelk met slagroom of eigengemaakte erwtensoep. Voor 
de kinderen is er een gratis suikerspin.

Het museum is geopend van 11 tot 16 uur en de toegang is gratis. 

Klundert bij Kaarslicht 17 december
Hulp gevraagd bij 
klaarzetten en aansteken 
van de kaarsjes
Klundert bij Kaarslicht is natuurlijk een sprookjesachtig mooi evene-
ment waar Klundert trots op mag zijn. Zo’n prachtige sfeervolle avond 
als ons mooie centrum helemaal verlicht is door middel van kaarsjes. 
Daar gaan heel wat uurtjes aan vooraf. En dat daar heel wat hulp voor 
nodig is, ook op de dag zelf, dat zal iedereen wel duidelijk zijn. Bij deze 
een oproep voor helpers bij het wegleggen van de potten met waxine-
lichtjes en bij het aansteken van de kaarsjes.

Het wegleggen van de potten met waxinelichtjes gebeurt vanaf 15.45 
uur. Vanaf 17.00 uur worden dan alle kaarsjes aangestoken. Wil je ko-
men helpen? Heel graag! Heb je ’s middags geen tijd, maar wil je na de 
finale om 22.00 uur wel een uurtje helpen, ook dan is alle hulp meer 
dan welkom. Het gaat dan om uitblazen van de kaarsen en het oprui-
men van de potten in de daarvoor bestemde dozen.

Verder is men ook op zoek naar auto’s met aanhanger om de dozen met 
potten op te halen bij de opslaglocatie en naar het centrum te brengen. 
En na afloop ’s avonds laat vice versa.

Ben je in de gelegenheid om te komen helpen bij het klaarzetten, oprui-
men of halen en wegbrengen van de dozen met potten, stuur dan even 
een mailtje naar de Werkgroep KbK Potten & Lichtjes: petraverreijen@
hotmail.nl



Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Inspirerende buurtavond met 
leuke ontmoetingen
Maandagavond 14 november was er een algemene buurtavond in De 
Niervaert. Het was minder druk dan verwacht, maar degenen die er 
wel waren, hadden met elkaar een fijne productieve avond. Heel wat 
onderwerpen kwamen ter sprake en de organiserende Werkgroep 
Sociaal Netwerk heeft heel wat leuke ideeën en suggesties opgehaald. 
Na januari komt er een vervolg om een en ander verder uit te werken. 
Het is dan de bedoeling dat bewoners in de Klundertse buurten er zelf 
ook mee aan de slag gaan om hun buurt leuker, socialer en gezelliger te 
maken.

Door Woonkwartier en Surplus in samenwerking met de Gemeente 
Moerdijk zijn als pilot al een aantal buurtavonden geweest in een kleinere 
setting. Dit bleek een dermate succes te zijn dat het nu uitgerold gaat 
worden over de hele kern. Hiervoor is de samenwerking gevraagd met 
de Werkgroep Sociaal Netwerk van de Stadstafel Klundert. Vorige week 
maandag beleefden we dus onze eerste algemene buurtavond.

Vier onderwerpen
Uit de eerder gehouden sessies kwamen eigenlijk vier onderwerpen 
specifiek naar voren: woongenot in de buurt, sociale initiatieven, groen in 
de buurt en activiteiten voor de jeugd. Er zijn hiervan al diverse voorbeelden 
en over elk van deze onderwerpen werd een korte presentatie gegeven 
ter inspiratie. Daarna werden de aanwezigen verdeeld in groepen en kon 
men kiezen over welk onderwerp men verder wilde brainstormen. 

Groen in de buurt
Er zijn in Klundert mooie voorbeelden van mensen die anderen helpen 
bij het onderhouden van hun tuin. Dat zijn mooie initiatieven. Net zoals 
de stadsgenoten die in Klundert actief bezig zijn om hun leefomgeving 
zo schoon mogelijk te houden. Er zijn daarvoor ook allerlei materialen 
verkrijgbaar. Contactadres om de nodige spullen, zoals grijpers, zakken 
en een buurtbezem te regelen is Jolanda Schreuders. “In Klundert is er 
al een grote groep mensen actief om ons stadje zo schoon en daarmee 
dus zo mooi mogelijk te maken en te houden. Mensen kunnen hiervoor 
de nodige spullen krijgen.” Belangstellenden mogen zich melden via het 
mailadres stadstafel@indeklundert.nl. Dit zal worden doorgestuurd naar 
Jolanda.
Over het algemeen is men op dit moment redelijk tevreden over het 
groenonderhoud in Klundert. 

Woongenot in de buurt
Bij dit onderwerp werden onder andere genoemd: gezamenlijke 
activiteiten, gezelligheid en saamhorigheid, zorg voor elkaar, maar 
bijvoorbeeld ook het aanzicht van de straat. Dat laatste kan op heel veel 
plekken veel beter. De Ambachtsherenweg is een mooi voorbeeld. Daar 
zijn al verschillende leuke initiatieven, zoals kerstbomen voor elk huis in 
de straat en picknickbanken in de buurt, waar men gezellig samen kan 
buurten.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om mensen te enthousiasmeren voor 
geveltuintjes. Dit is zelfs aan te vragen bij de gemeente en daar kun 
je dan gratis plantjes krijgen. Of het gezamenlijk met buurtbewoners 
opfleuren van de buurt met bloembakken en dergelijke. Dat gebeurt ook 
al in diverse Klundertse buurten. Dit zou navolging kunnen krijgen in veel 
meer straten en buurten.
Burendag zou ook een mooie gelegenheid zijn om samen iets te 
organiseren. Dat is volgend jaar op 23 september. Hier zijn diverse 
subsidies voor verkrijgbaar onder andere via NLDoet en Oranjefonds.
Eigenlijk is er niet zoveel nodig om bepaalde dingen te organiseren: een 
paar enthousiaste mensen in de buurt die dit oppakken en uitzetten in 
de buurt. 

Veiligheid
Aan de tafel over het woongenot in de buurt, kwam ook veiligheid ter 
sprake. Dat is voor velen toch wel een heikel punt, omdat het daar ook wel 
vaak aan ontbreekt. Zo kwam ook de randweg weer ter sprake. Vreemd 
dat deze nog steeds niet is gerealiseerd. Dat is toch wel een noodzaak dat 
die er zo snel mogelijk moet komen voor de verkeersveiligheid met name 
in het centrum. Ook zou er op veel meer plekken een maximum snelheid 
van 30 kilometer verplicht moeten worden. In de Zevenbergsepoort 
bijvoorbeeld wordt vaak hard gereden. Er zou ook veel meer gehandhaafd 
moeten worden.

Sociale buurtinitiatieven
Bovenaan het lijstje van het groepje dat gekozen had om samen te praten 
over sociale buurtinitiatieven staat toch wel de buurt-whatsappgroep. In 
verschillende buurten is zo’n groepsapp al actief en het blijkt ook een 
waardevol medium te zijn. Het instellen van zo’n whatsappgroep is niet 
zo moeilijk, maar er zijn dan in de buurt wel wat actieve mensen nodig om 
een en ander in te stellen, waar nodig uitleg te geven hoe het werkt en de 
controle te houden dat het allemaal naar wens gaat. 
In zo’n buurt-app kan dan van alles ter sprake komen: zoals meldingen 
bij onraad, hulp vragen waar nodig, maar ook bijvoorbeeld uitnodigingen 
voor een buurtborrel of buurtbarbecue. Je leert elkaar een beetje kennen 
via zo’n whatsappgroep en je kunt elkaar makkelijker vinden als het nodig 
is.

Jeugdactiviteiten in de buurt
Aan de tafel waar de jeugd ter sprake kwam, waren allerlei suggesties 
om het voor de jeugd leuker te maken in Klundert. Bijvoorbeeld een 
centraal jeugdhonk voor alle Klundertse jongeren. Dit zou bijvoorbeeld 
een organisatie kunnen zijn onder leiding van de jongerenwerkers van 
MeerMoerdijk. Ook werd gesproken over het schoolpleinbeleid. Dat er 
meer pleinen na schooltijd open zouden moeten zijn, waar de jeugd dan 
bij elkaar kan komen. En meer speelgelegenheid in de diverse buurten is 
ook wenselijk.
Waar de wat oudere jeugd grotendeels behoefte aan heeft, is ontmoeten 
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en chillen en dat zou dan moeten kunnen in een veilige omgeving. In Klundert is een actief 
verenigingsleven waar heel veel jongeren bij betrokken zijn, maar het is niet echt inzichtelijk 
hoeveel jeugd er niet bij een vereniging of club zijn aangesloten. Een idee is om zo’n buurtavond 
zoals deze te organiseren, maar dan speciaal voor de jeugd. 

Vervolg buurtavond
Alle uitkomsten van deze buurtavond zullen op een rijtje gezet worden. Daarna zal bekeken worden 
welke initiatieven er in eerste instantie uitgepikt kunnen worden die op eenvoudige wijze snel in 
te zetten zijn.
Op een volgende buurtavond hopen we nog meer buurtbewoners te mogen ontvangen, dat creëert 
draagkracht en saamhorigheid. Want hoe meer mensen er op een positieve manier meedenken en 
meepraten hoe we Klundert nog leuker kunnen maken, des te meer successen er geboekt kunnen 
worden.
Begin 2023 komen we er als Werkgroep Sociaal Netwerk van de Stadstafel op terug. De volgende 
datum voor een Klundertse Buurtavond zal gecommuniceerd worden via het Klundert Magazine en 
via de social media van In de Klundert.

Meedenken en meedoen in de werkgroepen
Inwoners van Klundert die graag actief mee willen doen in één van de werkgroepen van de 
Stadstafel zijn van harte welkom. Alle werkgroepen komen ook apart als groep regelmatig bij elkaar 
om met elkaar te overleggen, te brainstormen en elkaar te inspireren. Er zijn drie werkgroepen 
actief: Stadsontwikkeling, Evenementen en Sociaal Netwerk.
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel? Meld je aan via email 
stadstafel@indeklundert.nl.
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Column namens de Kerken - Kerk 
in beweging

Waarom 
grijpt God 
niet in?
Dat is een vraag die velen regelmatig 
stellen. Wij denken dat we God ter ver-
antwoording moeten roepen.
Dat is natuurlijk een enorme misvatting. 
Dat is de omgekeerde wereld. Want 
2000 jaar geleden heeft God al ingegre-
pen. Dat lijkt lang geleden. Maar de ka-
lender van God is natuurlijk heel anders 
dan onze kalender.

Wat is er gebeurd 2000 jaar geleden?
God had de wereld die Hij zelf geschapen 
heeft zo ontzettend lief, dat hij zijn Zoon 
naar de aarde stuurde.
Waarom? Opdat een ieder die in Hem 
gelooft niet verloren gaat maar eeuwig 
mag leven.

De komende weken vieren we advent, 
4 weken voor het Kerstfeest. In die we-
ken gebeuren in Klundert weer prachtige 
dingen zoals Klundert bij kaarslicht. Maar 
ten diepste gaat het er om dat we ons 
voorbereiden
op de komst van God’ s Zoon. Hij is 2000 
jaren geleden in Bethlehem geboren. 
Maar: Al was Christus 1000 maal in 
Bethlehem geboren en niet in ons hart, 
dan was het tevergeefs voor ons. Stel 
Uw hart dus open voor Hem. De kerken 
kunnen U daar wellicht bij helpen. Op 
kerstavond 24 december is er om 21.30 
uur een  kerstzangdienst in de Gerefor-
meerde Kerk. Op eerste kerstdag is in de 
Gereformeerde kerk en in de Hervormde 
Kerk om 10.00 uur een dienst. U bent er 
van harte welkom.

Blijf niet zelf tobben over de vraag waar 
we mee begonnen. Laat U helpen, laat U 
met God verzoenen. God heeft al lang 
ingegrepen. Hij zette een punt in de tijd, 
wat alles verandert heeft. Maar U moet 
het wel willen zien. De sluiting van ons 
hart zit aan de binnenkant. Wij moeten 
open doen. Aan Hem zal het nooit liggen. 
Hij heeft er alles aan gedaan om U 
eeuwig gelukkig te maken.
En Hij komt terug, net zoals Hij naar de 
hemel is gegaan op die eerste Hemel-
vaartsdag. Dat is het grote Advent, in 
geloof uitkijken naar de wederkomst. 
Dan zal God alles zijn en in allen. Dan 
zijn er geen vragen meer. Jezus is  HET 
antwoordt.

Namens de kerken een gezegende ad-
ventstijd en kerstdagen toegewenst.
Jan Korporaal.-scriba Hervormde 
Gemeente.

Handige contactadressen
Op basis van de leuke ideeën die uit de buurtavond zijn gekomen, zijn er allerlei mogelijkheden en 
organisaties die kunnen ondersteunen bij allerlei leuke ideeën die inwoners bedenken.

Geveltuintjes
Zo kun je bij de gemeente Moerdijk een aanvraag doen voor een geveltuintje, de gemeente stelt 
planten beschikbaar waarmee je een leuk geveltuintje voor of naast je huis kan creëren.
Deze aanvraag kun je doen via: https://www.moerdijk.nl/geveltuinen.

NL Doet
Ook het oranjefonds ondersteunt allerlei initiatieven. Ze richten zich nu vooral op NL doet op 10 
en 11 maart waar Nederland massaal aan de slag kan als vrijwilliger!

Burendag
Op 23 september staat de burendag op de planning, en ter voorbereiding daarop kunnen inwo-
ners budget aanvragen waarmee zij hun woonomgeving kunnen opleuken.
Meer informatie hierover vind je op: https://www.burendag.nl/

Loket burgerinitiatieven gemeente Moerdijk
Mocht je een leuk idee hebben, maar heb je de gemeente nodig om dit verder aan te kunnen 
pakken, dan kun je terecht bij het ‘burgerinitiatieven-loket’ via de website : https://www.moerdijk.
nl/moerdijkse-initiatieven
Ook de sociaal werker kan ondersteunen en meedenken in initiatieven die onder de inwoners 
ontstaan. Je kunt hiervoor contact opnemen met Renske Donkers: 06-23640824 of via: renske.
donkers@surplus.nl

Geld & Recht biedt 
hulp bij vragen 
over geld en regels
De (vrijwillig) medewerkers van Geld & Recht van 
Surplus zijn er voor alle inwoners van de gemeen-
te Moerdijk. Zij geven advies en ondersteuning bij 
vragen over sociale zekerheid, financiën en con-
sumentenzaken en helpen graag bij het vinden 
van een weg in het doolhof van wetten, regelin-
gen en voorzieningen.
 
“Formulieren zijn soms hopeloos ingewikkeld”, 
vertelt Wilma van de Kar, coördinator Geld & 
Recht. “Hoe fijn is het dan dat er iemand met je 
mee kijkt! Onze (vrijwillig) medewerkers zijn er 
voor alle vragen op het gebied van geld en regels. 
En weten wij het antwoord niet? Dan verwijzen 
we door, maar zo dat we zeker weten dat de vraag 
beantwoord is.” 

 Check op toeslagen
In totaal ontvangt 60 procent van alle 7,9 miljoen 
huishoudens in Nederland toeslagen zoals huur-
toeslag of zorgtoeslag. Niet iedereen die in aan-
merking komt, vraagt een toeslag aan. Mensen 
met lage inkomens blijken vaak terughoudend 
met de aanvragen, omdat ze bang zijn een toe-
slag later te moeten terugbetalen. Ook zien ze op 
tegen het omslachtige digitale proces van de aan-
vraag. De medewerkers van Geld & Recht kunnen 
helpen bij het aanvragen van huurtoeslag, zorg-
toeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebon-
den budget. 
 
Voorzieningencheck
Behalve het nakijken van de toeslagen kijken de 
medewerkers van Geld & Recht ook of er nog 
andere (gemeentelijke) regelingen zijn die aange-
vraagd kunnen worden. 
 
Afspraak maken of meer informatie
Een afspraak maken kan door te mailen of te 
bellen met Geld & Recht Moerdijk. Een e-mail 
kan naar srw.moerdijk@surplus.nl of bel 0168-
331357.



Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl
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Geweldig Sinterklaasfeest in Klundert
Natuurlijk heeft Sinterklaas ook tijd vrijgemaakt om een bezoek te brengen aan Klundert. Alhoewel Klundert geen haven heeft, wist de Sint het 
toch voor elkaar te krijgen om per boot naar het Klundertse centrum te varen. Met hulp van Reddingsbrigade ’t Rooie Paerd kon hij met een 
kleine boot via de Bottekreek naar de vlonders varen waar hij voet aan wal zette. Daar stonden heel wat kinderen met hun ouders al te wachten. 

Ondertussen waren er ook heel veel pieten in Klundert aangekomen en samen met de pietenband zorgden zij voor de nodige pret in het centrum. 
Eerst een optocht door de Molenstraat en Voorstraat naar het Stadhuisplein. Bij het Stadhuis werden de Sint en de pieten ontvangen door wet-
houder Jack van Dorst. 

Het was koud, maar de Klundertse Ondernemersvereniging KOK had gezorgd dat iedereen kon genieten van een heerlijke kop erwtensoep of van 
warme chocolademelk met wat lekkers.
Ondertussen waren er ook speurtochten uitgedeeld en moesten de kinderen in de winkels op zoek naar speciale pieten. Ze werden tijdens deze 
tocht gevolgd door de pietenband die met hun muziek heel wat winkels hebben opgevrolijkt. Nadat de kinderen alle pieten hadden gevonden, 
konden ze hun formulier inleveren en kregen ze nog een leuke traktatie aangeboden. Al met al weer een geweldig Sinterklaasfeest in Klundert!
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Zondag 11 december van 18.00 tot 20.00 uur

WereldLichtjesDag in 
Noordhoek
Ieder jaar op de 2e zondag in december is er sinds 1997 Wereld-
lichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden 
kinderen (jong of oud) te herdenken en steken zij om 19.00 uur 
een kaarsje aan. 
Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een 
golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de 
mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen 
dat zij niet alleen zijn met hun verdriet. www.wereldlichtjesdag.nl

Dit jaar organiseert Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek (SDN) 
een gedenkdienst voor deze overleden kinderen. “We steken niet 
alleen een kaarsje aan maar we willen er samen een mooie en ge-
denkwaardige avond van maken. Dit doen we met mooie, lieve 
woorden en toepasselijke muziek. Voor de kinderen die graag mee 
willen komen naar de gedenkdienst, wees welkom, er is er een tafel 
waar zij zelf een mooi lichtje kunnen maken voor hun overleden 
broertje of zusje”, vertelt Sijarina van der Mast, voorzitter van SDN, 
“tijdens deze avond zullen wij ook de namen van de overleden kin-
deren noemen die wij opgegeven krijgen.”

Vindt u het bijzonder om uw kind(je) te laten noemen tijdens deze 
gedenkavond om hem of haar nog een keer extra in het licht te 
zetten? Stuur dan een email naar sdnnoordhoek@gmail.com met 
de naam die genoemd mag worden. Bij aanmelding krijgt u een 
mooi aandenken aan de avond welke u zal worden aangeboden 
door Uitvaart Coppens. Aanmelden van de naam kan tot uiterlijk 
vrijdag 25 november.
Ook voor vragen over deze gedenkdienst kunt u mailen naar het-
zelfde emailadres.

Van harte welkom  op zondag 11 december van 18.00 uur tot 
20.00 uur in St. Jozefkerk, Bisschop Hopmansstraat 3 te Noord-
hoek

WereldLichtjesDag 
Zondag 11 december 2022

van 18.00 uur tot 20.00 uur
St. Jozefkerk te Noordhoek

“Wij denken 
aan jou”

Aanvragen mantelzorg-
waardering Moerdijkse 
mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek 
familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar maar wel heel 
belangrijk. Mantelzorg Moerdijk organiseert maandelijkse activiteiten 
waar mantelzorgers aan deel kunnen nemen na inschrijving. Gemeente 
Moerdijk kent daarnaast een zogenaamde mantelzorgwaardering. 
Vanaf 10 november kan deze aangevraagd worden via  
www.mantelzorgmoerdijk.nl.  

De waardering bestaat uit een cadeaubon. Alle mantelzorgers, jong en 
oud, uit de gemeente Moerdijk kunnen een waardering aanvragen. Er 
zijn wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet er spra-
ke zijn van langdurige, intensieve en onbetaalde zorg en/of ondersteu-
ning aan een naaste in de gemeente Moerdijk. Ook moet het gaan over 
meer dan de gebruikelijke hulp, zoals een keer boodschappen doen. 
Per zorgvrager kan voor maximaal vier mantelzorgers een waardering 
worden aangevraagd. Dit kan tot 10 februari 2023. 

“Gemeente Moerdijk erkent het grote belang van mantelzorgers. Daar-
om bedanken we al onze mantelzorgers voor de inzet die zij dagelijks 
verrichten voor hun zorgvrager via een cadeaubon die online in te wis-
selen is bij onze lokale ondernemers via KoopLokaal. Hiermee stimule-
ren we ook het lokaal inkopen en maken we ook het verschil voor onze 
Moerdijkse ondernemers”, licht wethouder Pauline Joosten toe.

Aanvragen
Ga naar www.mantelzorgmoerdijk.nl en klik op waarderingsmenu. Vul 
de aanvraag in. Is er hulp nodig, kom dan langs op één van de spreek-
uren van Onsmoerdijk. Deze zijn op 
woensdag in de Fendertshof in Fijnaart van 10.00 tot 12.00 uur en op 
donderdag in het gemeentehuis in Zevenbergen van 13.00 tot 16.00 
uur. Of bel naar mantelzorg Moerdijk op 0168- 331357

Campagne uit.liefde
Surplus startte voor de dag van de mantelzorg de campagne uit.liefde. 
Vier mantelzorgers vertellen hun verhaal. Mantelzorg doe je vaak uit 
liefde voor de ander. Je deelt gevoel, zorg en liefde met elkaar. Soms 
gaat dat goed, soms lukt of gaat het even niet. Wat als door zorg die 
liefde even uit is? Je even niet meer lief bent voor jezelf of voor de 
ander? Uit je je dan? Samen maken we de liefde en uitdagingen be-
spreekbaar.

Meer weten?
Meer weten over de mantelzorgwaardering of andere vragen over man-
telzorg en de ondersteuning van mantelzorgers? Bel dan naar Surplus, 
0168 - 331357 en vraag naar Tessa van Verseveld.
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Volkstuinvereniging Niervaert
Volkstuinen beschikbaar voor moestuinierders

In het rijke verenigingsleven van Klundert is er 
misschien voor velen een nog wat onbeken-
de vereniging die al meer dan 30 jaar bestaat 
namelijk Volkstuinvereniging Niervaert. Opge-
richt in de tijd dat Klundert nog een zelfstan-
dige gemeente was, hebben enkele inwoners 
van Klundert het initiatief genomen om een 
volkstuinvereniging te starten. Deze vereni-
ging heeft destijds een overeenkomst geslo-
ten met de gemeente om op enkele percelen 
grond gelegen aan de Stoofdijk, Schansweg 
en aan de Noordschans volkstuinen te gaan 
inrichten en te verhuren. De tuintjes aan de 
locatie Schansweg zijn er niet meer maar op 
beide andere locaties worden sinds jaar en dag 

aardappelen, groente, klein fruit en sierbloe-
men geteeld. 

Door de jaren heen werd de belangstelling 
voor een volkstuin minder. Dat was iets voor 
de oudere generatie en voor de jongere gene-
raties was voldoende groente relatief goed-
koop en makkelijk  beschikbaar bij de lokale 
groenteboer of supermarkt. We zien nu door 
allerlei ontwikkelingen dat de belangstelling 
voor tuinieren en moestuinieren weer aan het 
groeien is. Daarnaast heeft de coronacrisis 
de belangstelling een flinke impuls gegeven. 
Want wat kan het leuk zijn om in een lekker 
zonnetje, op een afgebakend stuk grond zelf 

je groenten te kweken en je aardappelen te te-
len. Lekker je hoofd leegmaken na een drukke 
(werk-)dag. Daarbij kan het ook een manier om 
lekker sociaal bezig te zijn, ervaringen delen, 
enige competitie om de mooiste groente en 
een mogelijkheid om te buurten. 

Toch weer even terug naar de 
volkstuinvereniging Niervaert. Ook wij hadden 
last van een afnemende belangstelling en 
moesten helaas stukken van het huurperceel 
aan de gemeente teruggeven. Op dit moment 
heeft de vereniging 25 leden die moestuinieren 
aan de Stoofdijk en op de Noordschans. 
Onlangs is het bestuur uitgebreid en heeft de 
vereniging een nieuw impuls gekregen. We zijn 
o.a. bezig met het ontwikkelen van een logo 
en het bouwen van een website. Daarnaast 
onderzoeken we of er in de wintermaanden 
samen met andere volkstuinverenigingen 
lezingen kunnen worden gehouden om kennis 
over moestuinieren uit te breiden 

Op het perceel aan de Stoofdijk zijn, op dit mo-
ment, nog enkele volkstuinen beschikbaar en 
aangezien we ook beginnende tuinders de mo-
gelijkheid willen geven om te starten met een 
moestuin is besloten om enkele kleine perce-
len te creëren van ca. 50 m2. Uiteraard zijn er 
voor meer ervaren tuinders nog een paar gro-
tere percelen beschikbaar van ruim 250 m2. 
Dus als je interesse hebt in een tuin is het nu 
het moment om dit kenbaar te maken.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden, 
kosten etc. neem dan contact met ons op via 
de mail: volkstuinklundert@gmail.com en je 
ontvangt dan op korte termijn een reactie. En 
wie weet ontmoeten we elkaar in de toekomst 
op één van onze volkstuinen!

Zorgen of vragen over geheugenproblemen?

Sociale Benadering Dementie in Klundert
Met behulp van de Sociale Benadering Dementie staan we mensen met geheugenproblemen/dementie en hun naasten bij in hun gewone, 
dagelijkse leven. We focussen niet op wat niet meer kan door de ziekte, maar richten de aandacht op wat wel kan. We kijken samen naar wat 
het leven de moeite waard maakt en ondersteunen daarbij. 

Het hebben van geheugenproblemen/dementie betekent niet dat je alleen maar ziek bent, je bent nog steeds een partner, vader of moeder, 
vriend of vriendin en je wilt nog steeds dingen doen die je fijn en belangrijk vindt. Samen zoeken we naar passende manieren van ondersteu-
ning en zingeving. Dit doen we door de focus te verschuiven van de dementie naar de leefwereld van de persoon met dementie en zijn of haar 
omgeving. Familie, naasten en buurtgenoten spelen hierin een cruciale rol.
 
Het leven verandert
Door geheugenproblemen/dementie verandert het leven, dingen die vroeger zo vanzelfsprekend waren gaan misschien niet meer. Vragen als: 
“Hoe kan ik blijven doen wat ik graag doe? Wat voor zin heeft mijn leven nog nu ik dementie heb? Hoe ga ik om met veranderende relaties? 
Kan ik de dingen nog wel die ik vroeger deed?” worden regelmatig gesteld door mensen met geheugenproblemen en hun naasten. 

Hoe kan ik iemand helpen?
In de wijk kunnen ook vragen ontstaan als het gaat om buurtgenoten met geheugenproblemen/dementie. Hoe kan ik iemand helpen? Gaat het 
wel goed met mijn buurtgenoot? Krijgt mijn buurtgenoot ondersteuning? Bij wie kan ik terecht met mijn zorgen en/of vragen?
Mocht u dergelijke vragen herkennen? Of andere vragen hebben? Neem dan gerust contact op met: Renske Donkers: 06-23640824 of via: 
renske.donkers@surplus.nl
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Bericht van de wijkagent
Politie controleert op fietsverlichting en 
vasthouden telefoon
De politie gaat in december en begin 2023 in de gemeente Moerdijk 
extra controleren op het voeren van fietsverlichting en het vasthouden 
van de telefoon tijdens het fietsen.

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar in de herfst en winter, wanneer 
het laat licht wordt en vroeg donker is en ook de weersomstandigheden 
niet altijd meezitten is het dus extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn. 
Het niet hebben van goede fietsverlichting soms in combinatie met het 
vasthouden van de telefoon op de fiets zorgt voor gevaarlijke situaties 
op de weg.

Waarschuwen
Agenten zullen de komende tijd in eerste instantie waarschuwen als je 
geen goede verlichting hebt. Ook worden er lampjes – met dank aan 
gemeente Moerdijk - uitgedeeld door de politie (zolang de voorraad 
strekt), maar daarna worden er boetes uitgedeeld. Als je fietsverlichting 
niet in orde is, is de boete 60 euro en voor het vast houden van je tele-
foon tijdens het fietsen krijg je 140 euro boete.

Wist je dat?
Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is maar vooral zodat auto-
mobilisten je zien?
Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting 
aan hebben dan ouderen?
Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende ver-
keer niet kunt zien aankomen.

5% van de fietsers in het donker een fietsongeluk heeft gehad?
15% tijdens het fietsen in het donker bijna is aangereden
80% van de fietsers beschikt over vaste verlichting voor en achter?
37% van de fietsers aangeeft dat losse lampjes niet goed werken?
36% van de fietsers weet niet hoe zij zelf een kapotte fietslamp kunnen 
repareren?

Nieuw: BuurtNatuurWandeling door Klundert
Op de website www.buurtnatuurwandeling.
nl zijn leuke fotospeurtochten te vinden 
op diverse plaatsen in West-Brabant. Dit 
is een onderdeel van het Natuurpodium 
Brabantse Wal. Sinds kort is daar ook een 
BuurtNatuurWandeling te vinden door 
Klundert. Deze is samengesteld door Jos 
van Loon, werkzaam als natuurgids bij deze 
organisatie.

Een BuurtNatuurWandeling is een leuke foto-
speurtocht bij jou in de buurt. De route heeft 
een lengte van ongeveer twee kilometer. 
Onderweg ga je op zoek naar plekken die op 
de routekaart staan en beantwoord je vragen 
over de natuur. De speurtocht is geschikt voor 
alle kinderen. Leuk om met de klas te doen. Of 
ga lekker samen met ouders of grootouders de 
natuur in. Deelnemers van de speurtochten 
maken kans op leuke prijzen!

Als je op de website helemaal naar beneden 
scrolt zie je onder het kopje Moerdijk ook 
een knop Klundert. Daar kun je de wandeling 
aanvragen over de vestingwallen en door het 
mooie historische centrum van Klundert. Je 
krijgt dan de BuurtNatuurWandeling als pdf 
in je mailbox. Dit bestaat uit een kaart met de 
route en foto’s van plekken die je onderweg 
tegenkomt. Bij de foto’s staan vragen die 
te maken hebben met natuur en taal. Als je 
de antwoorden gevonden hebt, stuur je de 
oplossing op naar Natuurpodium en kun je 
een leuke prijs winnen.



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

Trots op Klundert!
RUILOCHTEND

3 DECEMBER 10:00 -  15:00 UUR

BBuuiitteennvveerrkkoooopp  ddoooorr  

eeeenn  rrooeettvveeeeggppiieett

Heb jij nog niet alle 
Klundert-plaatjes? 
Kom dan ruilen tijdens de ruilochtend!
Zaterdag 26 november 11:00 - 12:30 uur - De Stad Klundert

De Rooy Pepernotencake

Speculaas Picolientjes
2.00
4 stuks

4.95

Mini Roomboter Amandelstaaf

1.50
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