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KassabonnenactieKassabonnenactieUitslagUitslag
Wat was dat een geweldige eindejaarsactie eind 2022!Wat was dat een geweldige eindejaarsactie eind 2022!

Van 25 november tot en met 23 december konden klanten kassabonnen verzamelen bij de deelnemende ondernemers 
en voor minimaal 50 euro aan bonnen in een speciale envelop stoppen. Wat een gigantische respons kregen we op deze 
kassabonnenactie. Totaal werden maar liefst ruim 20.000 enveloppen ingeleverd.
Er zijn vier trekkingen geweest. Tijdens de actie werden wekelijks op vrijdagavond de winnaars bekend gemaakt.
 
Het prijzenpakket bestond uit 200 keer kerstbonbons, 10 geldprijzen ter waarde van 1.950 euro en 65 prijzen 
beschikbaar gesteld door de deelnemende ondernemers.
Mede door de diversiteit van de ondernemers konden er superleuke prijzen uitgedeeld worden.
De totale waarde van dit hele prijzenpakket bedroeg maar liefst ruim 4.000 euro!
 
De laatste trekking vond plaats op 23 december. Enkele van de winnaars van de hoofdprijzen zijn Ineke Dalemans, 
Tirza van Wensen en de familie Pellicaan. Zij konden blij gemaakt worden met een prachtig geldbedrag in de vorm van 
waardebonnen te besteden bij alle winkeliers in Klundert.
 
Deze actie werd namens de Klundertse winkeliers opgezet door Nella de Gast, Esther van Wensen en Hilbert Schreuders.

AH in de Klundert
Bakkerij Jac Smit
Bloembinderij Mijn Idee
Broodje Moerdijk
By Tiki Mode
DA Drogisterij van Berghem
De Poort Trends
De Roos Modeschoenen
De Stad Klundert
Dierenspeciaalzaak Wendy
Esthers Mode Wensen
Feel Beauty by Cindy
Gasterij ‘t Tolhuys
Hair Fun Creations
Hermans Optiek
Jacco’s Menswear

Jacks Restaurant
Jora servicestation
Keurslagerij Jongmans
KlusWijs Doe-het-zelf 
Marions bloemdecoratie
Marskramer Schreuders
Maribelle Mode
Maribelle Lingerie
Moon 3 Lifestyle
Primera van den Berge
Restaurant De Pastorie
Schoonheidssalon Cathy
Sleijtenrij
Sport- en Slankstudio Fit 24/7
Sport- en zalencentrum de Niervaert
Van Wensen Makelaars

Natuurlijk 
shopt u ook bij 
de Klundertse 
ondernemers

Decemberactie werd mede mogelijk gemaakt door het Klunderts Ondernemers Kontakt.Decemberactie werd mede mogelijk gemaakt door het Klunderts Ondernemers Kontakt.
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Klundert Magazine is een uitgave van Stich-
ting in de Klundert

Eindredactie en inhoudelijk verantwoor-
delijk:
Bestuur Stichting In de Klundert
Postbus 74, 4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl
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Anjo van Tilborgh
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Tips en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl

Opmaak:
Vrolijk Design Fijnaart

Druk:
WS Media Groep Roosendaal

Coverfoto:
Winter in de polder bij Klundert
Fotografie: Anjo van TIlborgh

Vrienden van In de Klundert:
Word Vriend van In de Klundert en onder-
steun het Klundert Magazine.
De bijdrage is minimaal 13,57 euro per jaar.
Via de website www.indeklundert.nl kan 
men aanmelden en meteen via iDeal de 
vriendenbijdrage overmaken.
Rechtstreeks een sponsorbedrag overma-
ken kan ook op bankrekening NL06 RABO 
0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de Klun-
dert o.v.v. Vriend van In de Klundert

Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 23 februari 2023
Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk woensdag 15 februari 2023
(uiterste deadline in overleg met redactie)

Klundert Magazine wordt elke maand huis 
aan huis bezorgd in de kernen Klundert, 
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan en is te vinden op diverse 
leestafels in de regio.
Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert 
Heijn in de Klundert

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
Wat is tijdverspilling? Het zinloos ergens tijd aan besteden. 
Maar wat maakt dat iets zinloos is? En wie bepaalt wat nuttig is of tijdverspilling?

Ken je het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy? Echt een geweldig 
boek over vriendschap, liefde en jezelf zijn. 
Heel veel mensen vergelijken zich met anderen. Of ze kijken op tegen anderen. En daarover zegt 
de mol tegen de jongen als antwoord op de vraag wat hij de grootste tijdverspilling vindt: ‘Jezelf 
met anderen vergelijken.’

Hoe jij je tijd wilt besteden, dat bepaal je zelf. Soms ben je hartstikke druk met allerlei leuke dingen 
die eigenlijk niet perse nodig zijn. Is dat tijdverspilling? Nee hoor, want hoe leuk is het om met 
leuke dingen bezig te zijn. Dat zorgt voor afleiding, daar word je vrolijk van.

Maar ben je met iets bezig waar je geen plezier aan beleeft, dan is dat echt niet fijn. Moet je het 
echt of vindt iemand anders dat je dat moet doen? Dat woordje 
‘moeten’ ben ik toch wel een beetje allergisch voor. Doe je het 
omdat je jezelf wilt vergelijken met anderen? Dat hoeft toch 
helemaal niet. Gewoon altijd jezelf zijn!

Zelf heb ik meestal een redelijk gevulde agenda, ik probeer 
zo weinig mogelijk tijd te verspillen. Grotendeels doe ik 
dingen die ik leuk vind, waar ik energie van krijg. Maar 
lekker even niets doen, daar kan ik ook echt van genieten. 
Soms heb je dat nodig om op te laden. Dat niks doen en die 
momenten waarderen dat is geen tijdverspilling. Iedereen 
heeft rustmomenten nodig. Ook dat is dus een zinvolle 
tijdsbesteding.

Wat vind jij jouw grootste tijdverspilling? Vergelijk jij jezelf 
met anderen? 

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

We zijn al weer een paar weken op weg in 2023. 
De winter lijkt wel herfst, maar we troffen 
toch een dagje met wat sneeuw. Dus toch een 
echte winterse foto op de cover. Deze is medio 
januari gemaakt tijdens een winterwandeling in 
en om Klundert. Raad maar waar de fotograaf 
stond… 

U heeft nu de 39e editie van het Klundert 
Magazine in handen. We hopen dat u deze weer 
met veel plezier zult doorbladeren.

Stadskalender
Bij deze willen we graag de stadskalender extra 
onder de aandacht brengen. Handig zo’n rubriek 
waar alle activiteiten die georganiseerd worden 
in Klundert en omgeving onder elkaar staan.
Helemaal compleet zal deze kalender 
waarschijnlijk niet zijn. We proberen zoveel 
mogelijk informatie bij elkaar te verzamelen, 
maar we zijn daarbij natuurlijk ook afhankelijk 
van input van verenigingen, stichtingen, 
scholen, kerken en andere organisaties. Ga jij 
een activiteit organiseren, geef het even door 
aan de redactie, dan zorgen wij dat het in de 
kalender komt te staan.

Vriendschap en advertenties via www.
indeklundert.nl
Dit magazine is nog steeds een gratis huis-aan-
huis blad. Maar het blad maken dat is natuurlijk 
niet gratis. We zijn hierbij helemaal afhankelijk 
van vrienden en van adverteerders. 
Onze advertentietarieven zijn alleszins redelijk. 
We zijn een stichting zonder winstoogmerk.

Vraag eens naar de prijzen en mogelijkheden via 
email advertenties@indeklundert.nl.
Ben je al vriend of wil je vriend worden? De 
vriendenbijdrage kan heel makkelijk geregeld 
worden via www.indeklundert.nl. Daar kun je 
overigens ook je advertentie-opdracht meteen 
regelen.

Volgende editie
Het Klundert Magazine is dus een maandblad 
met informatie en wetenswaardigheden 
over Klundert en omliggende kleine kernen. 
De verschijningsdatum is steeds de laatste 
donderdag van de maand. De eerstvolgende 
editie verschijnt dus op donderdag 23 februari 
2023.
Hebt u iets te melden, laat het ons weten via 
email redactie@indeklundert.nl.

Deadline redactie en advertenties: woensdag 
15 februari
De deadline voor het aanleveren van redactie 
en advertenties is de komende maand iets 
eerder dan gebruikelijk. In verband met de 
voorjaarsvakantie en alle carnavalsfestiviteiten 
willen we proberen om het blad zoveel mogelijk 
al voor het carnavalsweekend klaar te hebben. 
Dus heb je iets te melden, dan horen we dat 
graag uiterlijk woensdag 15 februari zodat we 
ruimschoots de tijd hebben om alles voor het 
carnavalsweekend te verwerken. 

Bestuur van Stichting In de Klundert
Uitgever Klundert Magazine

Ter intro
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Tijdens verbouwing gewoon geopend

KlusWijs aan de klus 
KlusWijs staat helemaal op z’n kop, alles is van z’n plek gehaald. Er wordt hard gewerkt bij de Klundertse doe-het-zelf zaak. Alles krijgt een complete 
nieuwe look, de stellingen komen helemaal anders te staan, er worden hoekjes gecreëerd en er komt een complete nieuwe servicebalie met kassa. 
Er ligt inmiddels al een hele nieuwe vloer: een mooie lichte pvc-vloer. Nu kan langzaamaan het leuke werk beginnen: het opnieuw inrichten van de 
hele winkel.

“Uitbreiding was echt nodig, er komen steeds producten bij en het was steeds zoeken waar we het allemaal kwijt konden”, vertelt Pleun Stout, directeur 
van de vestiging Klundert, “het aantal vierkante meters blijft wel hetzelfde. We hebben helaas geen ruimte om dit uit te breiden, we moeten het doen 
met de meters die we hebben. Maar door een complete nieuwe inrichting lijkt de zaak al vele malen groter. Geen letterlijke uitbreiding dus, maar een 
verfijning van het geheel.”

Klusmaterialen en klusadvies
Tijdens de hele verbouwing is de winkel gewoon geopend. “Het is hier en 
daar zoeken waar bepaalde dingen te vinden zijn, maar gelukkig hebben 
de klanten daar begrip voor, blij dat ze toch geholpen kunnen worden.”
KlusWijs Klundert is maar liefst 54 uur per week geopend. Je kunt er te-
recht voor klusmaterialen en deskundig advies op klusvragen. Daarnaast 
kan KlusWijs de klant ook helpen door de klus uit handen te nemen. Een 
professionele klussendienst staat klaar om de diverse klussen te klaren. 
Of het nou gaat om het plaatsen van een kastenwand, het afhangen van 
een nieuwe buitendeur of inmeten van nieuwe raamdecoratie, het is al-
lemaal mogelijk.

Fijn team
“We werken hier met zes mensen. Zelf werk ik fulltime, samen met Jolan-
da en Arno die al jaren werkzaam zijn hier in de zaak. Daarnaast hebben 
we de parttimers Sanny, Diana en Lysette. Een fijn team bij elkaar! Het is 
altijd een gepuzzel om alle openingsuren goed bemand te zijn, gelukkig is 
iedereen hier bereid om de handen uit de mouwen te steken en we krij-
gen het steeds voor elkaar dat we voldoende bezetting hebben.”

Doe-het-zelf keten
KlusWijs is een tamelijk jonge doe-het-zelf-keten. Ze zijn in 2011 van 
start gegaan met elf vestigingen. Inmiddels zijn dat 38 winkels door het 
hele land. Klundert hoorde bij de eerste vestigingen. De toenmalige eige-
naren Frank en Nanny Hofstede hebben twintig jaar de zaak gerund. Eerst 
als Doeland en vanaf 2011 dus overgegaan naar KlusWijs. Sinds begin 
vorig jaar is Pleun Stout de nieuwe directeur. 

Feestelijke heropening
Alhoewel het nu nog heel rommelig is in de zaak, zijn de eerste resultaten 

van de verbouwing al te zien. “Er is nog heel wat werk aan de winkel. 
Er komt een speciale hoek voor al het maatwerk, zoals raamdecoratie, 
kastenwanden en deuren. Er komen beeldschermen te hangen waar we 
met onze professionele tekenprogramma’s de mensen kunnen laten zien 
hoe het zou kunnen worden. Er komt een speciaal verfmengcentrum, alle 
stellingen komen anders te staan en we gaan de buitengevel nog aanpak-
ken. Het is nog wel even werk, maar het wordt allemaal heel eigentijds en 
overzichtelijk. Zodra het klaar is, zullen we de vernieuwde zaak natuur-
lijk feestelijk heropenen. We hebben wel een streefdatum in gedachten, 
maar die houden we nog even voor ons om zeker te weten dat het dan in-
derdaad klaar is. Ondertussen kunnen de klanten gewoon bij ons terecht 
voor alle klusmaterialen en voor advies”, aldus Pleun Stout.
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Column namens de Kerken
Kerk in beweging

Beschikbaar
Onlangs hoorde ik een prachtige vraag op de radio; wat zou ik kun-
nen doen zodat u mij zou kunnen helpen? Daar kunnen we best wel 
eens over nadenken, dat heeft denk ik alles met toerusting te maken, 
hoe kan ik jou helpen om over de brug te komen. 

In de hervormde kerk werden op 8 januari twee ambtsdragers beves-
tigd, dat is een mooi iets twee mensen die zich beschikbaar stellen 
om de gemeente te dienen. Zowel binnen de kerk als buiten de kerk 
valt het niet mee om mensen te vinden die hun verantwoordelijkheid 
nemen om te dienen, want dit doe je niet voor jezelf maar voor de 
club/kerk/vereniging of wat dan ook. Voor een kort lopend project 
kun je vaak nog wel wat mensen vinden maar echt voor de langere 
termijn valt dit vies tegen. 
Commentaar hebben we maar al te vaak op degenen die zich be-
schikbaar hebben gesteld, maar om jezelf beschikbaar te stellen dat 
is weer van een andere orde. 

Hebt u er wel eens over nagedacht wat zou ik voor een ander kunnen 
doen? Wat zou ik aan een bestuur bij kunnen dragen, wat zou ik voor 
mijn buren kunnen doen dat kan heel klein, het hoeft niet altijd groot 
en groots te zijn. Ik denk aan een oud zending/missie gedichtje; je 
hoeft niet altijd zendeling te worden, om in de dienst van onze God 
te staan, al was je eens de borden voor je zieke buurvrouw, ook dan 
heb je God’ s wil gedaan………

In de kerk staat dienen centraal. We willen volgelingen van Jezus zijn 
die gekomen is om ons te dienen. Hij is ons grote voorbeeld. 

Wat hebt U nodig om een ander te kunnen helpen? Ik denk in de eer-
ste plaats liefde, liefde is geduldig, vol goedheid, kent geen afgunst, 
kent geen ijdel vertoon, is niet grof, niet zelfzuchtig, niet boos, niet 
kwaad, verdraagt alles, en zal nooit vergaan. Zomaar een stukje uit de 
Bijbel (1 Korinthe 13). Als we ons daar nu eens aan gaan houden, als 
dat de norm van ons handelen zou zijn, zouden we dan niet een stuk 

verder komen. 
We zijn nu een jaar na het opheffen van alle beperkingen in de coro-
natijd. Wat een geweldige initiatieven zijn er ook in Klundert geweest 
op het gebied van omzien naar elkaar. Wat was het een mooie pan-
nenkoekenactie bijvoorbeeld, wat was het mooi om boodschappen 
voor elkaar te doen etc. En we deden het allemaal samen. Corona 
lijkt voorbij te zijn, vacatures zijn er nog steeds, hulp is op vele plaat-
sen gewenst, vrijwilligers zijn op vele plaatsen nodig, als er toch eens 
geen liefde was……………

Waarvoor stelt U zich beschikbaar? Alleen al op Vrijwilligerscentrale 
Moerdijk staan 85 vacatures.

Namens de kerken,
Jan Korporaal-scriba hervormde gemeentel.

Bijzondere opening Watersnoodexpositie Die Overdraghe

Heemkundekring Die Overdraghe houdt momenteel een bescheiden, 
maar bijzondere tentoonstelling over de watersnoodramp in 1953 in 
het Heemhuis aan de Stoofdijk 1b in Klundert. Bescheiden omdat de 
ruimte die in het Heemhuis beschikbaar is het niet toelaat om stevig 
uit te pakken. Bijzonder omdat bij de officiële opening op één na alleen 
mensen aanwezig waren die de watersnoodramp van 1953 zelf mee-
gemaakt hebben. 

Met zijn tienen waren ze gekomen, zij die een poosje terug de moeite 
genomen hadden om hun herinneringen op papier te zetten voor het 

speciale watersnoodnummer van De Overdraght, 
het clubblad van Die Overdraghe.

Geschiedenis
In zijn welkomst- en openingswoord schetste voor-
zitter Kees Hendrikx de rol van het water in de ge-
schiedenis van Klundert, van het allereerste begin 
in ongeveer 1100, toen Klundert nog Overdraghe 
heette, tot en met de dag van vandaag. Hij liep alle 
hoogte- en dieptepunten na in die de geschiede-
nis, tot en met de regen en de wateroverlast van 
de afgelopen weken met zich mee had gebracht. En 
hij vroeg zich hardop af waar we vandaag de dag 
geweest zouden zijn als de eerste bewoners van 
Overdraghe en later Niervaart en Klundert destijds 
ergens anders neergestreken waren.

Uitgebreide diapresentatie
Na de officiële opening was er voor iedereen volop 
gelegenheid om zijn/haar herinneringen aan 1953 
met elkaar te delen, om de kranten- en tijdschrif-

tartikelen te bekijken en van hun eigen toelichting te voorzien en de 
uitgebreide diapresentatie met foto’s en films met elkaar te bekijken. 

Expositie tot 1 maart
De expositie over de Watersnoodramp 1953 loopt tot en met 20 april 
a.s. wanneer de herdenkingsperiode wordt afgesloten met een lezing 
over de buitenlandse hulpverlening door m.n. de Italiaanse brandweer. 
Tot die datum kan het Heemhuis elke woensdagmiddag en tot 1 maart 
ook op elke zaterdagmiddag bezocht worden van 14.00 tot 16.00 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 0646839820 - 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 

wintercollectie

uitverkoop

50%
m . u . v .  b a s i s c o l l e c t i e
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Tuin- en vijvercentrum Vingeling - Noordschans 9 - 4791 RD Klundert
0168-405164 - www.vingeling.nl

eigenzinnig
Tuin- en vijvercentrum Vingeling

kamerplanten / voorjaars bolletjes
potten / manden / decoratie

Open ma t/m vrij 13.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

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

Deze keer even een terugblik op Oud & Nieuw, om precies te zijn op het vuurwerk net na de jaarwisseling.
Richard Sinte Maartensdijk uit Klundert van RS Fotografie wist het vuurwerk op een geweldig mooie manier vast te leggen. Wat een prachtige 
sfeerbeelden van het vuurwerk boven onze vestingstad!
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Zaterdag 11 maart
Benefietconcert voor scholenproject van Victory4all
Op zaterdag 11 maart organiseert Gospelkoor Reclaim in 
samenwerking met Marcel en Lydia Zimmer een concert voor het 
scholenproject van Stichting Victory4all in Jeffreys-Bay, Zuid-Afrika. 
Dit concert vindt plaats in de Gereformeerde kerk en begint om 
19.00 uur.

“We hopen dan ook op te treden met een gelegenheidskinderkoor. 
Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een mooi muzikaal 
programma waarbij er ook samenzang zal zijn”, zegt Annemieke den 
Hollander, dirigente van Reclaim. 

Kaartverkoop
De werkgroep Victory4all en Gospelkoor Reclaim willen u van harte 
uitnodigen om deze avond mee te beleven. Concertkaarten a 10 euro 
kunnen besteld worden via e-mail benefietconcertV4All@outlook.
com. Kaarten zijn ook te koop bij Primera Van den Berge, Voorstraat 
30 in Klundert. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 7,50 euro.

Kinderkoor
Reclaim is dus op zoek naar enthousiaste kinderen in de 
basisschoolleeftijd die met hen mee willen oefenen en zingen om 
op te treden met Marcel en Lydia Zimmer. De oefenavonden zijn op 
dinsdagavond 14 en 28 februari en op dinsdagavond 7 maart van 18.30 
tot 19.30 uur in de D-zaal van de Gereformeerde kerk in Klundert. 
Aanmelden kan via Annemieke den Hollander (amdenhollander69@
gmail.com).

Benefiet
Met dit benefietconcert hoopt de organisatie een mooi sponsorbedrag 
op te halen voor de genoemde stichting. De werkgroep Victory4all 
reist in juli voor drie weken af naar Jeffrey’s Bay om ook ter plaatse 
letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Informatie over deze 
stichting is te vinden op de website www.victory4all.nl)  
“Heeft u mogelijkheden tot sponsoring dan horen wij dit ook graag 

van u. Ook bij uw bedrijf steekt de werkgroep graag de handen uit de 
mouwen”, aldus Annemieke den Hollander

Vriendschap is zó waardevol!

Wat zijn wij blij met onze vrienden!
 
Hebt u ook weer uitgekeken naar het Klundert Magazine? Gezellig 
even bladeren door alle Klundertse berichten, kopje thee of koffie 
erbij, heerlijk even genieten!

Elke maand weer krijgt u dit blad gratis in de brievenbus. Maar dat 
kunnen we alleen maar realiseren dankzij onze adverteerders, maar 
zeker ook dankzij onze vrienden. Mogen we dit jaar (weer) op uw 
bijdrage rekenen?

Magazine van en voor ons allemaal!
De groep Vrienden van In de Klundert is langzaamaan groeiende, 
maar we zijn er nog lang niet. Natuurlijk zijn onze adverteerders heel 
belangrijk, maar als lezers willen we toch niet alleen maar afhankelijk 
zijn van onze adverteerders? Als iedereen zelf een steentje bijdraagt 
dan is het echt een magazine van en voor ons allemaal!
Al jaren is de basisbijdrage 13,57 euro per jaar. Dit bedrag is zomaar 
gebaseerd op het jaartal dat Klundert stadsrechten heeft gekregen. Wij 
hebben echter ook te maken met inflatie, de drukkosten bijvoorbeeld 
zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Dus voelt u zich vooral vrij om dit 
bedrag wat te verhogen.

Doet u ook mee?
Als ieder huishouden minstens één keer per jaar bijvoorbeeld 15 euro 
over zou maken, dan kunnen we niet alleen zeggen dat we één grote 
Klundertse vriendengroep zijn, maar dan wordt het ook vele malen 

gemakkelijker om er elke maand weer een mooi Klundert Magazine van 
te maken.
U kunt het meteen even regelen door naar de website www.
indeklundert.nl te gaan, te klikken op de speciale iDeal-knop, het 
bedrag eventueel aan te passen en voilà, de vriendschap is gesloten!
Het zou echt geweldig zijn om ook u tot onze vrienden te mogen 
rekenen! Doet u mee?
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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.

Inschrijven Overdraghe KlundertKwizzz 2023 
vanaf nu mogelijk
Vanaf vandaag is de inschrijving voor de Overdraghe KlundertKwizzz 
open. In tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld kunnen ook 
deze keer op verzoek van velen teams van 6 personen meedoen aan de 
kennisquiz over Klundert.

De KlundertKwizzz wordt dit jaar gehouden in de grote zaal van De 
Niervaert en wel op zaterdag 25 maart. Inschrijven kan door een e-mail te 
sturen naar Overdraghe-secretaris An Römer (secretaris@dieoverdraghe.
nl) en het inschrijfgeld van € 25 per team over te maken op IBAN NL33 
RABO 0126 0904 40 o.v.v. inschrijving Kwizzz 2023 en de naam van 
uw team. Als de betaling binnen is, krijgt u een bevestiging van uw 
inschrijving, waarmee het team op vertoning op 25 maart a.s. kunt 
meedoen aan de Kwizzz. 
In totaal kunnen dit jaar 16 teams meedoen, dus, gezien de ervaring van 
voorgaande jaren, verdient het aanbeveling om niet te lang te wachten 
met inschrijven. Dat kan tot uiterlijk 1 maart a.s.

Toneelvoorstelling ‘Oma achter het internet’ 
door De Vrolijke Spelers
Ook dit jaar heeft de KBO Klundert in samenwerking met Seniorenraad 
SPROK een toneelvoorstelling georganiseerd in De Niervaert in 
Klundert. Dit staat te gebeuren op zaterdag 4 februari om 13.30 uur. 
Hiervoor is Toneelvereniging De Vrolijke Spelers uit Steenbergen 
uitgenodigd. Zij treden op met de klucht ‘Oma achter het internet’ van 
Henk Straalman.

Een korte weergave
Oma kan ook internetten. Dat heeft ze geleerd van haar vriendin Dika. 
Dat het niet alleen maar om onschuldige spelletjes gaat merkt oma snel. 
Haar nog thuiswonende kinderen Will en Ietje houden zich namelijk bezig 
met duistere praktijken. Maar hiervan is oma nog niet op de hoogte. Ze is 
nogal naïef en heeft niet alles direct door. Haar bezoek op een bepaalde  
website heeft dan ook grote gevolgen. Het leven van het hele gezin wordt 
op z’n kop gezet. Wat ze nu precies heeft gedaan kunt u gaan zien in de 
klucht ‘Oma achter het Internet’.  
Wilt u weten hoe het afloopt kom dan zaterdag 4 februari naar de 
Niervaert. 

Entree
De entree is 5,00 euro per persoon. Hiervoor krijgt u een kopje koffie 
of thee aangeboden. Na de voorstelling is er nog een verloting. De 
voorstelling begint om 13.30 uur. De zaal gaat om 13.00 uur open.

Aanmelden
Als u de voorstelling wilt bijwonen kunt u zich opgeven door op een 
enveloppe uw naam te schrijven met daarin het benodigde geld en dit 
in de bus te doen en bij: Joke Krijnen, Kerkweg 22, Annie Weevers, Van 
Puttenstraat 5, of Janny Verhoeven, Prins Willemstraat 4/35. 
Inleveren kan tot en met maandag 30 januari.

Rustige start van 2023 bij Oranje Garde
In de eerste maanden van 2023 heeft Slagwerkgroep Oranje Garde nog 
geen bijzondere activiteiten. Eind februari starten wel de bingoavonden, 
die vanaf dan weer regelmatig worden gehouden. De eerstvolgende 
bingoavond is op zaterdag 25 februari in De Niervaert. Aanvang 20.00 
uur; zaal open vanaf 19.30 uur.

De datum van de Avondvierdaagse is inmiddels ook bekend. Deze wordt 
gehouden op van dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni. 

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 
Leeuwenkoning 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! De voorverkoop start op zaterdag 28 januari en de kaarten 
zijn vanaf dan te koop bij Primera Van den Berge, Voorstraat 30 in 
Klundert.

Het verhaal van De Leeuwenkoning wordt als hoorspel gebracht in 
combinatie met livemuziek. Daarbij zal het op bijzondere wijze uitgebeeld 
worden door de wereldberoemde zandkunstenaar Gert van der Vijver, 
beter bekend als De Zandtovenaar. 

Sporthal in Afrikaanse sfeer
Dit event met twee voorstellingen (op zaterdagavond 1 april en op 
zondagmiddag 2 april) wordt gehouden in de sporthal van De Niervaert, 
welke voor deze gelegenheid wordt omgebouwd tot een groot theater 
helemaal in Afrikaanse sfeer, compleet met tribune voor ruim 500 
personen publiek, een groot podium opgebouwd in drie hoogtes voor 
orkest, koor en solisten met daarboven een groot videoscherm waarop 
het verhaal uitgebeeld zal worden door middel van zandschilderkunst.

Zandtovenaar
De Zandtovenaar zal in het midden van de zaal op een prominente manier 
opgesteld staan met zijn speciale zandbak die op spectaculaire manier 
wordt uitgelicht. Door middel van zandschilderkunst zal het verhaal op 
magische wijze worden uitgebeeld met zand, uitgestrooid op een van 
onderen verlichte glasplaat en geprojecteerd op een groot scherm boven 
het orkest. De zandtekeningen wijzigen steeds waardoor het verhaal tot 
leven wordt gebracht.

Muziekspektakel
De muziek wordt live gespeeld door het fanfareorkest, bestaande uit 
zo’n 70 muzikanten. Verder werken mee de drummerij als Afrikaanse 
slagwerkgroep en het popkoor Koor & More van Determinato. De liedjes 
zullen vertolkt worden door een aantal regionaal bekende solisten
Er zijn voor deze productie speciale nummers gearrangeerd. Eén van 
onze leden heeft een aantal verhalende liedjes geschreven en deze 
zijn georkestreerd door een professionele arrangeur. Alles wordt op 
professionele manier uitgelicht en versterkt door Famous AVL.

Voorverkoop
De kaartverkoop start 28 januari via Primera Van den Berge aan de 
Voorstraat in Klundert. Kaarten kosten 20 euro per stuk. Voor de 
voorstelling op zondagmiddag 2 april zijn er kortingskaarten voor 
kinderen tot en met 12 jaar voor 12,50 euro per persoon. Reserveren kan 
ook via email tickets.determinato@gmail.com.



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?

VACATURE
Wij zoeken een enthousiaste, sociale, 
vriendelijke, geïnteresseerde stations-
medewerker met teamspirit, flexibel, 

servicegericht en leergierig.

Sollicitaties graag per e-mail aan: 
joraklundert@gmail.com

JORA SERVICE STATION
Oliemolenstraat 25 - 4791 JT KLUNDERT

telefoon 0168-404540 

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

OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT

sLeijtenrij
Richard Leijten - Doorsteek 2 - 4791 HR Klundert

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

grafisch vormgever
Verzorgt iedere maand de opmaak voor dit magazine!

@vrolijkdesign
info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 73 - februari 2023

Bij het maken van het album ‘Trots op Klundert’ merkten we dat sommige onderwerpen er wel een beetje bekaaid vanaf zijn geko-
men. Maar ja, op 62 pagina’s en 292 afbeeldingen kun je nu eenmaal niet alles kwijt wat zich hier in duizend jaar heeft afgespeeld. 
Gelukkig hebben we deze rubriek in het Klundert Magazine nog. Het is de bedoeling dat we de extra informatie die we u echt niet willen onthouden in de 
komende tijd op deze plaats gaan neerschrijven. Te beginnen met de Franse Tijd en meer speciaal bij de 25e februari 1793, omdat het deze maand 230 jaar 
geleden is dat zich een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Klundert op die datum heeft afgespeeld. 

In 1793 verklaarde het revolutionaire Frankrijk de Republiek der Verenig-
de Nederlanden de oorlog. In Frankrijk zelf waren koning Lodewijk XVI en 
zijn echtgenote Maria Antoinette ter dood gebracht en werd het land tot 
republiek verklaard. Omdat men de macht van die republiek tot ver over 
de grenzen wilde uitbreiden had men ook het oog had laten vallen op de 
Nederlanden. Ook daar was de bevolking immers verdeeld geraakt en waren 
duizenden patriotten¹) het land uit gevlucht en in Frankrijk neergestreken. 
De in de Nederlanden achter gebleven patriotten wilden de democratisering 
stimuleren en een einde maken aan het bewind van een falende stadhouder 
Willem V, prins van Oranje-Nassau. Zij eisten hervormingen in het bestuur, 
begonnen zich te bewapenen en drongen in de loop der jaren in steeds meer 
steden onder meer aan tot een democratische verkiezing van de vroedschap 
(het stadsbestuur). In 1786 en 1787 escaleerde het conflict tussen de patri-
otten en de “prinsgezinden”. Het gevolg was dat duizenden patriotten naar 
Frankrijk vluchtten. Daar kregen zij de steun van de Franse republikeinen, 
die opmarcheerden naar de Nederlanden en waarbij een aantal patriotten 
zich aansloot. De bevolking van Klundert, dat veel aan de vorsten van het 
Oranjehuis te danken had²), was voor het grootste deel aanhanger van het 
huis van Oranje.

Op 1 februari 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan de Stadhouder van de 
Verenigde Nederlanden de oorlog. Niet lang daarna trekt het Franse leger 
onder leiding van Herman Willem Daendels vanuit de Zuidelijke Nederlan-
den (het tegenwoordige België) grenzen van ons land over en neemt, zonder 
dat tegenstand geboden wordt, de vestingen Breda en Geertruidenberg in 
en vervolgt zijn tocht in de richting Klundert en Willemstad met het doel die 
plaatsen te veroveren en vervolgens het Hollandsch Diep over te steken en 
Holland letterlijk in het hart te treffen.  

In Klundert schijnt men van de nadering van de vijand gehoord te hebben; 
“althans op zondag 17 februari ziet men na de morgengodsdienstoefening 
de Stadsregeering, met uitzondering van den burgemeester Mr. Horatius 
Leendert van Aysna, die gevlucht is en de Schepenen Willem de Lint en Pau-
lus Huijsers, die  verhinderd zijn, zich naar het Stadhuis begeven om verga-
dering te houden. In die vergadering wordt besloten om de in het Stadhuis 
aanwezige Registers, Documenten en Bescheiden tot het Secretarie be-
hoorende elders in veiligheid te brengen.”³) Dit plan kon echter niet worden 
uitgevoerd omdat de vijand eerder bij de haven van Noordschans arriveerde 
dan de kisten met documenten. De kisten werden dus door schipper Van der 
Made maar weer teruggebracht naar het Stadhuis.
Niet alleen Van der Made werd die dag onaangenaam verrast. Ook de Luite-
nant van de Artillerie S.J. Colthof, die vanuit Willemstad naar Noordschans 
was gevaren, kreeg daar aangekomen van de Fransen een warme ontvangst. 
Hij kon ontsnappen, de vier matrozen die hem vergezelden werden gevan-
gen genomen.
Op 20 februari komen twee Franse jagers te voet naar Klundert om namens 
Generaal Berneron de vesting op te eisen. “De Commandant, Kapitein Baron 
Joachim von Kropff, een Duitser van geboorte, zegt dat als de Generaal de 
vesting nemen wil, hij dat maar moet beproeven, doch dat zij niet gegeven 
wordt.”³) Hetzelfde antwoord krijgt een jager te paard, die de 21e door de 
Waterpoort is binnengelaten. De Stadsregeering besluit Prins Willem V hier-
over te informeren en hem te vragen versterking te sturen. Met die brief 
wordt de dienaar der justitie Bernard Kelle op zondag 24 februari naar Den 
Haag gestuurd. “De volgende dag om ongeveer kwart voor 2 naderen een 
vijftigtal vijandelijke troepen aan de zuidkant van de stad, die een schrifte-
lijke opeising tot overgave namens de Franse generaal komen doen. Von 
Kropffs antwoordt ook schriftelijk, maar niet naar de zin van Berneron, die 
boos de brief verscheurt, de stukken op de grond smijt en ogenblikkelijk 
bevel geeft alles voor een bombardement in gereedheid te brengen. Om 3 
uur begint men vanaf de Bloemendaalse dijk en iets later ook van de dijk van 
Lockers Gors de stad met kogels en houwitser granaten hevig te beschieten. 
Luitenant P. Colthof, die de artillerie van Klundert bestuurt, laat ogenblikke-
lijk door zijn stukken antwoord geven; ’t is daarop uren lang een onafgebro-
ken schieten, eene zoo gewenschte muziek naar de oren van Von Kropff, die 
zich nu hier, dan daar op de wallen vertoont”. ³) 

Omstreeks 11 uur ’s avonds gaat de vijand, die kettingen van een brug bui-
ten de Waterpoort heeft stukgeschoten, stormlopen en dringt de stad van 
twee of drie kanten binnen. Luitenant Colthoff en de Lands Commies (op-
zichter der magazijnen) Wielen haasten zich met de Artelleristen de stukken 
te vernagelen, doch worden daarbij allen gevangen genomen.
En de Commandant, waar was die gebleven? Von Kropff. Die zich niet aan 
de Fransen wilde overgeven en die met de 40 manschappen die hij nog over 
had nog meer van nut probeerde te zijn, trok zich bij het stormlopen via de 
Helpoort (nu Hilsepoort) terug met de bedoeling om in Willemstad rust te 
nemen, maar werd door de vijand in de buurt van Tonnekreek op de Oostdijk 
aangevallen. Hoewel hij zich dapper verweerde, moest hij zich overgeven en 
bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen. Het was op de 25e Febru-
ari 1793. Zijn stoffelijk overschot werd met een steen verzwaard en in een 
sloot gegooid. Nadat het lichaam van Von Kropff bijna 6 weken later was 
gevonden, kreeg hij op 3 april 1793 een ‘Staatlijke begraafnis” in Willemstad. 

Voetnoten:
¹) Patriotten waren burgers in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den die aan het einde van de 18e eeuw democratisering wilden stimuleren.
²) Zie o.a. Oud Nieuws 51, mei 2021.
³)D.A.K. van der Zande – Een kijkje te Klundert in den zoogenaamde Fran-
schen tijd (1793-1815), uitg. G. Sneep, Zevenbergen.
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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 Benno Donkers (45) uit Klundert
Benno is al heel wat keren getipt door onze lezers. We hebben het eerder al een keer gevraagd of hij hieraan mee wilde werken, maar dat was niets voor hem, zo 
zei hij toen. Maar bezig baasje Benno bleef aan alle kanten in het vizier. Onlangs is hij gepresenteerd als de nieuwe carnavalsprins van Loerendonck. Hij voert 
de carnavalsactiviteiten aan als Prins Huib dun 1e. Dat zal ongetwijfeld onder zijn aanvoering een geweldig feest gaan worden in Klundert. Als geen ander weet 
Benno de boel te sturen en te leiden. Die ervaring heeft hij opgedaan bij heel wat verenigingen en dergelijke, horecazaken en bij allerlei activiteiten. Een bezig 
baasje, niet alleen een geboren leider en initiator, maar ook iemand die zelf graag de handen uit de mouwen steekt. Als pas geïnstalleerde Prins Carnaval kon hij 
nu natuurlijk niet weigeren om zich ook in het Klundert Magazine te presenteren. Bedankt Benno voor de gastvrije ontvangst en het leuke gesprek!

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert. Met 
mijn ouders Cees en Marian Donkers woonden 
we toen in de Van Vlaanderenstraat. Ik heb een 
jongere broer: Marnix.
Als kind zat ik op basisschool De Molenberg. 
Meester Klop zei toen al dat ze voor mij geen 
school hadden hoeven uit te vinden, dat was 
aan mij niet besteed. Ik wilde eigenlijk kok wor-
den, maar dat vond mijn vader niets. Toen ben ik 
naar de middelbare detailhandelsschool St. Olof 
in Breda gegaan. Meester Klop had gelijk: school 
was echt niets voor mij. Na het derde jaar ben 
ik gestopt. Toen heb ik diverse baantjes gehad. 
Eerst gewerkt in het toenmalige cafetaria van 
Arie Fun, later in het chauffeursrestaurant van 
Kees Breure. Daar heb ik 21 jaar geleden mijn 
vrouw Carla leren kennen. Zij is vrachtwagen-
chauffeur en ze maakte toen regelmatig een 
omweg om bij mij te komen eten. Inmiddels 
wonen we al jaren samen en vorig jaar op 27 
september zijn we getrouwd.
Toen ik 22 jaar was, kreeg ik de kans om een 
café te beginnen. Dat werd Café De Winkel ge-
vestigd waar nu Jack’s Restaurant is. Dat liep 
door allerlei omstandigheden mis. Thuiszitten 
is voor mij geen optie en ik had daarna meteen 
een baan als productiemedewerker bij Bato 
Plastics. In 2010 ben ik begonnen als beheerder 
van het toenmalige Parochiehuis. Dat was echt 
een geweldig mooie tijd. Wat hebben we daar 
veel geweldige activiteiten mee mogen maken. 
Het Parochiehuis is er inmiddels niet meer. Ik 
heb daarna nog even gewerkt in De Stad Klun-
dert, maar inmiddels werk ik als vrachtwagen-
chauffeur bij Moerdijk Koeriers. 

Men zou mij kunnen kennen van...
Tja…. Waar niet van…? Ik ben jarenlang actief 

lid geweest van Spido, heb toentertijd de grote 
shows mee georganiseerd en daar zelfs ook in 
het bestuur gezeten. Toen ik een jaar of twintig 
was, heb ik ook al meegedraaid bij LAK (Loe-
rendonckse Algemene Karnavalsstichting). Dat 
was in de tijd dat Kees de Geus prins was. Ik 
ben in die jaren raadslid, secretaris en adjudant 
geweest. Later ben ik lid geworden van carna-
valsclub BC Nog Eentje Dan. Met deze club zijn 
we ook mee gaan doen met de optocht. We 
kunnen met zijn allen zeuren dat het niet goed 
gaat, maar we kunnen ook meedoen. Dat heb-
ben we gedaan met die club. Inmiddels is LAK 
weer springlevend en hebben we een leuke 
groep mensen die het carnaval mee organiseert. 
Nu dus Prins Carnaval. Ik ben ook al jaren lid van 
de duikvereniging bij ’t Rooie Paerd. En ik ben 
actief in de Stichting Klundert op een Kluitje. Ik 
ben voorzitter van deze organisatie. We hebben 
echt een geweldige groep mensen die elk jaar 
dit event organiseert. Niet meer alleen een bra-
derie en kermis, maar het is inmiddels een com-
pleet festival geworden.

In het dagelijks leven ben ik…
Chauffeur. Ik ben ontzettend blij met alle kansen 
die ik gekregen heb. Ik heb ook geen moment 
zonder werk gezeten. En wie weet wat er in de 
toekomst nog eens op mijn pad komt. Voorlopig 
heb ik het prima naar m’n zin als chauffeur al-
hoewel m’n horecahart altijd wel blijft kriebelen.

Ik ben trots op...
De hele organisatie van Klundert op een Kluit-
tje. Hoe we dat met een groep heel enthousias-
te mensen hebben weggezet, daar ben ik echt 
trots op. Elk jaar borrelen de ideeën. Het hoeft 
niet groter te worden, maar wel grootser.

Mijn lijfspreuk is...
Alles komt goed!

Ik heb een grote hekel aan…
Achterklap en onredelijkheid. En op basis van 
een aanname mensen beoordelen, dat vind ik 
echt niet kunnen.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Ik doe wel veel, maar vind het zelf allemaal niet 
zo bijzonder. Ik ben pas met een groep mensen 
van de duikvereniging naar de Malediven ge-
weest. Dat was wel heel bijzonder om mee te 
maken, geweldig om daar te duiken.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk niet zo vaak televisie, maar als ik voor de 
televisie zit, dan kijk ik bijvoorbeeld wel graag 
naar Jinek, Hunted of Expeditie Robinson.

Deze film moet iedereen zien...
Zelf kijk ik graag naar oorlogsfilms en dan met 
name films over de Tweede Wereldoorlog.

Het boek waarvan ik genoot...
Naslagwerk De Loerus, de carnavalskrant van 
LAK. Lezen is niet mijn hobby.

Ik luister graag naar...
Nederpop en carnavalsmuziek.

Mijn favoriete feestdag is…
Ik heb een hekel aan Kerst, maar het feest Oud 
op Nieuw is echt mijn favoriet. Verder vind ik 
natuurlijk Klundert op een Kluitje een geweldig 
feest.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik zou het niet weten, niemand speciaal eigen-
lijk. Bekende mensen vind ik niet zo belangrijk 
dat ik die zou willen ontmoeten.

Het liefst drink ik...
Een biertje.

En het lekkerste eten vind ik…
Pasta vind ik het lekkerst, ik houd van de Itali-
aanse keuken.

Mijn favoriete vakantieland is...
Italië. 

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Doe normaal! Gun elkaar het licht in de ogen, 
laat iedereen in z’n waarde.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Ik wil nog wel eens een reis maken naar de Ver-
enigde Staten.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Waarom zou ik met iemand willen ruilen, ik heb 
het hartstikke goed.

Klundert vind ik…
Een mooie stad. De stad Loerendonck!

Wat ik mis in Klundert is…
Er zouden van mij best wat meer horecazaken 
en terrassen mogen komen.

Mooiste plekje in Klundert…
De vlonders tijdens Klundert op een Kluitje.

Minst mooie plekje in Klundert…
Het onderhoud aan de vestingwerken zou wel 
wat beter mogen. En het aanzicht van Klundert 
als je binnen komt rijden met die onverzorgde 
verdorde wei net voor de bebouwde kom, daar 
zou best iets moois van gemaakt kunnen wor-
den.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Absoluut Klundert.
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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.

Maandag 30 januari:
19.30 uur: Algemene Stadstafelavond voor alle in-
woners van Klundert

Donderdag 1 februari:
14.00 uur: Herdenking slachtoffers Watersnood-
ramp gemeente Moerdijk in het Pestalozzihuis in 
Heijningen met aansluitend ceremonie bij het mo-
nument aan de Hoge Heijningsedijk. Aanmelden 
voor het bijwonen van deze plechtigheid via email 
info@watersnoodherdenking.nl.

Vrijdag 3 februari:
19.00-20.00 uur: Weeksluiting Huis van De Wijk 
Klundert: een moment voor inspiratie en ontmoe-
ting met avondgebed, overdenking en zingen van 
mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting 
met kopje koffie of thee.

Zaterdag 4 februari:
13.30 uur: Voorstelling door Toneelvereniging De 
Vrolijke Spelers uit Steenbergen met de klucht 
‘Oma acher het internet’. De entree bedraagt 5,00 
euro per persoon; de voorstelling is in De Niervae-
rt en begint om 13.30 uur.
Opgeven kan tot en met maandag 30 januari door 
op een enveloppe uw naam te schrijven met daar-
in het benodigde geld en dit in de bus te doen en 
bij Joke Krijnen (Kerkweg 22), Annie Weevers (Van 
Puttenstraat 5) of Janny Verhoeven (Prins Willem-
straat 4/35).

Zaterdag 11 februari:
20.00 uur: Carnavalsfeest ‘Un weekske veurraf’ in 
Café De Neep.

Zondag 12 februari:
14.30 uur: Koor & More in concert met als thema 
‘Family & Friends’ met medewerking van het pop-
koor van Determinato, het duo Marieke & Pieter 
en enkele solisten vanuit het koor. Dit concert is in 
De Stad Klundert en is gratis toegankelijk.

Donderdag 16 februari:
14.00-15.30 uur: interactieve workshop met de 
leden van het Sociale Benaderingsteam Dementie 
in het Huis van de Wijk Klundert. Aanmelden voor 
9 februari via renske.donkers@surplus.nl. Meer 
info 06-23640824

Vrijdag 17 februari:
19.00-20.00 uur: Weeksluiting Huis van De Wijk 
Klundert: een moment voor inspiratie en ontmoe-
ting met avondgebed, overdenking en zingen van 
mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting 
met kopje koffie of thee.

Vrijdag 17 februari carnavalsactiviteiten:
9.00-12.00 uur: scholenbezoek door Prins en ge-
volg
19.30 uur: Limonadebal in De Niervaert
21.30 uur: Bouwersbal in De Niervaert

Zaterdag 18 februari carnavalsactiviteiten:
13.11 uur: Grootse Optocht in centrum Loeren-
donck
15.11 uur: Stadhuysplein Festijn
16.00 uur: Grootse Optocht Bal in De Niervaert 
met prijsuitreiking optocht
18.30-20.00 uur: Polonaise Buffet in De Niervaert

20.00 uur: Zenzatie Loerendonck Neejon Experi-
ence in De Niervaert

Maandag 20 februari carnavalsactiviteiten:
13.30 uur: Brakkenbal in de grote zaal van De 
Niervaert
13.30 uur: Piepurbal in de sporthal van De Nier-
vaert
13.30 uur: Veur jonge en oudere ouderen Bal in de 
muziekzaal van De Niervaert
20.30 uur: Themabal Flauwerrr Pauwerrr

Dinsdag 21 februari carnavalsactiviteiten:
19.11 uur: Lampionnen ophalen bij ’t Tolhuys
19.45 uur: Start Lampionnenoptocht door cen-
trum Loerendonck
20.11 uur: Afsluiting Carnaval met verbranding 
van ons Trien
20.41 uur: Restjesborrel in ’t Tolhuys

Zaterdag 25 februari:
20.00 uur: Bingoavond in De Niervaert georga-
niseerd door de Oranje Garde. Zaal open vanaf 
19.30 uur.

Vrijdag 3 maart:
14.00-16.00 uur: Een gezellig muziekquiz in de 
Ring voor alle gasten van De Zonnebloem. Er 
worden mooie liedjes uit de oude doos “gedraaid” 
waarna er vragen volgen m.b.t.. het liedje. Infor-
matie: s.endeman@ziggo.nl,

Zaterdag 11 maart:
19.00 uur: Benefietconcert in de Gereformeerde 
kerk ten bate van de Stichting Victory4all in Jef-
fry’s Bay met als thema ‘Zingen om te delen’ met 
medewerking van Gospelkoor Reclaim en een sa-
mengesteld kinderkoor in samenwerking met het 
duo Marcel en Lydia Zimmer. Kaarten a 10 euro 
(kinderen t/m 12 jaar 7,50 euro) te koop via Pri-
mera Klundert of via email benefietconcertV4All@
outlook.com.

Zaterdag 25 maart:
Klundertkwizzz georganiseerd door Heemkunde-
kring Die Overdraghe in De Niervaert. Aanmel-
den van teams bestaande uit zes Klundertenaren 
kan via email secretaris@dieoverdraghe.nl. Het 
inschrijfgeld a 20 euro per team moet dan tege-
lijk overgemaakt worden op bankrekening NL33 
RABO 0126 0904 40 onder vermelding van in-
schrijving Klundertkwizzz en de naam van het 
team.

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 Donkers: email renske.donkers@surplus.
nl – telefoon 06 236 408 24

Voor wie is het Huis van de Wijk?
Het Huis van de Wijk is een ontmoetingspunt 
voor alle inwoners van Klundert. Zij kunnen hier 
binnenlopen voor een kopje koffie maar ook deel-
nemen aan diverse activiteiten: van bingo en spel-
letjes tot knutselen en workshops. Of informatie/
advies inwinnen bij de wijkzuster, OnS Moerdijk, 
sociaal raadslieden, vrijwilligerscentrale en wel-

zijnsvragen. Iedereen, van jong tot oud, is van har-
te welkom!

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 m.m.v. Meer Moerdijk
Dinsdag 17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis 
van de Wijk)
Donderdag 12.00-13.30 uur: gezamenlijk lunch-
moment (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 acti-
viteit, 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: knut-
selactiviteiten
Iedere 3e woensdag van de maand 19.00 uur: 
knutselactiviteiten
Donderdag 9 en 23 februari 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
Deelnemers aan de SPROK-activiteiten kunnen 
elke week met uitzondering van de schoolvakan-
ties meedoen aan de diverse SPROK-activiteiten.

Elke maandag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert
13.15 uur: gym groep 1 “Meer bewegen voor ou-
deren”
14.00 uur: Sjoelen in het Huis van de Wijk Klun-
dert

Elke dinsdag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert
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 Herfst-
klanken
15.00 uur: Bingo in De Niervaert

Elke donderdag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert
Zwemmen in De Niervaert georganiseerd door 
MBVO (meer info via De Niervaert, telefoon 
0168-404848)

Elke vrijdag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert



Maandagavond 30 januari om 19.30 uur in De Niervaert

Uitnodiging Algemene Stadstafel
Er staat de komende tijd weer heel wat op de rol voor de Stadstafel. Met 
het bestuur hebben we zowel de laatste maanden van 2022 maar ook 
al deze eerste weken van 2023 een aantal bijeenkomsten, presentaties 
en vergaderingen bijgewoond. Er zijn zoveel ontwikkelingen op diverse 
gebieden en we vinden het belangrijk dat alle inwoners daarover mee 
mogen praten en mee mogen denken.

Met dit bestuur zijn we inmiddels al een tijdje op weg en we hebben eerst 
eens goed gekeken hoe we een en ander het beste in kunnen gaan richten. 
Ook daarover hebben we met diverse mensen al gesprekken gehad en een 
en ander begint nu gestalte te krijgen.

Werkgroepen
Zoals al eerder is gecommuniceerd is onze Stadstafel nu als volgt ingericht. 
We hebben een bestuur op dit moment nog bestaande uit vier personen, 
maar gelukkig hebben een paar mensen aangegeven aan te willen sluiten 
als bestuurslid. Hierover kunnen we hopelijk binnenkort meer vertellen. 
Onze gebiedscoördinator namens de gemeente Moerdijk is Jeroen 
Leijdens.
Daaronder hebben we in de basis drie werkgroepen: Sociaal Netwerk, 
Fysiek en Evenementen.
Deze werkgroepen kunnen eventueel dan weer onderverdeeld worden in 
subgroepen per onderwerp, activiteit of evenement.

Fysiek
Onder de werkgroep Fysiek is op dit moment bijvoorbeeld een groep 
mensen actief voor wat betreft de invulling van de sociale randvoorwaarden 
bij het windmolenpark bij Klundert. 
Er zijn al heel wat ideeën en suggesties hiervoor besproken en een en 
ander is in onderzoek wat haalbaar is en wat niet. De bedoeling is dat de 
gelden die beschikbaar worden gesteld aan Klundert inderdaad besteed 
gaan worden ten gunste van alle inwoners van Klundert. 
Zodra hierover meer bekend is, zullen we daar uitgebreid op terug komen 
en worden alle inwoners van Klundert hierover geïnformeerd.

Agenda 30 januari
Op maandag 39 januari staat er weer een algemene stadstafelavond 
gepland. Deze wordt gehouden in de grote zaal van De Niervaert en 

begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:  
• Nieuwbouwplannen Bolwerk
• Buurkracht
• Ontwikkelingen Randweg Klundert
• Ontwikkelingen Centrumplan
• Tijdelijke verkeersmaatregelen centrum Klundert
• Plannen Gereformeerde kerk
• Presentatie Woonkwartier over plannen in Klundert
• Nieuwbouwplannen Niervaert
• Mededelingen

Wat vinden we belangrijk?
Verder willen we die avond graag de vraag wegleggen en in gesprek gaan 
met de betrokken inwoners over wat we als Klundertenaren belangrijk 
vinden om in 2023 op te pakken en extra onder de aandacht te brengen. 
Hoe kunnen we Klundert nog leuker maken, hoe kunnen we nog beter en 
vaker met elkaar samenwerken, wat kunnen we gezamenlijk organiseren? 
Verzin het maar en breng het ter sprake tijdens de stadstafelavond. We 
zijn benieuwd!

Géén klachtenavond
We willen hierbij wel benadrukken dat deze stadstafelavond niet bedoeld is 
als een bijeenkomst om te mopperen en te klagen. We vinden het uiteraard 
fijn als de inwoners betrokken zijn, meedenken en meepraten over de 
diverse onderwerpen, maar voor klachten moet je niet bij de Stadstafel 
zijn.  Deze horen thuis bij de gemeente of andere instantie, afhankelijk 
van je klacht. De BuitenBeter app bijvoorbeeld is heel makkelijk om snel 
een probleem te melden bij de gemeente. Natuurlijk mogen mensen wel 
‘klagen’ over ons als bestuur, hoe wij het beter of anders zouden kunnen 
doen. En er mogen altijd onderwerpen aangedragen worden.

Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel? 
Als we het met z’n allen doen, dan zullen we meer zichtbaar zijn. Alle 
mensen erbij betrekken door naar de mensen toe te gaan, door open en 
eerlijk te communiceren. Laten we met z’n allen geloven in de kracht van 
de samenleving.  En wie weet worden er dan wensen vervuld die onze 
leefgemeenschap nog leuker, nog beter, nog mooier maken. 
Vragen, reacties, suggesties en opbouwende kritiek zijn altijd welkom via 
e-mail: stadstafel@indeklundert.nl.
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Watersnoodramp 
wordt ingetogen 
herdacht in Heijningen
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond een van de grootste 
rampen in de Nederlandse geschiedenis plaats. De Watersnoodramp 
kostte in Zuidwest-Nederland aan ruim 1.800 mensen het leven. In 
het gebied van de huidige gemeente Moerdijk vielen 103 dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Elke vijf jaar worden zij herdacht in het 
zwaar getroffen dorp Heijningen. De eerstvolgende herdenking vindt 
plaats op woensdag 1 februari 2023 in het Pestalozzihuis en bij het 
watersnoodmonument. 
 
De herdenking heeft een ingetogen karakter en begint in het 
Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk 4a. Een symbolische 
plaats, omdat het dorpshuis na de Ramp door een Zwitserse 
liefdadigheidsstichting aan de Heijningse gemeenschap is 
geschonken. Het Pestalozzihuis heeft een beperkt aantal zitplaatsen. 
Daarom wordt iedereen die voornemens is de herdenking bij te 
wonen, gevraagd voor 27 januari een mailtje te sturen naar info@
watersnoodherdenking.nl. Zodoende weet de organisatie op hoeveel 
mensen zij kan rekenen. 
 
Herdenking
De herdenking begint donderdag 1 februari om 14.00 uur. Een 
uur lang zijn er sprekers, worden er beelden getoond van 70 jaar 
geleden en is er muziek van Drumfanfare Showband Heijningen 
(DSH). Kinderen van basisschool ’t Kompas in Heijningen zingen een 
toepasselijk lied. Bovendien worden de namen opgelezen van alle 103 
mensen die in de gemeente Moerdijk om het leven kwamen tijdens 
de Watersnoodramp. 
 
Monument
Aansluitend gaat het gezelschap naar het monument aan de Hoge 
Heijningsedijk. Daar worden kransen en bloemen gelegd, terwijl 
DSH speelt. Na de Last Post worden twee minuten stilte gehouden 
en klinkt het Wilhelmus. De plechtigheid wordt afgesloten met een 
defilé rond het monument. Na afloop is er gelegenheid om onder het 
genot van een kopje koffie of thee na te praten. 
 
De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Herdenking 
Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk. Kijk voor meer 
informatie op www.watersnoodherdenking.nl

In gesprek over 
Sociale Benadering 
Dementie
Maak mensen met dementie meer mens. Dat is waar het in de Sociale Bena-
dering Dementie van Surplus over gaat. Het hebben van dementie betekent 
dat het leven steeds meer onder druk komt te staan. Niet alleen voor de 
persoon zelf maar ook voor de omgeving heeft de ziekte dementie een be-
hoorlijke impact. Surplus gaat hierover op donderdag 16 februari van 14.00 
tot 15.30 uur graag met inwoners van de gemeente in gesprek. 

In de gemeente Moerdijk trekt het Sociale Benaderingsteam in Klundert, 
Noordhoek en Fijnaart op met mensen met geheugenproblemen en hun 
naasten. De leden van dit team gaan op 16 februari in op dementie en alles 
wat daarmee te maken heeft. Iedereen is daarbij van harte welkom. Aanmel-
den kan, graag voor 9 februari, via: renske.donkers@surplus.nl Bel voor meer 
informatie met Renske Donkers 06-23640824

Andere manier van kijken
Voor mensen met dementie is het moeilijkst aan het hebben van dementie 
niet de ziekte zelf (geheugenproblemen, verwardheid, grip verliezen) maar 
de manier waarop de omgeving op hen reageert en met hen omgaat zodra ze 
het stempel dementie hebben. Dat mensen iemand niet meer serieus nemen, 
twijfelen aan een antwoord, stil vallen bij binnenkomst. Dit speelt allemaal 
mee bij de terughoudendheid om te delen dat je dementie hebt. Dementie 
is dus naast een rotziekte ook een maatschappelijk vraagstuk. Mensen met 
dementie willen net zoals ieder ander mens serieus genomen worden, ertoe 
doen, omringd zijn door mensen en vooral doorgaan met het normale dage-
lijkse leven. Surplus noemt deze zienswijze Sociale Benadering Dementie 
en zoekt samen met mensen met dementie en naasten naar manieren om 
het leven zo goed mogelijk invulling te geven. Afgestemd op persoonlijke 
behoeften. Dit doet Surplus graag samen met naasten en met buurtgenoten.

Zondag 12 februari om 14.30 uur

Concert met Koor & More in De Stad Klundert 
Zomaar een zondagmiddag midden in de winter, zomaar een middag in een 
sfeervolle locatie, zomaar een middag er gezellig tussenuit en genieten van 
leuke liedjes. Dat is de bedoeling van Koor & More, het popkoor van Mu-
ziekvereniging Determinato. Daarom organiseren ze zomaar tussendoor 
een concertmiddag voor familie, vrienden en andere muziekliefhebbers.

Dit concert is in De Stad Klundert en begint om 14.30 uur. De toegang is 
gratis, dus loop gerust binnen om te genieten van deze gezellige muziek-
middag.

Populair
Koor & More is ontstaan medio 2019 tijdens de Passie in Klundert. Het sa-
men zingen werd als zo leuk ervaren dat ze daarna zijn doorgegaan onder de 
naam Koor & More. Inmiddels telt het koor zo’n dertig leden. Het repertoire 
omvat voornamelijk populaire muziek, waaronder swingende popclassics, 
mooie ballads en hedendaagse covers van diverse artiesten.
Het koor treedt ook regelmatig samen op met het orkest van Determinato. 
Op dit moment wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt aan de productie De 
Leeuwenkoning. 

Koor en solisten
Nieuwsgierig wat Koor & More allemaal te bieden heeft? Kom dan op zon-

dagmiddag 12 februari naar De Stad Klundert. Ze zullen daar een gevarieerd 
repertoire laten horen, maar ook een klein voorproefje geven van muziek 
horend bij de productie De Leeuwenkoning. Behalve het koor zullen ook 
diverse solisten van zich laten horen. Het duo Marieke & Pieter treedt op, 
maar ook de koorleden Hilbert Schreuders en Marian van Westenbrugge 
zullen enkele liedjes solo zingen.
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Huisartsenpraktijk de Groote Polder - Westerstraat 41, 4791 HT Klundert 0168 409000

Even bijpraten...
De afgelopen maand hadden wij, zoals wel vaker in het wintersei-
zoen, te maken met een griepepidemie. Hierdoor was de zorgvraag 
van onze patiënten enorm toegenomen. Daarnaast hadden we ook 
te maken met zieke personeelsleden. U kunt begrijpen dat het voor 
ons een uitdaging was om de roosters voor het team rond te krijgen. 
Het was passen en meten met de spreekuren van de huisartsen om 
onze patiënten de juiste zorg te kunnen blijven geven. Hierbij was de 
urgentie van de hulpvraag van de patiënt leidend. Graag willen wij u 
bedanken voor uw begrip. Het is fijn als patiënten realiseren dat onze 
artsen, assistenten en praktijkondersteuners elke dag hard werken 
om u de best mogelijke zorg te bieden. 
 
Wij hebben gemerkt dat het niet voor alle voor alle patiënten duide-
lijk is wanneer er sprake is van spoedgeval. Hieronder zullen wij u dat 
graag uitleggen.
 
Wat is spoedeisende huisartsenzorg?
Wanneer je direct medische hulp nodig hebt, noemen we dat spoed-
zorg. 
 
• Bel 112
Als er sprake is van een levensbedreigende situatie. 
 
• Bel 0168 – 40 9000 
Wanneer een behandeling van een gezondheidsklacht niet kan wach-
ten belt u de huisartsenpraktijk en kiest u voor optie 1 (de spoed-
lijn). U krijgt dan direct de assistente aan de telefoon en zij zal de 
hulpvraag verder uitvragen. Wanneer u spoedeisende zorg buiten 
onze openingstijden nodig heeft dan belt u naar de huisartsenpost 
in Roosendaal. 
 
• Moet ik naar de dokter?
Twijfelt u of u met uw klachten naar de huisarts moet? Bespreek het 
met de doktersassistente. Dit kan telefonisch of via het patiënten-
portaal. Of kijk eens op www.moetiknaardedokter.nl. Hier weet u 
binnen één minuut of het nodig is om een afspraak bij de huisarts te 
maken. Van deze site is ook een app beschikbaar. 

Niet verschenen op uw afspraak zonder bericht 
De druk op de zorg neemt steeds meer toe. De agenda’s staan da-
gelijks helemaal vol met patiëntafspraken. Wanneer u niet op uw af-
spraak kunt komen vragen wij u om u af te melden, zodat een andere 
patiënt geholpen kan worden. 
 
Wanneer u voor een tweede maal zonder afmelding niet op een af-
spraak verschijnt, zullen we voor een enkel consult een bedrag van 
€ 15,00 in rekening brengen en voor een dubbel consult een bedrag 
van € 30,00. 
 

Telefonische bereikbaarheid
Om het wachten aan de telefoon te beperken werken wij met een 
terugbelplanner. In plaats van u te laten wachten in de telefonische 
wachtrij hebben wij gekozen voor een systeem waarbij u door de 
praktijk wordt teruggebeld op een vooraf afgesproken tijdstip. Op die 
manier hoeft u niet lang te wachten en maakt u ook geen (extra) kos-
ten om telefonisch in contact te komen met onze praktijk.
 
Wanneer u belt naar de huisartsenpraktijk heeft u de mogelijkheid 
om via het keuzemenu van de telefoon te kiezen voor de optie ‘terug-
gebeld worden’. Dit terugbellen is een optie als:
• u een vraag heeft;
• een uitslag wilt weten; of
• als u een afspraak wilt maken die niet dringend is.
Door gebruik te maken van de optie ‘teruggebeld worden’ kunt u zelf 
bepalen hoe laat u door de assistente teruggebeld wilt worden. De 
assistente zal u op het door u uitgekozen tijdstip terugbellen om u 
verder te helpen. 

Afspraak maken
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn willen wij u graag laten we-
ten op welke manier u een afspraak bij ons kunt maken: 
• Telefonisch
Belt u voor het maken van een afspraak dan kunt u een terugbe-
lafspraak inplannen tussen 08:00 en 11:30 uur. Afhankelijk van de 
urgentie van de hulpvraag plant de assistente een afspraak voor u in. 
• Patiëntenportaal
Voor het maken van een afspraak bij de praktijkondersteuner en de 
doktersassistente kunt u ook gebruikmaken van het patiëntenportaal 
mijngezondheid.net 
 
Heeft u een andere vraag?
Wanneer u een andere vraag heeft dan kunt u ons bellen of contact 
opnemen via het patiëntenportaal. 
 
Als u ervoor kiest om te bellen voor een het stellen van uw vraag dan 
kunt u een terugbelafspraak inplannen tussen 14:00 en 17:00 uur. U 
wordt dan tussen 14:00 en 17:00 uur teruggebeld door de assistente. 
Het patiëntenportaal kunt u gebruiken voor het stellen van eenvou-
dige medische vragen. 

En verder…
• Wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe website. Hierover 

kunt u in de volgende editie meer lezen.
• Hebben wij een nieuwe collega Karlijn de Jongh. Zij is verpleeg-

kundige en draait onder supervisie van de huisarts spreekuur.
• Heeft Mari Ishanzada haar diploma praktijkondersteuner huis-

artsenzorg behaald.
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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

WIJ WAARDEREN

ONZE VRIENDEN!

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
of ga naar de handige iDealknop op de website:

www.indeklundert.nl/word-vriend-van-in-de-klundert

WAARDEERT U HET
KLUNDERT MAGAZINE?



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

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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Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl

Flyers bezorgen? 
Ook dat kunnen 
wij regelen!
Hebt u een leuke activiteit waarvoor u 
graag wat extra PR zou willen hebben? 
Natuurlijk mag u dat doorgeven aan de re-
dactie voor plaatsing in de stadskalender. 
Of hebt u een speciale actie die u onder 
de aandacht wilt brengen? Het plaatsen 
van een advertentie behoort natuurlijk 
ook tot de mogelijkheden. 

Maar misschien vindt u het fijner om een 
aparte flyer te laten bezorgen? Ook dat 
kunnen wij regelen!
Elke laatste donderdag van de maand gaan 
onze bezorgers op pad en tegen een alles-
zins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer 
of brochure keurig huis-aan-huis wordt 
bezorgd binnen ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen 
en mogelijkheden via 
advertenties@indeklundert.nl.

Recept van de maand

Vegetarische ovenschotel 
met zuurkool en appel 
Januari is eigenlijk maar een saaie maand. Blue 
Monday hebben we net gehad. De derde maan-
dag in januari is de meest saaie en deprimeren-
de dag van het jaar zeggen ze. Juist deze maand 
wil je dan een heerlijke gezonde maaltijd op ta-
fel zetten. Een winterse schotel waar je heerlijk 
warm van wordt en door de zoete smaak word je 
er bovendien ook vrolijk van.

Deze vegetarische ovenschotel is eigenlijk een 
combinatie van een zuurkoolschotel en hete 
bliksem. Er gaan lekker veel appels door de helft 
van de aardappelen, net als bij hete bliksem. Dat 
maakt het heerlijk zoet, waardoor kinderen deze 
schotel zeker ook heel lekker zullen vinden.
Deze ovenschotel is gluten- en lactosevrij en is 
volledig plantaardig. Een heerlijke en gezonde 
maaltijd.

Wat heb je nodig voor 4 personen?
Anderhalve kilo aardappelen, 350 gram appelmoes zonder suiker, twee grote appels, 250 gram brui-
ne linzen of zwarte bonen, 520 gram (biologische) zuurkool, een klont plantaardige boter en eventu-
eel 150 gram walnoten. In plaats van walnoten kun je ook andere noten gebruiken zoals pecannoten, 
amandelen of cashewnoten. Liever notenvrij, dan kun je dit ook vervangen door bijvoorbeeld pom-
poen- of zonnebloempitten, sesam- of chiazaden. Je kunt de noten, zaden of pitten ook helemaal 
weglaten, het is maar een extra toevoeging en heeft geen invloed op de algehele smaak.

Hoe maak je het klaar?
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de aardappelen en snijd in stukken en kook ze gaar in 
een pan met water. Giet de aardappelen af en bewaar het kookvocht.
Neem de helft van de aardappelen uit de pan en pureer met de appelmoes tot hete bliksem. De 
andere helft van de aardappelen stamp je tot puree met wat kookvocht. Breng de puree en hete 
bliksem op smaak met zout en peper. De aardappelpuree verdeel je over de bodem van een ruime 
ovenschaal.
Als je walnoten toe wilt voegen, hak deze (of andere noten) dan in stukjes. Je kunt dit ook weglaten 
of zaden/pitten gebruiken. Wat je zelf lekker vindt. 
Verdeel de linzen en de eventueel gehakte noten of zaden/pitten over de puree
Laat de zuurkool uitlekken en verdeel dat hier over. Tenslotte schep je de hete bliksem (puree met 
appelmoes) over de zuurkool.
Verwijder het klokhuis van de appels met een appelboor en snijd in schijven. Leg de appelschijven op 
de hete bliksem. Smelt de klont boter in een pannetje en kwast de boter over de appeltjes.
Zet de ovenschotel ongeveer 30 minuten in de oven tot de groenten warm zijn en de appeltjes 
goudbruin.
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Albert Heijn in de Klundert, Doorsteek 9, 4791 HR Klundert

VANAF 3 FEBRUARI

 Verkoop van diverse food en non food artikelen 
in het winkeltje tegenover Albert Heijn in de Klundert.

Wekelijks geopend op vrijdag en zaterdag 
van 9.30 tot 18.00.


