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Heb jij een passie voor techniek? En wil je werken op een plek waar je kunt 
bijdragen aan oplossingen die echt een verschil gaan maken? 

Shell is op zoek naar enthousiaste talenten die met ons willen
samenwerken aan de energietransitie. Meer weten?

Ga naar shell.nl/werkenaandetoekomst

Tijdens de Open Havendag Moerdijk op zaterdag 8 oktober zijn onze 
medewerkers aanwezig om je vragen te beantwoorden. Je bent van harte 
welkom in de stand van Shell op het festival terrein!

Kijk op openhavendagmoerdijk2022.nl en schrijf je in!

WERK WAARMEE
JE HET VERSCHIL
KUNT MAKEN

Bekijk hier de actuele vacatures bij 
Shell Chemicals Park Moerdijk en 
Shell Energy and Chemicals Park 
Rotterdam

SSTTAAAATTSSBBOOSSBBEEHHEEEERR  EENN  SSHHEELLLL  
PPLLAANNTTEENN  SSAAMMEENN  BBOOMMEENN  IINN  
KKLLUUNNDDEERRTT
Wist je dat bomen CO2 opslaan terwijl ze groeien? 
Staatsbosbeheer en Shell bundelen hun krachten 
voor gezondere en groenere bossen in Nederland. 
Samen planten Shell en Staatsbosbeheer in 12 jaar 
tijd 5 miljoen bomen. Shell hoopt zo bij te dragen 
aan een toekomst met minder CO2 en Staatsbos-
beheer kan open plekken voorzien van nieuwe 
bomen. Daarnaast onderzoeken Shell en Staats-
bosbeheer hoe zij op andere manieren kunnen sa-
menwerken, bijvoorbeeld door van elkaar te leren 
en te blijven innoveren
Shell helpt gemotiveerde mensen zoals ook de bos-
wachters bij Staatsbosbeheer, met het herstellen en 
beschermen van natuurlijke ecosystemen door heel 
Nederland. Dat is een uitdaging voor de hele pla-
neet, voor de hele maatschappij, voor bedrijven, 
voor overheden en voor klanten. Shell onderneemt 
verschillende initiatieven die bijdragen aan een 
meer duurzame, energierijke toekomst. De natuur 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
“De energietransitie gaat nog decennia duren. 
Maar voor de volgende generaties is het wel be-
langrijk om nu in actie te komen. Je moet een keer 

aanplanten, anders krijg je nooit bos. Daarom 
plant Staatsbosbeheer met behulp van Shell in de 
komende jaren vijf miljoen bomen.”
Wist u dat het bos in Klundert ook een bos van 
Staatsbosbeheer is? Medewerkers van Shell Chemi-
cals Park Moerdijk  hebben daar al eens actief in 
gewerkt met elkaar om het bos schoon te maken. 
Onlangs hebben directie van Staatsbosbeheer en 
directie van Shell in samenwerking met collega’s 
en de boswachter van het bos in Klundert, bomen 
gepoot.
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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
Voornemens of verwachtingen?
Aan het eind van het jaar maken veel mensen voornemens voor het nieuwe jaar. Slechts 
een klein percentage van die voornemens zorgen werkelijk voor de transformatie van 
een levensstijl. Vroeger had ik ook wel voornemens. Zoals veel mensen bedacht ik dan 
bijvoorbeeld om meer te gaan bewegen,  gezonder leven, afvallen, minder stressen, meer 
genieten. Allemaal voornemens die praktisch iedereen wel eens bedacht zal hebben.

Inmiddels weet ik dat goede voornemens niet van de ene op de andere dag te realiseren zijn, 
maar dat het een proces is. Nu maak ik helemaal geen goede voornemens meer. Ik noem het 
veel liever verwachtingen. 

De gemaakte voornemens zul je ongetwijfeld graag willen, maar het kost wilskracht om het 
vol te kunnen houden. Het lijkt alsof goede voornemens gaandeweg een soort ‘moeten’ 
worden. 
Verwachting is een krachtige combinatie van ‘wensen’ en er ‘vol in geloven’. Het is geen 
‘moeten’ meer, je mag je verheugen op het eindresultaat nog voordat het werkelijkheid is 
geworden. 
Daarom heb ik liever verwachtingen, want het woord ‘moeten’ schrap ik het liefst helemaal 
uit m’n vocabulaire.

Maak eens briefjes wat je verwachtingen zijn voor 2023. Stop deze briefjes in een doosje en 
haal dit aan het eind van 2023 weer tevoorschijn. Zijn jouw verwachtingen, jouw wensen of 
misschien toch je goede voornemens uitgekomen? Misschien moet je zelfs wel lachen om 
sommige dingen die je aan het begin van het jaar had bedacht!

Voornemens of verwachtingen, het begint allebei met een V. Nog wat woorden met een 
V:  vrede, voorspoed, voldoening, verbondenheid, verdieping en veiligheid! Dat wens ik u 
allemaal! 
En wat uw voornemens of verwachtingen ook zijn, ga er voor om er een mooi jaar van te 
maken!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

December heeft verschillende bijnamen. 
Door de vele feestdagen noemen we 
december ook wel de feestmaand. 
Andere benamingen zijn kerstmaand of 
wintermaand.  Het is ook de donkerste 
maand van het jaar. In Klundert weten 
we er gelukkig een echte feestmaand 
van te maken. De winkeliers hebben 
allerlei leuke acties met als extra de 
eindejaarsactie van de KOK. Dat is echt 
een prijzenfestival. Ons mooie centrum 
ziet er extra feestelijk uit met de mooie 

verlichting en de schitterende kerstbomen. We hebben prachtige kerstetalages met als blikvanger 
de etalage op de hoek Voorstraat/Oliemolenstraat met dat prachtige kerstdorp aan de ene kant en 
het fascinerende muizenhuis aan de andere kant. Al heel wat kinderen én grote mensen hebben vol 
bewondering staan kijken bij deze taferelen.

Wat Klundert echt bijzonder maakt in deze donkere dagen voor Kerst is natuurlijk ons fantastische 
evenement Klundert bij Kaarslicht. Na vier jaar mochten we het weer eens beleven. En wat was het 
een magische editie met al die duizenden kaarsjes. Wat waren er geweldige optredens overal in het 
centrum. Wat een mooie sprookjesachtige opening en wat een spectaculaire sluiting. Een bijzonder 
dankjewel voor de organisatie van dit prachtige event!
Maar wat was het koud! Dat zorgde er wel voor dat er een dag later voor het eerst deze winter 
geschaatst kon worden. Wat een mooi gezicht die schaatspret op Het Verlaat, ook dat zorgt voor 
mooie Klundertse plaatjes.

Dit is de laatste editie van 2022 en ook meteen de eerste van 2023.
Een welgemeend woord van dank voor onze adverteerders is in deze kerstspecial zeker op z’n 
plaats! Want dankzij onze adverteerders kunnen we dit blad elke maand gratis bezorgen!
Tenslotte wensen we onze lezers en adverteerders namens alle medewerkers van het Klundert 
Magazine hele fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar!

Bestuur van Stichting In de Klundert
Uitgever Klundert Magazine

Ter intro
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Autobedrijf Schoone 75 jaar aangesloten bij BOVAG

Beroepsmatig bezig met auto’s en 
racen als hobby 
Autobedrijf Schoone viert dit jaar wel een bijzonder jubileum. Dit familiebedrijf is maar liefst 75 jaar aangesloten bij BOVAG. Onlangs heeft het 
bedrijf een speciaal emaille jubileumschild in ontvangst mogen nemen van BOVAG. Maar dat is niet de enige reden om eens bij de firma Schoone 
langs te gaan. De racesimulator in de showroom wekt ook de belangstelling. Tijd om eens een praatje te gaan maken met de huidige eigenaar Henk 
Schoone.

Henk Schoone is al de derde generatie in het fa-
miliebedrijf, dat in 1940 is opgericht door groot-
vader Henk Schoone. Zeven jaar na de oprich-
tingsdatum is het familiebedrijf  aangesloten bij 
BOVAG. Kleinzoon Henk is trots op zijn bedrijf. 
“De kenmerken van ons bedrijf zijn persoonlijk 
contact en open communicatie, dat vinden we 
belangrijk. En natuurlijk vakmanschap, maar dat 
is voor ons vanzelfsprekend.” 
De racehobby staat eigenlijk los van het bedrijf, 
maar feitelijk is het onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. “Handig natuurlijk dat ik technisch 
aangelegd ben, dat maakt het een stuk makke-
lijker als je die kennis in huis hebt. De simulator 
staat in de showroom, maar is helemaal modu-
lair opgebouwd en staat op wieltjes zodat deze 
verplaatst kan worden. Racen doe ik dan ook in 
mijn kantoor.” 

Vakmanschap van vader op zoon
Ruim 82 jaar geleden in 1940 heeft opa Henk 
Schoone het bedrijf opgericht. Hij huurde toen-
tertijd een kleine loods van de firma Sprij in de 
Oosterstraat. Deze werd gebombardeerd. Het 
bedrijf verhuisde toen naar de Schans. Na de 
watersnood moest er weer verkast worden en 
uiteindelijk hebben ze zich gevestigd aan de 
Oliemolenstraat op de hoek van de Poststraat.
Het familiebedrijf werd voortgezet door zoon 
Rijs Schoone. Kleinzoon Henk was al jong in 
het bedrijf te vinden. Deze bleek ook een echte 
techneut te zijn en ontwikkelde zich naast zijn 
vader als vakman binnen het autobedrijf. In-
middels runt kleinzoon Henk dus het bedrijf en 
zijn vader Rijs is vaak naast hem te vinden in de 
werkplaats.

Modern bedrijf
Autobedrijf Schoone heeft een regionale be-
kendheid als BMW & Mini specialist, maar men 
kan er ook terecht voor onderhoud en reparatie 
van alle andere merken. 
“Ik ben dus de derde generatie binnen dit be-
drijf. We hebben ons in de loop der jaren ont-
wikkeld als een modern bedrijf. Zo werken we 
aan BMW & Mini’s met de originele diagnose 
software van de BMW-group. Daarnaast be-
schikken we over een diagnosetester waarmee 
alle merken kunnen worden uitgelezen”, vertelt  
Henk, “we hebben een open bedrijf met vrije 

toegang tot de werkplaats. Persoonlijk contact, 
goede en duidelijke uitleg van reparaties en ui-
teraard het nakomen van gemaakte afspraken, 
dat vinden we belangrijk.”

Racen op kantoor
In zijn vrije tijd zocht Henk vaak de ontspanning 
met racegames achter de computer. Inmiddels 
heeft Henk zich verder ontwikkeld als een spe-
cialist op het gebied van racesimulators. Hij 
heeft zijn zogenaamde rig helemaal zelf ontwor-
pen en gemaakt. “Omdat ik de rig in de avon-
duren in het kantoor wilde plaatsen, moest hij 
mobiel zijn. Met alle eisen die ik had, was het 
maatwerk en dus op deze manier niet kant-en-
klaar te koop. Ik begon met racen achter het bu-
reau ‘s avonds op kantoor. Dat begon gewoon in 
een bureaustoel en een op het bureau geklemd 
stuurtje. Dat werd steeds verder uitgebreid en 
nu dus deze speciale rig met motion.”
De rig staat in de showroom, maar als Henk gaat 
racen, dan wordt hij naar het kantoor gereden. 
“Dat kan omdat hij helemaal modulair is opge-
bouwd. Ik heb het allemaal zo gemaakt dat het 
hele gevaarte met slechts één kabel aangeslo-
ten kan worden op de pc. Heb zelfs windsimula-
tors erbij, zodat de ervaring nog echter wordt.”

Ultieme race-ervaring
Henk laat wat filmpjes zien hoe dat allemaal in 
zijn werk gaat. “Het is echt alsof je een coureur 
bent, waarbij je kunt kiezen op welk circuit je 
wilt gaan rijden. Je neemt plaats, stoel aan-
schuiven, riemen vast, voeten bij de pedalen en 
starten maar. Bij de eerste dot gas lijkt alles te 
bewegen. De riemen worden strakgetrokken, 
de stoel knijpt zich samen. De wind blaast door 
je haren. En rij je per ongeluk een stukje naast 
de baan dan word je genadeloos afgestraft en 
zit je letterlijk te trillen op je stoel. Het is echt 
de ultieme race-ervaring.”
Naast de simulator heeft Henk ook heel wat 
sturen zelf ontwikkeld. “Iedere auto is anders. 
Soms heb ik per auto, per spel of per track een 
ander stuur nodig voor een optimale beleving. 
Het ontwerpen en compleet zelf maken van 
een racestuur is ook een groot onderdeel van 
mijn hobby. Het is meer dan eens voorgekomen 
dat ik, terwijl ik aan het racen ben en een nieuw 
stuur zie, meer bezig ben met hoe ik een stuur 

kan namaken dan met het racen zelf. Inmiddels 
heb ik al heel wat sturen ontwikkeld en over de 
hele wereld verkocht.”

Zelf 3D ontworpen en gebouwd
Om zo’n simulator te ontwerpen en te maken, 
daar is heel wat rekenkracht en techniekkennis 
voor nodig. “Je bent langer bezig met het ma-
ken, dan dat je aan het racen ben. Ik heb het 
allemaal 3D ontworpen op de computer en 
daarna helemaal zelf gebouwd.”
Alles bij elkaar een intensieve en dure hobby. 
“Je koopt natuurlijk niet alles in één keer, je 
bouwt het op in de loop der jaren. Als ik weer 
iets nieuws wil, verkoop ik eerst het oude. En 
natuurlijk is het handig dat ik veel onderdelen 
zelf kan maken. Helemaal klaar ben je nooit met 
zo’n apparaat, steeds is er weer wat nieuws, dus 
het houdt je wel bezig.”

Racen in Virtual-Reality (VR)
Racen in VR is Henk Schoone ook niet vreemd. 
Regelmatig neemt hij plaats met zijn VR-bril om 
te racen met zijn simulator. “De immersie in VR 
is zoveel beter, dat is gewoon niet te vergelij-
ken. Op de monitor ben je wel aan het racen, 
maar voelt het eigenlijk nog steeds aan alsof je 
een spelletje aan het spelen bent. In VR met de 
juiste motionsettings zit je echt in de auto. Het 
interieur, het stuur en het uitzicht: alles klopt. 
En je kunt vrij rondkijken. Je kunt ook veel beter 
de diepte schatten, waardoor je instinctief remt, 
net als in het echt. Ook het inhalen van auto’s 
en het de bocht in kijken voelt allemaal echt 
aan. De windsimulator voegt een extra dimen-
sie van snelheid en acceleratie toe. De krachtige 
ventilators kun je eigenlijk alleen maar goed in 
VR gebruiken.”

Op circuit Zandvoort met de BMW 325i-Track 
auto
Inmiddels heeft Henk ook een echte racewagen 
opgebouwd. Een sportieve BMW, hoe kan het 
ook anders als BMW-specialist. Ook deze staat 
in de werkplaats van zijn bedrijf.
“Met deze auto ben ik nu eigenlijk veel meer 
mee bezig dan met de simulator. Ik heb een 
standaardauto helemaal opgebouwd tot race-
wagen. Hij heeft een goede wegligging en ik 
kan er dus echt mee rijden bijvoorbeeld op het 
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circuit van Zandvoort.”
In september was Henk voor het eerst met zijn 
racewagen op dit nationale circuit. “Het weer 
was die dag niet best, maar je moet van te voren 
een tijdsblok reserveren, dus toch gegaan. In de 
stromende regen heb ik het circuit gereden en 
alles ging geweldig. Daarna eind november nog 
een keer in betere weersomstandigheden. Toen 
heb ik mijn zoon Sander meegenomen. Het 
circuit ken ik door en door via het racen op de 
simulator. Ik ken elke bocht en ik weet precies 
waar de rempunten liggen. Samen hadden we 
een geweldige middag, echt een fantastische 
ervaring!”

In goede handen
De hobby is natuurlijk geweldig, maar de zaak 
draait ook door. Of er een vierde generatie 
Schoone komt, zal de toekomst leren.  “Mijn 
zoon Sander studeert ICT, maar daarmee kun je 
dus heel wat kanten op en elke moderne auto 
zit vol met computers.”
Voorlopig staat Henk nog midden in het leven 
en werkt met veel plezier in het bedrijf. “Ik vind 
het persoonlijk contact met de klanten erg leuk. 

Veel mensen reageren ook enthousiast op de 
racesimulator en willen er van alles van weten. 
Ook m’n nieuwe track auto trekt veel belang-
stelling. Dit geeft toch wat extra’s aan ons be-

drijf. Klanten weten dat we echte vakkennis in 
huis hebben en mede ook door deze hobby we-
ten ze dat hun auto bij ons in goede handen is”, 
aldus Henk Schoone.

Gelukkig nieuwjaar namens onze bezorgers!
We hebben een geweldig team bezorgers. Door weer en wind zorgen ze dat u het Klundert Ma-
gazine elke maand in de brievenbus krijgt. Natuurlijk gaat er wel eens iets fout, wordt er eens een 
adresje vergeten of bezorgen ze door omstandigheden soms een dag of wat later, maar u mag er van 
uit gaan dat ze allemaal hun uiterste best doen om het zo goed mogelijk te doen. 

Waardering!
Misschien ook wel eens leuk om een waardering uit te spreken richting onze bezorgers! Zwaai eens 
als u ze bij uw brievenbus ziet, geef een glimlach of misschien eens een fooitje, dat hebben ze dik 
verdiend!

Vergeten?
Zijn ze uw brievenbus een keertje vergeten, dat is echt geen onwil. Meld het gewoon even via e-mail 
info@indeklundert.nl, dan zorgen we dat er een magazine wordt nabezorgd.

Buitengebied
Voor het buitengebied hebben we jammer genoeg niet genoeg bezorgers. Maar er liggen altijd vol-
doende extra bladen in het tijdschriftenrek bij Albert Heijn in de Klundert. Pak gerust een blad mee 
en neem er dan ook meteen een mee voor de buren.



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 

Fijne
Feestdagen

 

Wij wensen je

Openingstijden tijdens de feestdagen zijn:

 

Wij wensen u fijne feestdagen!

1e Kerstdag  gesloten
2e Kerstdag  open van 10:00 tot 16:00 uur
Oudjaarsdag  geopend tot 17:00 uur
Nieuwjaarsdag  gesloten

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 
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Foto’s van de maand
We kregen een bijzondere sfeerfoto van CzArek Stankiewicz. Ons prachtige cultureel centrum De Stad Klundert op een heel speciale manier in beeld 
gebracht. Wat een fantastische foto van dit mooie kerkgebouw!

Op de zondag na Klundert bij Kaarslicht ging Joël Nieuwkoop met zijn drone op pad en maakte een serie prachtige foto’s vanuit de lucht. Zo mooi die 
Klundertse winterplaatjes van schaatspret op Het Verlaat!

Deze foto’s bewijzen maar weer eens dat we in een prachtig stadje wonen! Ga ook eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat voor 
mooie plekjes je dan ziet. Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. 
Zet er even bij waar de foto precies genomen is. Elke maand kiezen we een of meer foto’s voor deze rubriek. Foto’s mogen ook vrij geplaatst worden in 
de facebookgroep “Groeten uit Klundert”. 
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Actie Kika Korte Broek

Groep 4 van De Rietvest 
in korte broek naar 
school

De kinderen van groep 4 van Basisschool De Rietvest doen mee aan 
de actie Kika Korte Broek. Alle kinderen uit deze klas zijn stuk voor 
stuk kanjers. De laatste week voor de kerstvakantie gingen ze in 
korte broek naar school, dat vraagt natuurlijk om sponsoring en dat 
gaat allemaal naar het goede doel. 

Begin deze week bij de start van de actie hadden ze al ruim twee-
duizend euro bij elkaar. Dat zal inmiddels ongetwijfeld nog veel meer 
zijn. 
Wil je deze toppers van De Rietvest ook ondersteunen en een bedrag 
doneren voor deze actie? Dat kan nog via de website: https://www.
kikakortebroek.nl/groep-4-van-de-rietvest. Alle beetjes helpen!

Landelijke actie voor het Prinses Maxima Centrum
Jaarlijks krijgen in Nederland bijna 600 kinderen kanker. Een op de 
vier kinderen overleeft deze ziekte niet. Stichting Kinderen Kanker-
vrij (KiKa) streeft als partner van het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie naar ieder kind met kanker genezen, met optimale 
kwaliteit van leven. KiKa is de belangrijkste financier van het onder-
zoek dat in het Máxima plaatsvindt. Daarom steunt KiKa dit jaar de 
Missie van 538 voor het Máxima, door 100% van de opbrengst van 
KiKa Korte Broek aan Missie 538 te doneren.

Oliebollenactie Determinato

Oliebollenkraam 
op 31 december bij 
het Stadhuis

Het is al jarenlang een traditie dat Determinato overheerlijke versgebak-
ken oliebollen en appelbeignets verkoopt op oudejaarsdag. Ook dit jaar 
staan de mensen van Determinato weer klaar voor deze oliebollenactie. 
Zaterdagochtend 31 december vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur (of tot zo lang 
de voorraad strekt) is de alom bekende oliebollenkraam te vinden op het 
Stadhuisplein.

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de vereniging. 
Dit maakt het mogelijk om met name het succesvolle jeugdtraject voort 
te kunnen zetten. De Klundertse muziekvereniging is een grote uitzonde-
ring in deze regio maar ook ver daarbuiten. De club groeit en bloeit. Heel 
wat jeugd heeft middels het jeugdtraject ontdekt hoe leuk het is om sa-
men muziek te maken. Het fanfareorkest telt hierdoor inmiddels al zo’n 70 
muzikanten. Hiermee zijn ze ruimschoots het grootste orkest in de regio. 
Daar mogen we als Klundert trots op zijn. Om alle activiteiten te kunnen 
organiseren en alle instrumenten en andere benodigdheden te kunnen fi-
nancieren is heel wat nodig. Deze actie is dus tweeledig: als koper kunt u 
genieten van de overheerlijke lekkernijen en Determinato is geholpen met 
wat extra centjes in de clubkas.

Bakkerskwaliteit
Determinato verkoopt de echte bakkersoliebollen van goede kwaliteit. Het 
zijn mooie grote oliebollen, heerlijk van smaak. Ook de appelbeignets zijn 
zoals men van ons gewend is: royaal formaat en overheerlijk.
De oliebollen met of zonder krenten worden in de kraam verkocht in veel-
vouden van 5 stuks voor 4,50 euro. De appelbeignets kosten 1,80 euro 
per stuk.

Klimaatsubsidie 
aanvragen kan tot en 
met 31 december!
Heb je plannen voor een regenton, groen dak of een klimaatvriendelijkere tuin? Er zit 
nog geld in de klimaatsubsidiepot! Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Al 
tientallen inwoners van Moerdijk gingen je voor en zij ontvingen samen duizenden eu-
ro’s. 

Door klimaatverandering krijgen we er steeds vaker mee te maken. Met deze subsidiere-
geling helpt de gemeente Moerdijk inwoners, VVE’s en bedrijven om tuinen en daken in 
te richten op het veranderend klimaat. Er kan onder meer subsidie worden aangevraagd 
voor groene daken, regentonnen (en andere waterreservoirs) en maatregelen waarbij te-
gels worden vervangen door groen of verharding die water doorlaat. Het volledige over-
zicht van maatregelen waarop u subsidie kunt krijgen is te vinden op de website van de 
gemeente Moerdijk:  www.moerdijk.nl/klimaatsubsidie.
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Sociale Benadering 
Dementie in 
Klundert
In Klundert zijn er via Surplus Sociale Benaderingsteams en komen de 
teamleden bij mensen met dementie en hun naasten thuis en ook in 
woonzorgcentrum Mauritshof is het team actief. Met behulp van deze 
Sociale Benadering Dementie worden mensen met geheugenproblemen/
dementie en hun naasten bijgestaan in hun gewone, dagelijkse leven. De 
focus ligt niet op wat niet meer kan door de ziekte, maar richten de aan-
dacht op wat wel kan. Er wordt samen gekeken naar wat het leven de 
moeite waard maakt en daarbij biedt het team ondersteuning. 

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 ondersteuning en zinge-
ving. 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.
 
Vragen
Door geheugenproblemen/dementie verandert het leven, dingen die vroe-
ger 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 din-
gen nog wel die ik vroeger deed?” worden regelmatig gesteld door mensen 
met geheugenproblemen en hun naasten. 
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

Informatieavond 23 januari 2023
In overleg met Surplus en de kerkenraden van de Hervormde en Gerefor-
meerde Kerk wordt er op maandag 23 januari 2023 een informatieavond 
gehouden waar het sociaal benaderingsteam informatie geeft over hun 
werk. En ook hoe om te gaan met mensen met de diagnose dementie. Hoe 
betrek je hen bij activiteiten, hoe kun je familie bijstaan, etc. 
In eerste instantie is deze avond bedoeld voor de kerkenraadsleden, pas-
toraal bezoekers en contactpersonen van de kerken in de wijken. Maar als 
er belangstelling is om zo’n avond centraal te organiseren dan kan dit ook 
aangeboden worden voor alle inwoners van Klundert. Belangstellenden 
kunnen zich melden via renske.donkers@surplus.nl.

Weg met de kerstboom
Het moet nog Kerst worden, maar bij de gemeente Moerdijk zijn ze 
de inzameling van kerstbomen al aan het plannen. In de week van 
9 januari haalt de afvalservice kerstbomen op, meldt de gemeente 
Moerdijk. Op welke dag dit op uw adres gebeurt, ziet u in de Afval-
Wijzer-app of op de website www.mijnafvalwijzer.nl. 

Zet uw boom aan de straat op de ophaaldag. Niet eerder: zo voor-
komt u brandstichting en andere narigheid. Natuurlijk zonder (restjes 
van) versiering en zonder pot, standaard of ander verpakkingsmate-
riaal. Uw boom wordt namelijk verwerkt met het gft en daar hoort 
geen plastic bij. 
Wilt u de kerstboom eerder kwijt of heeft u de ophaaldag gemist? 
U kunt de boom ook zelf naar de milieustraat in Klundert brengen; 
u kunt hem daar gratis kwijt. De openingstijden vindt u op www.
moerdijk.nl/afval/milieustraat.

Column namens de Kerken - Kerk in beweging
Oude taal, Nieuwe taal of Heldere taal
Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden zoals we dat plach-
ten te zeggen. Dat is zo’n oud gezegde dat steeds maar weer terug komt in 
ons taalgebruik. Niemand van ons gaat met rasse schreden even naar een 
winkel toe, dat zeg je nooit maar je schrijft het wel. Je stapt ook zelden op 
je rijwiel om naar de fietsenmaker te gaan (rijwielhersteller) en je zegt ook 
nooit ontsteek jij even de lamp. Dergelijke uitspraken dateren uit de tijd 
van de olielamp. Op verkeersborden is dat nog steeds gebruikelijke taal. 
Over taal kan ik me zo ie zo verbazen, vooral wat er allemaal in onze Ne-
derlandse taal wordt gevlochten aan Engelstalige termen, het is al gauw 
cute (aardig, beeldig) of awkward (ongemakkelijk) en als je een reclame-
filmpje post dan zit je in de narrowcasting… heel simpel vertaald. En wie 
heeft er dan nog enig idee van waar we het over hebben?

Het is verbazingwekkend dat het jaar 2022 ook weer bijna achter ons ligt. 
Wat zal 2023 ons weer brengen, zal het allemaal anders zijn of toch weer 
veel van het zelfde? Een niet onbekend populair liedje zingt: “Leef, alsof 
het je laatste dag is” en het is beslist niet de intentie van het liedje maar 
leven met de dag is wel heel Bijbels.

In de kerken gaat het er niet om waar je vandaan komt, maar waar je naar 
toe gaat. Er is er Eén die ons levensbegin en ons einde bepaalt en dat is 
God. Met kerst mogen wij gedenken dat Hij als mens naar de aarde is 
gekomen, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Enige weg 
naar het eeuwige leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem(Jezus). 
En dat proberen we in heldere taal te verkondigen, zodat iedereen het kan 
begrijpen. 

Wij wensen alle lezers van dit blad toe dat ze de weg door het leven mo-
gen gaan met Hem.
Alle andere wegen zijn doodlopende wegen. Om daar meer van te weten 
te komen bent u altijd van harte welkom in de kerken.

Namens de kerken,
Gezegend 2023 toegewenst.

Jan Korporaal
scriba Hervormde Gemeente



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

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Heb je
verhuisplannen?

sLeijtenrij
Richard Leijten - Doorsteek 2 - 4791 HR Klundert

T: 0168-851095 - E: info@sleijtenrij-klundert.nl - I: sleijtenrij-klundert.nl

Ook voor 
feestelijke bubbels kunt 

u terecht bij de sLeijtenrij!
Wij wensen u gezellige 

feestdagen en een 
sprankelend 2023!

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

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?

Fijne feestdagen

Tuin en vijvercentrum
Vingeling

Noordschans 9 klundert
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Zaterdagmiddag 24 december vanaf 13.00 uur

Speciale Kersteditie van 
Jammen in de Klundert

Op zaterdagmiddag 24 december wordt er gezellig muziek gemaakt 
in het centrum van Klundert. De organisatie is in handen van Jam-
men in de Klundert, die onder andere een aantal keer jamsessies 
heeft gehouden in het Huis van de Wijk. Daisy Schreuders is één 
van de initiatiefnemers: “We gaan Klundert even goed in de Kerst-
sfeer brengen!”

Iedereen is welkom om mee te doen. Neem je gitaar, ukelele, mond-
harmonica, cajon of wat dan ook mee, fluit, neurie of zing mee om 
de Klundert helemaal in kerstsfeer te brengen.
De groep verzamelt die middag om 13.00 uur op de hoek bij de Stad 
Klundert. Er wordt dan op verschillende plekken muziek gemaakt 
tot ongeveer 15.00 uur.
Het handigste is om even te laten weten als je mee wilt doen. Je 
krijgt dan alvast een paar nummers door die gespeeld en gezongen 
gaan worden.
Opgeven kan bij Daisy Schreuders via e-mail jammenindeklundert@
gmail.com.
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DE WINTERSALE GAAT WEER STARTEN MET STAPELKORTING
1 ARTIKEL > 20 % KORTING
2 ARTIKELEN > 30 % KORTING
3 ARTIKELEN OF MEER > 40 % KORTING
(UITGEZONDERD BASIS EN NIEUWE COLLECTIE)

DECEMBER ‘‘TIME TO SHINE!’’
OF JE NU VOOR BASIS OF LUXE GAAT, KOM LANGS BIJ
MARIBELLE LINGERIE VOOR EEN GOED PASSEND ADVIES 
EN MOOIE CADEAUS.
PRIMA DONNA, MARIE JO, FELINA, TRIUMPH, TEN CATE.

AFZ. MARIBELLE MODE, VOORSTRAAT 46, 4791HP KLUNDERT, TEL 0168-402565

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN DE COLLECTIES? 
VOLG ONS DAN OP FACEBOOK & INSTAGRAM!

WWW.MARIBELLE-MODE.NL | WWW.MARIBELLE-LINGERIE.NL
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OP ZATERDAG 17 DECEMBER ZIJN BEIDE WINKELS 
GEOPEND TOT 22.00 I.V.M. ‘‘KLUNDERT BIJ KAARSLICHT’’
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 71 - januari 2023

Waar komt onze kalender vandaan? (deel 1)
Om te beginnen wensen we iedereen een voorspoedig 2023 en veel gezondheid, heil en zegen.   In deze tijd van het jaar zou het best kunnen dat u 
zich bovenstaande vraag stelt. Wij wel in elk geval. Daarom zijn we er eens ingedoken en ontdekten we een artikel over dit onderwerp. Hieronder 
een uittreksel ervan. Wellicht vindt u het interessant om te lezen. 
 
Op onze wereld bestaan veel kalenders met eigen jaartellingen. De splitsing in de periodes “voor Christus” en “na Christus” wordt pas vanaf 525 ge-
bruikt, voor het eerst door Dionysius Exiguus. Pas in 1500 werd deze scheiding ook in Spanje geaccepteerd. Hiervoor vonden gebeurtenissen plaats in 
het zoveelste jaar van de regering van de dan levende vorst.
Rondjes om de zon
Voor onze kalender tellen het aantal rondjes die 
de aarde om de zon draait. Het grote voordeel 
hiervan is dat de seizoenen elk jaar op dezelfde 
datums vallen. Vooral voor landbouwers is dit 
zeer belangrijk. Wanneer moeten we zaaien? 
Wanneer moeten we oogsten? Aan de hand 
van de kalender is hierop een goed antwoord 
te geven.

De maan als uitgangspunt
Veel culturen hebben echter de maan als uit-
gangspunt. De maan draait in 29 dagen en 
12:44:03 uur om de aarde. Deze kalenders 
trekken zich niets aan van de seizoenen. Waar-
schijnlijk is het gemak waarmee iedereen de 
maan kan zien, de basis voor het gebruik van 
deze kalenders. Bovendien had vrijwel elke 
oude cultuur veel ontzag voor de maan.

Zonnejaar
De lengte van het zonnejaar, 365 dagen 5 uur 
48 minuten en 46 seconden, is al sinds 127 
voor Chr. bekend. Toen mat Hipparchus de 
lengte met een afwijking van 6 minuten en 14 
seconden. In 880 verbeterde al-Battani dit tot 
22 seconden.
De Juliaanse kalender (onze kalender van vóór 
1582) is 10 minuten en 44 seconden langer 
dan het zonnejaar. Dit komt overeen met elke 
134 jaar één dag. De Juliaanse kalender liep 
hierdoor steeds verder op uit op het zonnejaar. 
Diverse Pausen kregen het  voorstel om de ka-

lender voor deze fout te corrigeren. Uiteindelijk 
besloot Paus Gregorius XIII in 1582 de kalender 
door tien dagen uit de kalender te halen. 

Waarom heeft het jaar 12 maanden?
Volgens de legende is de Romeinse kalender (in 
feite onze kalender) ontwikkeld door de eerste, 
mythische koning van Rome. Hij heette Ro-
mulus en zou de stad in 735 voor Chr. hebben 
gesticht. In tegenstelling tot de meeste maan-
kalenders had het jaar van Romulus slechts 10 
maanden, ofwel 304 dagen. Waarom het er 
geen 12 werden is onduidelijk. Misschien was 
de eerbied voor het getal tien groot. In het ge-
ven van namen was de fantasie niet groot. De 
eerste vier maanden zijn genoemd naar Martis, 
een oorlogsgod, Aprilis, onbekende god, Maius, 
plaatselijke godin, en Junius, godin. Dan houdt 
Romulus het voor gezien en geeft de resterende 
maanden nummers, te weten Quintilis, Sextilis, 
September, October, November en December 
(5 tot en met 10). 
Het nieuwe jaar begon dus in maart. Deze ka-
lender was geen lang leven beschoren. Voor 
boeren bleek het een zeer onpraktische tijdre-
kening te zijn. Ze hadden een redelijk betrouw-
bare kalender nodig om hen door de seizoenen 
te loodsen. Koning Numa, de opvolger van Ro-
mulus, voegde rond 700 voor Chr. twee maan-
den aan het jaar toe . Januari en Februarius. Het 
jaar had nu opeens 354 dagen, van maart t/m 
februari.  Zo nu en dan voegden priesters extra 
dagen aan de kalender toe om in de pas te laten 

lopen met de seizoenen.

365 plus ¼ dag
Het was Caesar die de kalender grondig mo-
derniseerde. Hij gaf het jaar 365¼ dagen. De 
maanden kregen om en om 30 en 31 dagen, 
behalve februari die 29 dagen in een gewoon 
en 30 dagen in een schrikkeljaar kreeg. Ter ere 
van Caesar veranderde de senaat de maand 
Quintilis later in Julius (juli). Na het overlijden 
van Caesar raakte de kalender al gauw op drift. 
Het college van pontifices voerde het schrik-
keljaar niet om de vier, maar om de drie jaar in. 
Keizer Augustus herstelde deze fout snel waar-
door de kalender in 8 n.Chr. weer ‘goed’ liep. De 
maand Sextilis is ter ere hiervan veranderd in 
Augustus. Augustus, 30 dagen, mocht echter 
niet onderdoen voor juli, 31 dagen. Uit februari 
werd één dag gesnoept (28 dagen bleven over) 
en aan Augustus toegevoegd. Om te voorko-
men dat drie opeen volgende maanden 31 da-
gen kregen, verwisselden de senaat het aantal 
dagen van september, oktober, november en 
december. Het gemakkelijk om-en-om systeem 
lag daarmee aan diggelen, maar hebben we wel 
een kalender die al ruim 2000 jaar niet meer is 
veranderd.
(wordt vervolgd)

Bron: “De kalender Op zoek naar de tijd” van David 
Ewing Duncan, ISBD 90-5501-581-4.
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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 Ietje Endepoel (56) uit Klundert
Regelmatig krijgen we tips binnen voor deze rubriek. Toevallig kregen we onlangs van verschillende kanten de vraag om Ietje Endepoel te interviewen.
Ietje is oprecht een leuk, enthousiast mens, een stralende persoonlijkheid. Mensen die haar beroepshalve kennen, noemen haar zelfs een engel. Ietje werkt als 
lifecoach mammacare verpleegkundige op het borstcentrum van het Bravis Oncologie Centrum. Ze staat altijd klaar voor haar patiënten en begeleidt ze bij het hele 
proces van hun ziekzijn. Fijn als je in zo’n moeilijke periode zo’n betrokken zorgprofessional tegen mag komen. 
Maar wie is Ietje Endepoel in het dagelijks leven? We maakten een afspraak en wat werd dat een gezellig middagje! Bedankt Ietje voor je gastvrijheid en het leuke 
gesprek!

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in de Ambachtsherenweg als 
jongste in een gezin met vijf kinderen. M’n drie 
broers en één zus waren allemaal een stuk ouder. 
Er werd altijd over mij gezegd: ‘nooit verwacht 
en toch gekomen…’ Een echt nakomertje dus.
We hadden een heel liefdevol gezin en nog 
steeds komen we minstens één keer per maand 
bij elkaar.
Ik heb altijd in Klundert gewoond, behalve tij-
dens mijn opleiding als verpleegkundige. Toen 
heb ik een tijdje in een flatje in Roosendaal ge-
woond. Terug in Klundert heb ik gewoond in de 
Prins Willemstraat, daarna in de Eikenlaan en 
vervolgens in het Dennenpad. Nu woon ik met 
heel veel plezier in de Noorse wijk. 
Als kind heb ik op basisschool De Molenvliet 
gezeten, daarna naar de toenmalige Klundertse 
Mavo gegaan en vervolgens heb ik op de INAS in 
Breda gezeten. Na de INAS ben ik de opleiding 
verpleegkunde gaan doen in Roosendaal. Ik ben 
begonnen op de afdeling chirurgie. In 1996 heb 
ik de opleiding lifecoach mammacare gevolgd 
en ben betrokken geweest bij de opzet van het 
Borstcentrum Bravis. Ik zit daar helemaal op m’n 
plek.

Men zou mij kunnen kennen van...
Vroeger ben ik lid geweest van Spido en ik heb 
bij verschillende koren meegezongen. Als kind bij 
Fox Celeste, later bij Vox Humana en ook meege-
zongen in het Kamerkoor van Henk van de Berkt. 
Ik was betrokken bij het gehandicaptenwerk in 
Klundert en actief in het kerkewerk, zoals jeugd-
werk en meegedaan in verschillende commis-
sies. Ben een echte Klundertse, hier geboren 
en getogen, dus een heleboel mensen zullen me 
ongetwijfeld wel kennen of herkennen.

In het dagelijks leven ben ik…
Ik werk vier dagen per week als mammacare 
verpleegkundige in het Bravis Ziekenhuis in 
Roosendaal. Verder ben ik een echt familiemens 
en mijn vrienden vind ik ook heel belangrijk. Een 
hele fijne vriendschap heb ik met Ronald, we zijn 
vaak samen en gaan regelmatig op pad. 
Vroeger heb ik altijd heel veel gesport. Maar ik 
heb een ongeluk gehad tijdens paragliden en 
daar een schouderblessure aan overgehouden. 
Ik heb overigens op heel wat plekken op de we-

reld gevlogen. Paragliden is echt fantastisch om 
te doen. Dat vliegen geeft zo’n geweldig gevoel 
van vrijheid. Tegelijk is het ook best een gevaar-
lijke sport, je moet je wel heel bewust zijn waar je 
mee bezig bent. Er zijn ook in Nederland speciale 
trainingen en cursussen. Maar ook al ben je een 
geoefende paraglider, het kan wel eens verkeerd 
gaan. Zo heb ik in de loop der jaren wel wat vlieg-
vrienden verloren. Maar toch, het is en blijft een 
fantastische beleving.

(NOTE: Paragliding ofwel schermvliegen is een vorm 
van vliegen. De grote vlieger oftewel het scherm 
waar je onder hangt wordt een paraglider genoemd. 
Paragliden werd aanvankelijk alleen in de bergen 
beoefend, maar dankzij de lier-methode kan er in-
middels ook in Nederland gevlogen worden. Bij het 
paragliden is het de bedoeling om zo lang mogelijk 
in de lucht te blijven. Met behulp van thermiek is 
het mogelijk vele uren te blijven vliegen en vele kilo-
meters ver te komen. Paragliding is misschien wel de 
meest pure vorm van vliegen. Zonder motor zweef je 
in stilte door de lucht. Een surrealistische ervaring.)

Ik ben trots op...
Ebrima, mijn twaalfjarige sponsorzoon uit Gam-
bia. Ik ben al anderhalf jaar zijn sponsormoeder 
via een kleinschalig project. Dankzij dit spon-
sorproject wordt er voor de kinderen gezorgd, 
ze krijgen voldoende voeding en ze gaan naar 
school. Ik heb regelmatig rechtstreeks contact 
met Ebrima, hij noemt me mama Ietje. 

Mijn lijfspreuk is...
The best is yet to come.

Ik heb een grote hekel aan…
Onrecht.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Paragliden! Mijn eerste vlucht was in 2006 in 
Turkije. Die eerste vlucht was het mooiste wat 
ik ooit gedaan had. Ik ben toen lid geworden van 
een vliegclubje en heb op heel wat plekken ge-
vlogen. Zodra je de lucht ingaat, zoek je de ther-
miek en probeer je zo lang mogelijk te blijven 
vliegen. Je voelt je zo vrij als een vogel.

Op televisie kijk ik graag naar…
Sportprogramma’s, met name voetbal. Maar kijk 
ook graag naar series zoals bijvoorbeeld Kamp 
van Koningsbrugge of Special Forces. Ik ben ove-
rigens een echt NAC-fan en ga regelmatig naar 
wedstrijden. M’n vaste plek is dan de B-side.

Deze film moet iedereen zien...
Dances with Wolves vond ik echt een fantasti-
sche film. En de film Schindler’s List, een indruk-
wekkende film die iedereen zou moeten zien.

Het boek waarvan ik genoot...
De boekenserie De Zeven Zussen. En nu ben ik 
het boek Surrender aan het lezen, een biografie 

over Bono, de wereldwijd bekende zanger van 
U2.

Ik luister graag naar...
Naar U2, maar ook bijvoorbeeld naar DIre Straits 
of Pink Floyd. Verder is mijn muzieksmaak heel 
divers, ik houd van klassiek tot rock.

Het liefst drink ik...
Een bakje koffie of thee, maar op z’n tijd een 
biertje of een wijntje vind ik ook lekker.

En het lekkerste eten vind ik…
De mediterrane keuken. Ik houd van lekker vers 
en gezond.

Mijn favoriete vakantieland is...
Canada. Ik ben daar als ik goed geteld heb maar 
liefst 21 keer geweest. Mijn nicht Janet woont in 
de buurt van Toronto. Met haar heb ik een hele 
goede band en ga er graag naar toe. Ik voel me 
daar echt thuis. Heb al heel wat van Canada ge-
zien.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Kijk met liefde naar elkaar en zorg voor elkaar. 
Wat zou de wereld er dan veel mooier uitzien.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Nog veel meer reizen maken. Graag zou ik nog 
eens een rondreis maken in de Verenigde Staten 
en daar de diverse parken bezoeken. En het wes-
ten van Canada daar wil ik ook graag nog eens 
naar toe.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Een weekje is tekort, maar ik zou wel een jaartje 
willen ruilen met programmamaakster Floortje 
Dessing, Geweldig om van die reizen te maken 
naar de uitersten van de wereld.

Klundert vind ik…
Mijn thuis. Ik woon heel fijn in Klundert.

Wat ik mis in Klundert is…
Wat meer winkels, terrasjes en restaurantjes.

Mooiste plekje in Klundert…
De Stadswallen.

Minst mooie plekje in Klundert…
Het uitzicht op het industrieterrein. Dat maakt 
dat Klundert geen mooie skyline heeft.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De vesting Willemstad, maar zou daar niet willen 
wonen. Ons eigen vestingstadje vind ik ook heel 
mooi!
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Foto-impressie Klundert bij Kaarslicht
Fotografie: Skyvisie / Gerbert Kannekens
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OnS Moerdijk 
De ingang naar alle

welzijnsdiensten, vrijwilligers en
activiteiten in de gemeente Moerdijk.

www.ons-moerdijk.nl

Spreekuren:

De Fendertshof, Fijnaart
Elke woensdag, 10.00 - 12.00 uur

Gemeentehuis Zevenbergen
Elke donderdag, 13.00 - 16.00 uur

0168 - 331 888

0168 - 331 357          www.surplus.nlGemeente Moerdijk

Sociaal Werkers
Iedere kern van Moerdijk 
heeft een sociaal werker.

Voor vragen, ondersteuning, 
meedenken, burgerinitiatieven. 

0168 - 331 357

Repair Café
Zevenbergen

Repareren als alternatief
voor weggooien! 

‘t Trefpunt, Zevenbergen
Iedere dinsdagochtend

(even weken)

06 - 431 48 908

Voor vragen, ondersteuning of meedoen aan activiteiten:

Algemeen
Maatschappelijke werk

Helpt bij het oplossen van
of omgaan met problemen.
Bijvoorbeeld op het werk
of bij moeilijkheden thuis.

Afspraak maken:
amw.moerdijk@surplus.nl

0168 - 331 357

Huizen 
van de Wijk

Centrale plekken voor informatie, 
advies of hulpvragen. Loop eens 

binnen, doe en denk mee. 
Iedereen is welkom.

Adressen & informatie:
www.surplus.nl

Geld & Recht

Helpt bij financiele problemen
en vragen over uitkering,
toeslagen of belasting.

Afspraak maken:
srw.moerdijk@surplus.nl

0168 – 331 357

Maatjes
vervoer Fijnaart

Enthousiaiste vrijwilligers
regelen vervoer.

06 - 519 71 914 

Vrijwilligers 
gezocht!

Doe je graag iets voor een ander?
Wil je leuke mensen ontmoeten?

Word dan vrijwilliger. 

Bel 
0168 - 331 357

Buurtkamers 
Voor zelfstandig wonende ouderen

die wekelijks gezellig een dagje uit willen. 
Onder begeleiding van vrijwilligers en een

professional van Surplus. Geen indicatie nodig!

Buurtkamer Willemstad (Steunpunt De Veste)
dinsdag  I  donderdag  I  vrijdag

buurtkamerdeveste@surplus.nl

Buurtkamer De Donk (Zevenbergen)
maandag  I  donderdag 

buurtkamerdedonk@surplus.nl
076 – 208 22 00

Palliatieve
Terminale Zorg

Speciale vrijwilligers ondersteunen
mantelzorgers bij de zorg voor

naasten in hun laatste fase. 

Contactpersoon Lydia van Doremalen:
lydia.vandoremalen@surplus.nl

06 - 281 21 548

Voor alle inwoners van Moerdijk

Sociale Benadering
Dementie team

Dit team helpt mensen met 
geheugenproblemen/dementie 
en hun naasten in het gewone, 

dagelijkse leven.

Contactpersoon Renske Donkers: 
sbd-klundert@surplus.nl 

06 - 236 40 824

Mantelzorg Moerdijk 
Activiteiten, ondersteuning
en een luisterend ook voor

alle Moerdijkse mantelzorgers!

www.mantelzorgmoerdijk.nl

Mail voor vragen:
  mantelzorg.moerdijk@surplus.nl

Fijne feestdagen & een goed en gezond 2023
namens alle vrijwilligers en medewerkers van Surplus!

WT_adv_189x269mm_SurplusWelzijn.indd   1WT_adv_189x269mm_SurplusWelzijn.indd   1 13-12-2022   09:5313-12-2022   09:53
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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 22 december:
14.30 uur: Gezamenlijke Kerstviering KBO 
Klundert en Seniorenraad SPROK in De Nier-
vaert met afsluitend een gezamenlijke brood-
maaltijd 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 af-
loop ontmoeting met kopje koffie of thee.

Zaterdag 24 december:
13.00-15.00 uur: Jammen in de Klundert. Ieder-
een welkom om samen muziek te maken in het 
centrum van Klundert. Verzamelen op de hoek 
bij De Stad Klundert. Liedjes op te vragen via 
Daisy Schreuders, email jammenindeklundert@
gmail.com.

Zaterdag 24 december Kerstavond:
21.30 uur: Kerstzangdienst in de Gereformeer-
de Kerk m.m.v. blaasensemble van Determinato, 
solozang Hilbert Schreuders, organist Bert Moll, 
voorganger W. Wiersma.

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

Zondag 25 december 1e Kerstdag:
11.30 uur: Uitzending op SBS 6: Kerstspecial 
met daarin onder andere het Urker Mannenkoor 
Hallelujah onder leiding van Bert Moll en orga-
nist Henk Strootman.

Dinsdag 27 december:
19.00-20.00 uur: Avondgebed oftewel moment 
voor inspiratie en ontmoeting in het Huis van de 
Wijk. Na afloop ontmoeting met koffie of thee.

Zaterdag 31 december:
9.00-13.00 uur: Oliebollenkraam van Muziek-
vereniging Determinato op het Stadhuisplein.

Vrijdag 6 januari:
19.00-20.00 uur: Weeksluiting in het Huis van 
de Wijk. Na afloop ontmoeting met koffie of 
thee.

Zaterdag 7 januari:
14.00 uur: Opening tentoonstelling over de Wa-
tersnood 1953 in Het Heemhuis, Stoofdijk 1b in 
Klundert. Daarna is de tentoonstelling vanaf 11 
januari tot in elk geval eind februari elke woens-
dag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis.   

Donderdag 12 januari:
13.30 uur: Voorlichtingsmiddag georganiseerd 
door KBO Klundert in De Niervaert. Deze mid-
dag zal Remedica voorlichting komen geven 
over Digitalisering van de zorg voor ouderen. 
Na deze voorlichting zullen er nog paar rondjes 
bingo gedraaid worden.

Vrijdag 13 januari:
11.30-14.00 uur: Zonnebloem Klundert opent 
het nieuwe jaar met een heerlijk stamppotbuf-
fet voor hun deelnemers (leden) in de Niervaert 
te Klundert. Meer informatie op te vragen bij 
Sylvia Endeman, email: s.endeman@ziggo.nl.

Vrijdag 13 januari:
18.30 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst van Die 
Overdraghe voor leden en andere belangstel-
lenden met aansluitend Snertavond in De Nier-
vaert. Aanmelden kan tot 9 januari bij Herma 
Luijkx (mail luijkx-meijer@kpnplanet.nl of tel. 
0168 402090). Eigen bijdrage € 12,50 p.p

Zondag 15 januari:
15.00 uur: Extra Zingen in de Klundert met mu-
zikale medewerking van o.a. Bert Moll en Henk 
Strootman. Er zullen TV opname plaatsvinden 
ten behoeve het programma Muzikale Klanken 
wat op zondagen uitgezonden wordt via SBS 6 
om 11.30 uur. Deze bijzondere editie van Zin-
gen in de Klundert begint om 15.00 uur; de Stad 
is open vanaf 14.30 uur. De organisatie hoopt 
op een grote opkomst. Iedereen is welkom om 
mee te komen zingen!

Maandag 16 januari:
19.30 uur: Nieuwjaarsborrel voor alle vereni-
gingsleden van Stadstafel Klundert in Het Tol-
huys.

Donderdag 19 januari:
14.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle 
deelnemers aan de activiteiten van Senioren-
raad SPROK in de Niervaert. Naast het met 
elkaar uitwisselen van de beste wensen voor 
het nieuwe jaar is er voor de aanwezigen een 
aantrekkelijk programma. De toegang is gratis.

Vrijdag 20 januari:
19.00-20.00 uur: Weeksluiting in het Huis van 
de Wijk. Na afloop ontmoeting met koffie of 
thee.

Maandag 30 januari:
19.30 uur: Algemene Stadstafelavond voor alle 
inwoners van Klundert

Zondag 12 februari:
14.30 uur: Koor & More in concert met als the-
ma ‘Family & Friends’ met medewerking van het 
popkoor van Determinato, het duo Marieke & 
Pieter en enkele solisten vanuit het koor. Dit 
concert is in De Stad Klundert en de toegang 
bedraagt 7,50 euro.

Vaste activiteiten in het 
Huis van de Wijk Maurits-
hof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-
407747 
Sociaal werker: maandag, dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email renske.littooij@surplus-
welzijn.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 wijk-
zuster Pamela Kampman
Vrijdag 14.00 uur: schilderen (is een besloten 
activiteit, maar binnenlopen mag altijd)

En verder:
Iedere 1e woensdag van de maand 14.00 uur: 
brei- en haakcafé
Iedere 2e dinsdag van de maand 13.30 uur: 
Knutselactiviteiten
Iedere 3e woensdag van de maand 19.00 uur: 
knutselactiviteiten
Donderdag 12 en 26 januari 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 aan-
wezig 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 Klun-
dert

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

Elke woensdag:
13.30 uur: Zingen met Seniorenkoor De Herf-
stklanken
15.00 uur: Bingo in De Niervaert

Elke donderdag:
Zwemmen in De Niervaert georganiseerd door 
MBVO. 
Meer info over deze zwemactiviteit via De Nier-
vaert, 
telefoon 01168-404848.
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Huisartsenpraktijk de Groote Polder - Westerstraat 41, 4791 HT Klundert 0168 409000

December is de maand voor bezinning. Op de drempel van het nieu-
we jaar is het een mooi moment om terug te blikken en vooruit te 
kijken.

Er is het afgelopen jaar veel veranderd in de huisartsenpraktijk. Een 
moderne werkwijze is geïntroduceerd, ingegeven door de vele ont-
wikkelingen in het zorglandschap. We varen een nieuwe koers en daar 
past een nieuwe naam bij. Vanaf 1 januari 2023 gaat de huisartsen-
praktijk in Klundert verder onder de naam De Groote Polder.

Een historische naam die verwijst naar het uitgestrekte werkgebied 
van de praktijk. Wij staan met ons team klaar voor de inwoners van 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Zwingelspaan en de 
buurtschappen Tonnekreek en De Druif.

Met de nieuwe ingeslagen weg, verandert komend jaar ook de uit-
straling van de praktijk. We hopen met moderne eigentijdse kleuren 
en mooie wanddecoratie een sfeer te creëren waar de patiënt zich 
welkom voelt.

Met de De Groote Polder willen we een praktijk zijn die warmte uit-
straalt en waar op een laagdrempelige manier, kwalitatief goede zorg 
wordt geleverd. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Dat u 
de juiste zorg krijgt op de juiste plek. 

En dat hoeft niet per definitie bij de huisarts te zijn. Tegenwoordig 
worden huisartsen bijgestaan door praktijkondersteuners, gespecia-
liseerd in bijvoorbeeld ouderenzorg of geestelijke gezondheidszorg. 
Ook zijn er verpleegkundig specialisten die patiënten met ‘alledaagse’ 
klachten heel goed kunnen behandelen.

Het is een van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar vorm heeft 
gekregen op de praktijk in Klundert. Daarnaast is er hard gewerkt aan 
het zo efficiënt mogelijk inrichten van de dienstverlening, passend bij 
deze tijd. De patiënt stond en staat centraal maar krijgt steeds meer 
de eigen regie. Zo zijn er verschillende manieren om contact te heb-
ben met een van de zorgverleners in de praktijk.

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te 
maken met de huisarts. Nieuw is sinds enkele maanden de terugbel-
planner. Als u via het keuzemenu kiest om teruggebeld te worden, 
bepaalt u zelf hoelaat de assistente telefonisch contact opneemt.

De digitalisering biedt kansen en daar willen we op inspelen. Het is 
goed om te merken dat steeds meer patiënten gebruik maken van 
mijngezondheid.net. Een patiëntenplatform waarop u digitaal con-

tact kunt houden met de praktijk en ook uw medisch dossier kunt 
inzien. Via deze website kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener 
via een zogeheten e-consult. Ook kunt u medicatie herhalen, labuit-
slagen inzien en online een afspraak maken voor een bezoek aan de 
huisarts of een van de andere zorgverleners.

We raden iedereen aan gebruik te maken van mijngezondheid.net, op 
de website van de huisartsenpraktijk staat vermeld hoe u zich kunt 
aanmelden.

Dat er landelijk een nijpend tekort is aan zorgmedewerkers is 
inmiddels algemeen bekend. Het belang van goede opleidingsplaatsen 
voor huisartsen en verpleegkundig specialisten is groot. De praktijk in 
Klundert voldoet aan alle eisen en gaat zorgmedewerkers opleiden. 
Zij worden daarin deskundig begeleid door huisarts Desiree van 
Oorsouw-Broeken.

Al deze nieuwe ontwikkelingen vormen het begin van de nieuwe koers 
die we varen. Ook in de toekomst blijven we innoveren. En daarbij 
hebben we u nodig. We hechten grote waarde aan uw mening en 
zullen waar mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen het patiëntenpanel 
raadplegen.

Ook de patiëntenenquêtes op de website van de praktijk zijn voor ons 
van belang. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te 
zorgen dat de zorg die u van onze huisartsen en de praktijk krijgt zo 
goed en prettig mogelijk is.

Wij wensen u fijne feestdagen en hopen op uw steun en medewer-
king in 2023. Want goede huisartsenzorg, is een zaak van ons samen!

wordt
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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



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

De vrijwilligers van Zonnebloem 
Klundert wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2023!
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06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

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

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

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

UITVERKOOP
OPHEFFINGS

wo

21
dec

do

22
dec

vr

23
dec

za

24
dec

do

29
dec

vr

30
dec

wo

28
dec

Wij zouden het leuk vinden om persoonlijk
afscheid van u te nemen in onze winkel. Op

donderdag 29 en vrijdag 30 december staat er
koffie/thee met wat lekkers voor u klaar!

   

Hartelijke dank

voor het vertrouwen in

de afgelopen jaren.

Maarten & Joke 

Laatste kans! Alles in de

Laatste kans! Alles in de

Laatste kans! Alles in de

koopjeshoek is vanaf nu

koopjeshoek is vanaf nu

koopjeshoek is vanaf nu

de helft van de helft

de helft van de helft

de helft van de helft

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.
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Recept van de maand

Anders dan anders voor de kerstbrunch
Wat is er nu leuker dan een kerstbrunch met familie of vrienden. Gezellig 
met z’n allen genieten. Je kunt het jezelf zo moeilijk maken als je maar 
wilt, maar je kunt ook kiezen voor lekker en makkelijk. 

Bijvoorbeeld een soepje vooraf, zoals champignonsoep of paprika-tomaat-
soep. Serveer verschillende kannen met smoothies. Denk eens aan een 
bessensmoothie met banaan of een lekkere perzik-framboos smoothie. 
Natuurlijk zet je allemaal lekkere (afbak)broodjes op tafel met verschillend 
soort beleg. Ook leuk om sandwiches en wraps met een zelfgemaakte vul-
ling te serveren. Mogelijkheden genoeg. 

Hieronder twee leuke, lekkere en makkelijke recepten voor wat anders dan 
anders hapjes.
We wensen u een gezellige en smakelijke kerstmaaltijd! 
Heb je zelf een lekker recept? We houden ons aanbevolen! Stuur maar 

door via email redactie@indeklundert.nl.

Kaneelrolletjes
Deze suiker-kaneelrolletjes heb je binnen 15 minuten gemaakt en dan 
hoeven ze alleen nog maar 10 minuten in de oven.

Wat heb je nodig? 
Voor ongeveer 20 kaneelrolletjes: blikje croissantdeeg voor 24 croissant-
jes, theelepel kaneel, 5-8 eetlepels bruine basterdsuiker en 20 gram boter

Hoe maak je het klaar?
Begin met het voorverwarmen van je oven volgens de bereidingswijze op 
het blikje van het croissantdeeg. Rol het croissantdeeg uit en leg de plakjes 
tegen elkaar aan zodat er een rechthoek deeg ontstaat. Smeer een dun 
laagje boter over het croissantdeeg en strooi daarna de basterdsuiker en 

kaneel over de boter. Rol het croissantdeeg daarna op.
Snijd deze vervolgens in plakjes van ongeveer 1,5 cm en zet de kaneelrolle-
tjes ongeveer 10 minuten in de oven totdat ze mooi goudbruin zijn.

Ei-muffins
Weer eens wat anders dan een gekookt eitje: ei-muffins. Je kunt deze 
ei-muffins met of zonder bladerdeeg maken, net wat je lekker vindt. Als 
vulling kun je van alles gebruiken. Hier is gekozen voor een vulling van prei, 
kipfilet en een beetje geraspte kaas.

Wat heb je nodig? 
Voor ongeveer 9 muffins: 5 eieren, flinke scheut kookroom, ingrediënten 
naar keuze zoals een halve prei, een paar plakjes kipfilet, een beetje ge-
raspte kaas, een gesnipperd uitje en verder een snufje zout en peper, even-
tueel andere kruiden en bladerdeeg

Hoe maak je het klaar?
Verwarm je oven voor op 200 graden. Snijd de ingrediënten in stukjes. 
Meng in een mengbeker de eieren met de kookroom, een snufje zout en 
peper en eventueel andere kruiden.
Vet de muffinvorm in en verdeel de ingrediënten over de vormpjes. Je kunt 
ook een paar muffins zonder en een paar met bladerdeeg maken voor de 
afwisseling. Als je muffins met bladerdeeg wilt maken, doe je eerst het 
(ontdooide) plakje bladerdeeg in het vormpje en daarna de ingrediënten.
Verdeel vervolgens het ei mengsel over de muffinvormpjes tot ongeveer 
3/4 van het vormpje. Strooi eventueel een beetje geraspte kaas over de 
bovenkant.
Zet vervolgens de ei-muffins voor circa 20 minuten in de oven.

Zonnebloemgasten genieten van sfeervolle wintermiddag

De laatste Zonnebloemmiddag van 2022 was op vrijdag 9 december. 
Dit was een sfeervolle wintermiddag geheel in winterse stijl aange-
kleed met vuurkorven, slee, schaatsen, warme plaids en nog veel meer 
winterse taferelen. 

Ook de versnaperingen waren afgestemd op het thema. De deelnemers 
genoten van warme chocolademelk met wat lekkers en natuurlijk  ook 
een heerlijk glaasje warme Glühwein.  

Bij de verrassingsbingo waren leuke, winterse prijzen te winnen, zoals 
een fleecedeken, warme antislip sokken en een heerlijk pakket om zelf 
warme chocolademelk met slagroom te maken. 
“Al met al was dit een gezellige afsluiting met elkaar van een jaar waarin 
we genoten hebben van alle geplande activiteiten. Op naar een gezellig 
2023 waarin we er met elkaar weer wat moois van gaan maken”, aldus 
Sylvia Endeman, secretaris Zonnebloem Klundert.

Zonnebloem voor mensen met lichamelijke beperking
De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Ook in Klundert is er een actieve groep. De 
Zonnebloem is van mening dat een lichamelijke beperking nooit een 
belemmering hoeft te zijn om mee te doen, ook met een beperking kun 
je volop van het leven genieten onder het motto ‘Je kunt zoveel meer 
dan je denkt’. 
Heb je of ken je mensen met een beperking. Informeer eens naar de 
activiteiten van De Zonnebloem afdeling Klundert. 
Email: s.endeman@ziggo.nl.



Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Samenwerken en verbinden
Ook de afgelopen weken heeft de Stadstafel Klundert niet stilgezeten. 
Bestuursleden en leden van diverse werkgroepen zijn regelmatig op 
pad om bepaalde zaken te bespreken en voor te bereiden. Hier gaan 
stiekem best wat uurtjes in zitten en al die uurtjes zijn voor leden en 
bestuursleden voor de volle honderd procent vrijwilligerswerk. En dat 
doen we graag! 

Het is leuk om betrokken te zijn bij allerlei Klundertse zaken, het is 
interessant om meer te weten over de achtergrond van bepaalde dingen 
en het is bovenal bijzonder om te zien dat dit vrijwilligerswerk zinvol is! 
We zien namelijk echt wel verbetering, we merken dat de gemeente en 
alle maatschappelijke partners het waarderen dat plaatselijke vrijwilligers 
zich inzetten voor hun kern. Daar is wel een en ander aan vooraf gegaan, 
dat is allemaal niet vanzelf gegaan, maar door goede gesprekken en inzet 
van alle kanten merken we nu dat de samenwerking steeds beter wordt. 
Belangstelling om ook mee te denken en mee te praten als bestuurslid 
of als lid van één van de werkgroepen? Neem contact op en we maken 
vrijblijvend een kennismakingsgesprek om u wegwijs te maken.

Nog even geduld
Zo zijn we als Stadstafel onder andere betrokken bij het Centrumplan en 
de ontwikkelingen van Het Bolwerk. Maar we worden bijvoorbeeld ook 
betrokken bij de plannen over de sociale randvoorwaarden betreffende 
het windmolenpark op het industrieterrein bij Klundert.  Daar valt op 
dit moment nog niet veel over te melden, behalve dat we daar echt alle 
kansen en mogelijkheden hebben om actief mee te denken en mee te 
praten. Begin volgend jaar hopen we hier uitgebreid op terug te kunnen 
komen. Nog even geduld dus.

Het Bolwerk
Voor wat betreft Het Bolwerk, dat begint nu meer gestalte te krijgen. 
Het wordt een woonblok met 35 woningen dat geschikt is voor 
diverse doelgroepen (starters, gezinnen die toe zijn aan een volgende 
stap en senioren). Plus voldoende ruimte om te parkeren, voor groen, 
biodiversiteit en een klimaatbestendige inrichting. Met in dat nieuwe 
woonblok ook aandacht voor de rijke geschiedenis van het gebied. Het is 
allemaal onderdeel van het winnende ontwerp voor de ontwikkeling van 
het terrein op de hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert.
Nieuwsgierig hoe het er uit komt te zien? Kijk eens naar het filmpje via 
het YouTube kanaal van de gemeente Moerdijk. Interesse? Ga naar www.
nieuwbouw-klundert.nl  en geef je belangstelling door!

Nieuwjaarsborrel maandag 16 januari 2023
Voor de leden van onze werkgroepen en andere actieve verenigingsleden 
van de Stadstafel is er op maandagavond 16 januari een nieuwjaarsborrel. 
Voelt u zich een actief verenigingslid van de Stadstafel Klundert, dan bent 
u van harte welkom. Deze bijeenkomst wordt gehouden vanaf 19.30 uur 
in Het Tolhuys. Graag van tevoren doorgeven dat u erbij bent via email 
stadstafel@indeklundert.nl, zodat we een inschatting kunnen maken op 
hoeveel mensen we mogen rekenen.

Algemene Stadstafelavond op maandag 30 januari 2023
Op maandagavond 30 januari 2023 staat de volgende stadstafelavond op 
de planning. Deze vergadering wordt gehouden in De Niervaert en begint 
om 19.30 uur. Alle inwoners van Klundert zijn van harte welkom!
Wilt u weten wat er zoal reilt en zeilt in en om Klundert, dan is het zeker 
aan te bevelen om hier bij aanwezig te zijn. Allerlei zaken komen aan de 
orde, zoals toelichting nieuwbouwplannen Bolwerk, ontwikkeling nieuwe 
Niervaert, ontwikkelingen Centrumplan, toelichting op ontwikkelingen 
Randweg Klundert en verder willen we graag weten wat Klundert 
belangrijk vindt om in 2023 op te pakken en extra onder de aandacht te 
brengen.
Voor alle duidelijkheid: dergelijke stadsavonden zijn vooral bedoeld om 
informatie te brengen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat het een 
discussieavond gaat worden. Ook zijn wij als Stadstafel niet de instantie 
voor klachten en dergelijke. Daarvoor moet je rechtstreeks bij de 
gemeente zijn of bij de instantie waarover geklaagd wordt. Klachten over 
zaken waar je je buiten aan ergert, kun je melden via de BuitenBeterApp, 
dan komt het meteen bij de juiste personen terecht die er daadwerkelijk 
iets aan kunnen doen.

Tenslotte…
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en 
een gezond en voorspoedig 2023! Laten we met z’n allen de intentie 
hebben om er een positief jaar van te maken vol mooie ontwikkelingen 
voor ons prachtige vestingstadje!
Namens het bestuur van de vereniging Stadstafel Klundert: Henk 
Strootman, Anja Buijtenhuis, Beppij Smitshoek en Anjo van Tilborgh.
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Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl

Kom ook naar de ontmoetingsplekken
Energieprijs niet te betalen? Zet je kachel laag en kom 
gezellig naar de ontmoetingsplaatsen in je wijk! Of 
het nu een Buurtkamer of een Huis van de Wijk is, het 
is er zeker lekker warm. De koffie staat klaar en er zijn 
volop leuke dingen te doen. Alle woonplaatsen van 
de gemeente Moerdijk hebben ontmoetingsplaatsen 
waar inwoners van Moerdijk welkom zijn. 

De Moerdijkse Buurtkamers in Willemstad en 
Zevenbergen zijn er voor ouderen die zelfstandig 
wonen en het leuk vinden er eens uit te zijn. De 
Buurtkamers staan voor gezelligheid, samen eten, 
ontmoeten en leuke dingen doen. 

Ontmoetingsplekken in Huizen van de Wijk
In alle woonplaatsen van de gemeente zijn er Huizen 
van de Wijk. In Klundert is het Huis van de Wijk 
gevestigd in De Mauritshof. Loop eens binnen voor 
een bakje koffie, een leuke activiteit of één van de 
spreekuren. In de stadskalender elders in dit magazine 
staat vermeld wat er allemaal te doen. Ook Noordhoek 
heeft een Huis van de Wijk. Deze is gevestigd in 
d’Ouwe School. 

Vrijwilligers
Renske Donkers is sociaal werker bij Surplus en 
nauw betrokken bij deze ontmoetingsplekken: “De 
ontmoetingsplekken zijn er voor alle inwoners. Ze 
worden mogelijk gemaakt door de inzet van vele 
vrijwilligers die bijvoorbeeld koffieschenken, het 
beheer voor hun rekening nemen en activiteiten 
organiseren. Wij, als Surplus zijn ontzettend blij 
met deze vrijwilligers en vinden het fijn met hen 
samen te werken. Natuurlijk zijn we altijd blij met 
nieuwe vrijwilligers, nieuwe activiteiten en nieuwe 
bezoekers!”
Wil je weten wanneer je in jouw kern terecht kunt 
bij één van de ontmoetingsplaatsen? Kijk dan op: 
www.ons-moerdijk.nl of bel naar 0168-331357 en 
vraag naar de sociaal werker van jouw kern. Ben jij 
die nieuwe vrijwilliger de we zoeken, of wil jij eens 
weten wat er allemaal te doen is op het gebied van 
vrijwilligerswerk? Stuur dan een e-mail naar vwc-
moerdijk@surplus.nl of bel met Esther Vlasblom 06-
28631531.
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De Klundertse ondernemers ondersteunen heel veel initiatieven en activiteiten in Klundert, waaronder 
ook het Klundert Magazine. Dit maandblad wordt mede dankzij deze ondersteuning gratis verspreid. De 
Klundertse ondernemers bevorderen de leefbaarheid in ons stadje en zij zorgen voor bedrijvigheid in ons 
mooie centrum!

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

Wees loyaal 
koop lokaal

NATUURLIJK SHOPT U BIJ DE KLUNDERTSE ONDERNEMERS!

Voorstraat 52, Klundert
www.feelbeauty.nl

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

Voorstraat 52b, 4791 HP  Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

Voorstraat 16, Klundert
facebook.nl/bytikiklundert

Kerkring 10, Klundert
jaccosmenswear.nl

 Zevenbergsepoort 3, Klundert
vanwensenmakelaars.nl

Doorsteek 9, Klundert
facebook.nl/ AHindeKlundert

Molenstraat 25, Klundert
de-roos-modeschoenen.nl

Westerstraat 44, Klundert
kluswijs.nl

Oliemolenstraat 25, Klundert
facebook.nl/

joraservicestationklundert

Westerstraat 4, Klundert
mvandewerken.nl

Voorstraat 30, Klundert
fb.nl/primeravandenberge

Doorsteek 2, Klundert
sleijtenrij-klundert.nl

Molenstraat 31, Klundert
broodjemoerdijk.nl

Molenstraat 31-33, Klundert
destadklundert.nl

Voorstraat 46, Klundert
maribelle-mode.nl

Voorstraat 32, Klundert
maribelle-lingerie.nl

Doorsteek 3-5, Klundert
fb.nl/marskramerschreuders

Molenstraat 21, Klundert
fb.nl/dierenspeciaalzaakwendy

DA Drogisterij Van Berghem
Voorstraat 40A, Klundert

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

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

SALE

hoge kortingen op diverse

showroom modellen

SALE

Boxspring 

en matrassen

Zie uw voordeel 

in onze 

winkel!

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

sLeijtenrij

Stadhuisring 14, Klundert
esthersmodewensen.nl

SCHREUDERSSCHREUDERS

  
Tegen inlevering van deze bon 

15% korting 
op Dronspot voor katten,  

en een opvouwbare tas GRATIS 
 

 
 

Dierenspeciaalzaak  
WWeennddyy  

Molenstraat 21 Klundert 
 

  
Tegen inlevering van deze bon 

15% korting 
op Dronspot voor katten,  

en een opvouwbare tas GRATIS 
 

 
 

Dierenspeciaalzaak  
WWeennddyy  

Molenstraat 21 Klundert 
 

Voorstraat 18, Klundert
hermansoptiek.nl

DE KLUNDERTSE ONDERNEMERS 

STAAN OOK IN 2023 VOOR U KLAAR!

Zevenbergsepoort 16
jongmans.keurslager.nl

Schanspoort 3b, Klundert
marionsbloemdecoraties.nl

Voorstraat 50 a, Klundert
www.moon3.nl

Kerkring 5, Klundert
warmebakkerjacsmit.nl

Zevenbergsepoort 43, Klundert
tolhuys.com

Schanspoort 3, Klundert
fb.nl/hairfuncreations

Poststraat 2, Klundert
schoonheidsinstituutcathy.nl

Molenstraat 27 a
sportenslankstudio.nl

Molenstraat 31, Klundert
etenindepastorie.nl

Molenstraat 9a,  Klundert
esther.38@live.nl

Brugstraat 7,  Klundert
fb.nl/jacksrestaurant
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Verenigingsnieuws
Meld alle verenigingsactiviteiten aan redactie@indeklundert.nl dan worden ze vermeld in deze rubriek en daarnaast ook opgenomen in de 
Stadskalender.

Activiteiten bij Heemkundekring Die Overdraghe
Tentoonstelling Watersnood 1953
Op zaterdag 7 januari wordt om 14.00 uur de tentoonstelling geopend 
over de Watersnood 1957. Deze tentoonstelling is te zien in Het Heem-
huis, Stoofdijk 1b in Klundert. De tentoonstelling is tot in elk geval eind 
februari elke woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te 
bekijken. De toegang is gratis.   

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 13 januari
De nieuwjaarsbijeenkomst van Die Overdraghe is op vrijdagavond 13 ja-
nuari vanaf 18.30 uur in De Niervaert. Deze avond is voor leden en andere 
belangstellenden. Aansluitend is dan weer de traditionele Snertavond in 
De Niervaert. Aanmelden kan tot 9 januari bij Herma Luijkx (mail luijkx-
meijer@kpnplanet.nl of tel. 0169 402090). Eigen bijdrage is 12,50 euro 
per persoon.

Save-the-date: KLUNDERTkwizzz op zaterdag 25 maart
Op zaterdag 25 maart a.s. houdt Heemkundekring “Die Overdraghe” weer 
zijn enige echte Klundertkwizzz. Na een onderbreking van drie jaar i.v.m. 
de Coronapandemie heeft men het initiatief genomen om een peiling te 
houden naar het niveau van de Klundertkennis van de doorsnee Klun-
dertenaar. Deze keer zal de kwizzz worden gehouden in de Niervaert en 
zal er gekwizzzd worden in teams van vier personen. Deze teams kunnen 
gevormd worden door mensen die een “connectie” met elkaar hebben, 
bijvoorbeeld: familie, in dezelfde straat wonen, collega’s zijn, lid van de-
zelfde vereniging. Voorwaarde is wel dat men in het werkgebied van “Die 
Overdraghe”(de voormalige gemeente Klundert) woont. Inschrijven kan 
door een e-mail te sturen naar secretaris@dieoverdraghe.nl met daarin de 
naam van uw team, de namen van de leden, naam en adres van het team 
en de vermelding “Klundertkwizz 2023” EN het inschrijfgeld à € 20,00 per 
team over te maken op de bankrekening van ‘Die Overdraghe” IBAN NL33 
RABO 0126 0904 40 onder vermelding van inschrijving Klundertkwizzz 
en de naam van uw team.
Pas als uw inschrijfgeld binnen is, is uw aanmelding definitief.

Donderdag 19 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
SPROK
Voor alle deelnemers aan de activiteiten van Seniorenraad SPROK in de 
Niervaert wordt er op donderdagmiddag 19 januari een nieuwjaarsbijeen-
komst gehouden. Naast het met elkaar uitwisselen van de beste wensen 
voor het nieuwe jaar is er voor de aanwezigen een aantrekkelijk program-
ma. De toegang is gratis. Het begint om 14.00 uur.

Voorlichtingsmiddag KBO Klundert met bingo en 
verloting
Donderdag 12 januari 2023 start KBO Klundert haar activiteiten in het 
nieuwe jaar. Voor deze middag is Remedica uitgenodigd die voorlichting 
komt geven over Digitalisering van de zorg voor Ouderen.

Digitalisering van de zorg voor ouderen houdt in dat er steeds meer met 
computers, het internet en de smartphones wordt gewerkt door de zorg-
verleners. Niet alleen in de ziekenhuizen maar ook in de thuiszorg. Digitale 
hulpmiddelen zullen steeds meer gebruikt gaan worden bij met name de 
zorg voor ouderen. Maar hoe houdt men de regie zelf in handen en neemt 
de digitalisering niet alles over. 
Tijdens de bijeenkomst wordt er praktische hulp aangeboden. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van de Niervaert en be-
gint om 13.30 uur. De zaal gaat open om 13.00 uur.
Na de voorlichting worden er nog een aantal rondjes bingo gedraaid en de 
middag wordt afgesloten met een verloting.

Activiteiten Gospelkoor Reclaim
Zaterdagavond 24 december is Gospel Reclaim te gast in de Hervormde 
Kerk in Zevenbergen. Daar zullen ze zingen tijdens de kerknachtdienst. 
Deze dienst begint om 22.00 uur.

En noteer maar zo vast in de agenda: zaterdag 11 Maart 2023 benefiet-
concert
Gospelkoor Reclaim organiseert dan, samen met de Victory4all werk-
groep,  een benefietconcert ten bate van Victory4all in samenwerking met 
het zangduo Marcel en Lydia Zimmer en een kinderkoor. Aanvang concert 
is 19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur.

Gospelkoor Reclaim wenst u en jullie allen gezegende kerstdagen en een 
swingend en muzikaal 2023! Tot ziens en tot zings!
Meer info over Gospelkoor Reclaim: www.reclaim-klundert.nl

SAVE THE DATE: zaterdag 1 april en zondag 2 april
Determinato presenteert De Leeuwenkoning met De 
Zandtovenaar
Het duurt nog even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Dit 
wordt een megaspektakel!
Muziekvereniging Determinato in concert met als thema De Leeuwenko-
ning met medewerking van de landelijk bekende Zandtovenaar, het orkest 
en het koor van Determinato en diverse solisten. Dit wordt een geweldige 
showavond, een beleving die je niet mag missen!

Er zijn twee voorstellingen gepland op zaterdag 1 april 2023 om 19.30 
uur en op zondag 2 april 2023 om 14.30 uur. Beide voorstellingen zijn in 
de sporthal van De Niervaert, die omgebouwd zal worden tot een groot 
theater, compleet met groot podium opgebouwd in diverse hoogtes, een 
levensgroot videoscherm en een tribune voor publiek, zodat iedereen de 
voorstelling goed kan volgen.
De kaartverkoop start medio januari via Primera Van den Berge aan de 
Voorstraat in Klundert. Houd de website en de social media van Determi-
nato in de gaten voor de aankondiging!

Wat betekent het Klundert 
Magazine voor jou?
Bijna weer een jaar voorbij en nog steeds maken we met heel veel 
plezier maandelijks een Klundert Magazine. Dit krijgen we alleen 
voor elkaar dankzij onze adverteerders én onze vrienden! Wat zijn 
wij blij met onze vrienden, want vriendschap is zó waardevol! 

Juist in deze tijd zoeken we verbinding met elkaar, is saamhorigheid 
zo belangrijk! En dat is precies waar het Klundert Magazine voor 
staat: zorgen voor verbinding en de samenwerking bevorderen! 

Wat betekent het Klundert Magazine voor jou?
Ook in 2023 hopen we gewoon door te gaan met ons maandblad. 
Vindt u het ook zo leuk als het Klundert Magazine bij u thuis op de 
mat ligt? Als u het inderdaad fijn vindt om elke maand dit blad te blij-
ven ontvangen, mogen we dan ook op uw vriendenbijdrage rekenen?

Het is bijna 2023…
We hebben het heel makkelijk gemaakt om de vriendschap te rege-
len. Ga naar de website  www.indeklundert.nl, even klikken op de 
iDealknop en verder spreekt het voor zich.
Heeft u in 2022 al een bijdrage overgemaakt?



Overlast door vuurwerk? Meld het!
“De jaarwisseling is voor veel mensen een speciaal moment. Het gebruik 
van vuurwerk hoort daar voor een deel van onze inwoners bij. Dit 
gebruik is echter wel aan voorwaarden gebonden. Politie en gemeente 
ontvangen nu al meldingen van geluidsoverlast door vuurwerk. Heel 
vervelend natuurlijk. Om iets te kunnen doen hebben we uw hulp hard 
nodig”, aldus een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.

Vuurwerkoverlast of –schades aan bijvoorbeeld ondergrondse 
containers en speeltoestellen kunt u als volgt melden: bellen met de 
politie: 0900-8844, bellen met de gemeente: 140168 (ma-do van 08.30-
17.00 uur; vr van 08.30-12.00 uur), melden via de website moerdijk.nl/
melding-woonomgeving of via de buitenBeter-app.

Heterdaad
Omdat geluid zover reikt, is het voor de boa’s en politie niet mogelijk om 
altijd te handhaven als er melding is van vuurwerkknallen. Handhaven 
kan wel als de toezichthouders het afsteken zien gebeuren, ‘op 
heterdaad’ dus. Daarom vragen zij u om meldingen zoveel mogelijk 
telefonisch door te geven. Bij voorkeur ook zo concreet mogelijk. Welke 
locatie? Wat is het signalement van de daders? Heeft u een kenteken?

Wat doen politie en gemeente met de meldingen?
Als het werk het toelaat, gaan zij er direct op af. Sowieso brengen ze alle 
meldingen in kaart. Zo kunnen zij zien waar veel en waar weinig overlast 
is en op welke tijdstippen. Op basis van die gegevens pakken ze de 
overlast aan. Bijvoorbeeld door de overlastplekken vaker te bezoeken. 
Dat doen ze meestal opvallend, maar als het nodig is gebeurt het ook 
‘in burger’. 

Hoe hoog is de boete?
Iedereen onder de 18 jaar gaat in principe naar Halt voor een 
alternatieve straf (een leer/werkstraf van bijvoorbeeld 6 uur in plaats 
van gevangenisstraf).Voor het afsteken van consumentenvuurwerk is de 
boete als snel 250 euro. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk 
loopt dat bedrag op naar 400 euro of (onder de 18 jaar) 20 uur werkstraf. 
Let op: dit is de strafeis per afgestoken artikel. Onder professioneel 
vuurwerk valt tegenwoordig al het knalvuurwerk, enkelschotbuizen. 

Romeinse kaarsen en (baby)vuurpijlen. Het afsteken van die (baby)
vuurpijl die u thuis heeft bewaard van een paar jaar geleden, kan nu dus 
een boete van 400 euro opleveren. 

Wanneer mag vuurwerk worden afgestoken?
Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-
schertsvuurwerk genoemd. Dit mag je kopen vanaf 12 jaar. Dit type 
vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar 
door afsteken, maar geen overlast, baldadigheid of vernieling mee 
plegen. Bekend F1-vuurwerk zijn knalerwten, grondbloemen, Bengaals 
vuur, sterretjes en party poppers.
Verder mag er op oudejaarsdag tussen 18:00 uur tot 1 januari 02:00 
uur alléén siervuurwerk uit de F2-categorie worden afgestoken. Dat 
betekent dat knalvuurwerk en vuurpijlen uit de F2-categorie, net als al 
het F3- en F4-categorie vuurwerk verboden is.
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Kerstspecial op 1e Kerstdag en opnames Zingen in de Klundert op 15 januari

Speciale uitzendingen op SBS 6

Op 1e Kerstdag wordt om 11.30 uur via SBS 6 een Kerstspecial uitge-
zonden, waarin onder andere het Urker Mannenkoor Hallelujah te horen 
zal zijn. Dit befaamde mannenkoor staat onder leiding van de Klundertse 
dirigent Bert Moll. Ook organist Henk Strootman zal daarbij te horen zijn.

Op 15 januari wordt om 15.00 uur een bijzondere Zingen in de Stad Klun-
dert gehouden. Ook hier werken Bert Moll en Henk Strootman aan mee. 

Tijdens deze speciale editie zullen er televisieopnames gemaakt worden 
ten behoeve van het programma Muzikale Klanken wat op zondagmorgen 
via SBS 6 uitgezonden wordt. 
Zingen in de Klundert begint om 15.00 uur. De Stad is vanaf 14.30 uur 
geopend. Er wordt gerekend op een grote opkomst. Iedereen is van harte 
welkom om mee te komen zingen!



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

Ook in 2023 staan we weer graag voor u klaar!

NNaammeennss  hheett  hheellee  tteeaamm

Smakelijke feestdagen 
en een spetterend 2023!
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