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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?
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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
Elke dag een beetje spirit
De Gerarduskalender wordt elk jaar uitgebracht door Klooster Wittem. Het is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 
‘elke dag een beetje spirit’. Ik kende dat kalendertje helemaal niet, tot ik het dit jaar aangeboden 
kreeg. Het is echt een simpel maar heel bijzonder kalendertje!

Wat is het leuk om het dagelijkse blaadje van de kalender te scheuren. Soms moet je even lachen, 
soms is het heel inspirerend en soms ook wel confronterend. Het geeft je in ieder geval vaak stof 
tot nadenken.

Een week of wat geleden bijvoorbeeld, kreeg ik de tekst: 
“Neem aan dat elke mens drie gebreken heeft en je zult zien hoe verrassend fijn hij verder is.”

Wat een mooie gedachte is dat! Want natuurlijk heeft ieder mens zijn of haar leuke, lieve, kanten. 
Maar soms laat iemand weleens een kant van zichzelf zien die jij helemaal niet leuk vindt. Als 
je dan in je achterhoofd houdt dat dit slechts één van zijn of haar gebreken is, dan kun je er 
misschien makkelijker mee omgaan. Je kent niet altijd de achtergrond van het doen en laten van 
die persoon. Dus dan simpel weten dat het verder een fijn mens is, dat maakt dat je makkelijker 
kunt accepteren dat het niet altijd leuk hoeft te zijn.

Vorige week was het Valentijnsdag, de dag van de vriendschap. Mooi moment om je vriend of 
vriendin te laten weten dat je hem of haar waardeert, 
respecteert en graag ziet.
En wat zei de Gerarduskalender die dag: 
“Een vriend(in) is iemand die alles van je weet en toch van 
je houdt!”
Dat is toch geweldig! 

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

De astronomische lente begint op 20 maart, maar de meteorologische lente begint al op 1 maart. We 
mogen dus wel stellen dat maart een echte voorjaarsmaand is. En dat geeft meteen al een veel lichter 
gevoel. De natuur krijgt weer meer kleur, ramen en deuren gaan open, heerlijk die frisse lucht door je 
huis, je gaat vaker naar buiten en het lijkt wel of heel de wereld dan meteen vrolijker wordt.

Ook bij de Klundertse ondernemers zie je duidelijk dat ze in voorjaarsstemming komen. Weer een leuke 
nieuwe mode, allerlei gezellige en kleurrijke voorjaarsdecoraties, lentebloeiers en voorjaarsacties. 
Heerlijk toch!

Als je toevallig eens een heerlijke voorjaarswandeling gaat maken, kijk dan eens rond naar mooie 
bijzondere plekjes in de omgeving. Er is zoveel moois te zien in en om Klundert! Stuur je voorjaarsfoto’s 
door naar redactie@indeklundert.nl dan kunnen we er de volgende keer een leuke kleurrijke 
voorjaarseditie van maken. En wie weet komt jouw foto wel op de cover te staan!

Hopelijk krijgen we een mooie lente! Geniet ervan!

Ter intro
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Jong en dynamisch

Ondernemende ondernemers in Klundert
Deze keer willen we eens drie (eigenlijk vier) jonge ondernemers een podium geven in het Klundert Magazine. Waar je in heel veel kernen ziet dat 
ondernemers noodgedwongen hun deuren sluiten, mogen we in Klundert trots zijn op onze ondernemende ondernemers. En extra trots op onze 
jonge ondernemers. Eén compleet nieuwe zaak, één die na een moeilijke periode toch een doorstart maakt en één die zo succesvol is dat hij kan 
verhuizen naar een groter pand in het centrum. Wat een dynamiek!

We hebben in Klundert een mooi en gevarieerd aanbod van winkeliers, horecazaken, ondernemers op het gebied van uiterlijke verzorging en sport. 
Maar ook voor diverse diensten kun je in Klundert terecht. Deze keer in de spotlights: DK Kappers, Groenendijk Tweewielers en Sportschool FIT24/7.

DK Kappers aan de Voorstraat 22
Als je het hebt over jonge dynamische ondernemers dan zijn Dilvin en Da-
niel Kaedy wel een typerend voorbeeld. Deze broer en zus hebben eind 
2022 een nieuwe kapperszaak geopend in het Klundertse centrum. Dilvin 
is 26 jaar en haar broer Daniel pas 19 en samen runnen ze met heel veel 
enthousiasme hun eigen kapsalon. De naam hebben ze simpel gehouden: 
DK staat voor hun eigen voor- en achternaam.

Dilvin en Daniel wonen inmiddels elf jaar in Klundert. Oorspronkelijk ko-
men ze uit Irak. Allebei hebben ze de kappersopleiding gedaan en met 
name Dilvin heeft al wat jaartjes ervaring in het kappersvak.

Salonmanager
Delvin wilde wel graag een eigen salon beginnen, maar niet in haar eentje. 
Broer David had inmiddels ook zijn kappersopleiding afgerond, dus heb-
ben ze samen deze start gemaakt. “Ik heb in verschillende salons gewerkt 
en daar heel veel geleerd. Bovendien inmiddels ook de opleiding salonma-
nager afgerond, dus ik mag ook stagiaires begeleiden bij ons in de zaak. 
Binnenkort komt de eerste stagiaire meewerken.”

Moderne kapsalon
In de zaak zat eerst de pizzeria gevestigd en nu dus helemaal verbouwd 
tot moderne kapsalon.
“We wilden graag een moderne zaak, niet al te sjiek, maar vooral laagdrem-
pelig en in een natuurlijke en rustige stijl, zodat klanten zich op hun gemak 
voelen. Een heleboel vrienden en familie hebben ons geholpen om de zaak 
helemaal op te knappen.”
Dat is absoluut gelukt. De zaak oogt strak en modern met rustige kleuren. 
“Inmiddels hebben we al een aardige klantenkring opgebouwd. Alle leeftij-
den lopen hier binnen. Jonge mensen die eerst elders naar de kapper gin-
gen, blijven nu in Klundert en komen bij ons in de zaak. Maar ook oudere 
mensen hebben we inmiddels als klant.”

Alle begin is moeilijk
De kapsalon is nu een maand of drie open en in het begin was het best 
moeilijk om alles te plannen en te regelen. “Als je gewoon als werknemer in 

de salon werkt, hoef je alleen maar de klanten te helpen. Je hebt niets met 
planning en organisatie te maken. Dat was allemaal even wennen, maar 
inmiddels gaat dat steeds makkelijker.”

Met of zonder afspraak
De familie Kaedy is een echte kappersfamilie. “We hebben heel wat fami-
lie werkzaam in het kappersvak. Veel van onze ooms en tantes wonen in 
Duitsland en daar zijn heel wat familiezaken. Het zit in onze genen. We zijn 
ermee opgegroeid.”
Dat het bevlogen kappers zijn, dat is duidelijk als je hen aan het werk ziet. 
Vol passie creëren ze de mooiste kapsels. Nieuwsgierig? Maak eens een 
afspraak via whatsapp 06-85441567 of email dkkappers@gmail.com.
“Het liefst willen we dat klanten ons mailen of whatsappen. Dan hoeven 
we tijdens het knippen niet steeds naar de telefoon en kunnen we op een 
rustig moment alle aanvragen inplannen. We zijn ook bereikbaar bijvoor-
beeld via Instagram of Facebook. Stuur een berichtje en je krijgt altijd reac-
tie. Maar heb je onverwacht een momentje tijd, loop gerust binnen zonder 
afspraak. Is het toevallig even rustig en we hebben tijd, dan worden klan-
ten meteen geholpen,” aldus Dilvin en Daniel Kaedy.

Sportschool FIT24/7 vanaf april aan de 
Oosterstraat 16b
Kevin Laros komt oorspronkelijk uit Roosendaal, maar woont inmiddels 
in Klundert en is hier helemaal ingeburgerd. Ruim zeven jaar geleden be-
gon hij zijn sportschool aan de Molenstraat 27a, een oud schoolpand. Een 
mooie locatie, een bijzonder pand, maar door de vele gangen en ruimtes 
wel een bedrijfspand met beperkingen.
 
In de loop der jaren is de sportschool flink gegroeid en het is tijd voor een 
nieuwe locatie. Die heeft Kevin gevonden en hij hoeft niet eens ver te 
verhuizen. Schuin achter de huidige locatie is hij nu druk bezig om daar zijn 
nieuwe sportschool te gaan vestigen. Vanaf april zal Sportschool FIT24/7 
gevestigd zijn aan de Oosterstraat 16b.
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Moderne grote ruimte
Kevin laat foto’s zien hoe het was toen hij begon in dit pand. “Er moest heel 
wat gebeuren, maar met een aantal mensen hebben we hard gewerkt en 
het begint er nu op te lijken.”
De ruimte is groot en het wordt een mooie open zaak. Er is uitgebreide 
isolatie aangebracht, er ligt een geheel nieuwe vloer en de muren zijn strak 
afgewerkt. Alles helemaal in een moderne industriële stijl.
“Het is nog niet klaar, maar het wordt echt een mooie ruimte. Er is een kan-
toorruimte met een keuken, een paar kleedkamers en er komen ruimtes 
voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut of andere behandelaars. Er zijn een 
aantal nieuwe apparaten aangeschaft en verder worden straks alle andere 
apparaten verhuisd naar de grote sportzaal. We hebben dan een mooie 
complete sportschool waar we met alle sporters met heel veel plezier aan 
de slag kunnen.”
 
Iedereen is welkom!
FIT24/7 noemt zichzelf eigenlijk een soort community waar iedereen wel-
kom is om te komen sporten.
“Het is hier geen zaak van macho’s en grote spierbundels. Juist niet. Van 
jong tot oud kan hier terecht. We werken aan een combinatie van kracht 
en conditie, dat is belangrijk voor een gezond lichaam. En verder met name 
ook voor ouderen werken we aan stabiliteit. Dat geeft echt hele goede 
resultaten, de kans op valpartijen wordt daardoor vele malen kleiner.”
Er wordt altijd onder professionele begeleiding gesport in kleine groepjes, 
iedereen op zijn of haar eigen niveau.“Ik werk samen met Micha Kamp en 
Mark van Venrooij, twee geweldige medewerkers en samen vormen we 
een goed team.

Na de verhuizing starten ze weer met het geven van kleinschalige groeps-
lessen, zoals bijvoorbeeld BBB en Mobility trainingen. Daarnaast vinden 
we gezonde voeding belangrijk en doen we aan leefstijlcoaching.”
Kevin, Micha en Mark, alle drie enthousiaste trainers en coaches willen 
vooral dat de sportschool een laagdrempelige onderneming is. “Iedereen 
is welkom! Persoonlijke aandacht staat hoog in ons vaandel. En voor dege-
nen die nog nooit gesport hebben, maak gewoon eens een afspraak voor 
een proefles. Je zult zien dat je ’t hartstikke leuk gaat vinden!”
 
Openingsfeest
Het is de bedoeling dat de nieuwe zaak vanaf april open is. Eind maart zal 
alles definitief verhuisd gaan worden. Het plan is om dan ergens in mei een 
open dag te houden. Verder komt er nog een groot openingsfeest voor 
alle sporters. “Voor de coronaperiode organiseerden we een paar keer een 
borrel- of barbecueavond. Dat is nu al weer een tijd geleden. Maar er zal 
absoluut een groot openingsfeest georganiseerd gaan worden.”

Groenendijk Tweewielers aan de Wester-
straat 39
In juni 2021 opende Nico Groenendijk zijn nieuwe zaak aan de Wester-
straat. Een prachtige grote fietsenwinkel met een werkplaats erbij. De za-
ken gingen goed, maar Nico kreeg te maken met matige leveringen van 
nieuwe fietsen, daardoor moesten klanten teleurgesteld worden. Boven-
dien waren er begin vorig jaar wat gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer. 
Het ging met name mentaal niet meer en Nico besloot om een jaar na de 
opening van zijn nieuwe fietsenzaak de deuren te sluiten en een andere 
weg in te slaan. 

Aan de slag
Vanaf vorig jaar juni heeft hij van alles gedaan. Hij heeft een jong gezin 
en er moet natuurlijk wel brood op de plank komen. “Ik heb gewerkt bij 
verschillende bedrijven. Achteraf gezien zat ik eigenlijk zo’n beetje tegen 
een burn-out aan. Het was echt goed om even tot mezelf te komen en na 
te denken hoe nu verder. Inmiddels weet ik dat ik het niet iedereen naar de 
zin kan maken en dat ik zeker ook aan mezelf moet denken en aan m’n ge-
zin. Daar is ondertussen ook heel wat gebeurd. Inmiddels is onze tweede 
zoon geboren en we hebben binnen ons gezin te maken met gezondheids-
problemen. Het was allemaal best heftig en hectisch. En ik besef nu heel 
goed dat mijn vrouw Claudia en mijn twee kinderen het allerbelangrijkste 
zijn in mijn leven.”

Fietsenzaak heropend
Vanaf begin januari is Groenendijk Tweewielers weer geopend. Nico voelt 
zich nu mentaal veel sterker. 
“Dit is echt een heel leerzame periode geweest. Toen pakte ik altijd alles 

Samen in gesprek 
over ouder worden
Ouder worden gaat niet vanzelf. Eén van de dingen waar senioren 
mee te maken kunnen krijgen zijn geheugenproblemen. Als dat zo 
is, komt het gewone leven onder druk te staan. Niet alleen voor de 
persoon zelf maar ook voor de naasten. Daarover gaat het tijdens 
de informatiemiddag die KBO-Klundert en Seniorenraad SPROK op 
donderdag 30 maart van 13.30 tot 15.30 uur houden in de Niervaert 
in Klundert.  De informatie wordt gegeven door Surplus.

In de gemeente Moerdijk trekt het Sociale Benaderingsteam van Sur-
plus op met mensen met geheugenproblemen en hun naasten. De 
leden van het team gaan tijdens deze middag  in op geheugenproble-
men, dementie en alles wat daarmee te maken heeft. 

Aanmelden
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle senioren in Klundert of u in 
uw omgeving  iemand met geheugenproblemen heeft of niet. Iedere 
senior is welkom en de toegang is gratis. Als u deze bijeenkomst wilt 
bijwonen moet u zich wel aanmelden.  Dan kan tot en met zaterdag 
25 maart bij: Joke Krijnen, Kerkweg 22, Janny Verhoeven, Prins Wil-
lemstraat  4/35 of Annie Weevers, Van Puttenstraat 5. Schrijf uw 
naam en adres op een briefje en doe het vóór 25 maart bij één van 
hen in de bus. 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Gon-
ny Hendrikx (KBO Klundert) 0168-404046 of email: gonnyhendrikx.
farla@ziggo.nl en bij Renske Donkers (Surplus) 06-23640824 of 
email renske.donkers@surplus.nl .

aan, deed alles voor m’n klanten en had daarnaast de verantwoording voor 
twee personeelsleden. Daar heb ik wel van geleerd. Ik kan niet 24/7 altijd 
voor iedereen klaarstaan, dat moet je ook helemaal niet willen. Nu werk ik 
alleen met af en toe wat hulp erbij en het loopt prima.”
Klundert heeft in ieder geval heel positief gereageerd toen Nico besloot 
om zijn zaak te heropenen. “De mensen zijn blij dat ik weer terug ben. Ik 
heb het inmiddels weer lekker druk, de zaken gaan goed.”
Nico mag trots zijn op zijn zaak, een mooie fietsenwinkel waar men terecht 
kan voor elektrische fietsen, stadsfietsen en transportfietsen. Maar ook 
voor racefietsen, gravelbikes en mountainbikes. Hij verkoopt ook allerlei 
accessoires en je kunt er terecht voor tweedehands fietsen en voor het 
nodige onderhoud.



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

Tuin- en vijvercentrum Vingeling - Noordschans 9 - 4791 RD KlundertTuin- en vijvercentrum Vingeling - Noordschans 9 - 4791 RD Klundert
0168-405164 - www.vingeling.nl0168-405164 - www.vingeling.nl

eigenzinnigeigenzinnig
Tuin- en vijvercentrum VingelingTuin- en vijvercentrum Vingeling

Voorjaarsbloeiers
Primula, viooltjes, bolletjes

Tuinzaden en benodigdheden
Nieuwe collectie binnenpotterie

LET OP! Openingstijden zijn gewijzigd
Donderdag en vrijdag 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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Specialist in brillen                     
            & contactlenzen

Prinsenbeek - Fijnaart - Klundert

www.hermansoptiek.nl
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Foto’s van de maand
Door Anjo van Tilborgh
De ene maand komen er zoveel foto’s binnen in de mailbox van de redactie dat het lastig kiezen is en soms zijn dat er weinig of geen. Deze keer dus 
echt geen eentje. Dus zelf op pad met de camera, toevallig moest ik onlangs in Noordhoek zijn. Eigenlijk neem ik veel te weinig de tijd om een rondje 
te maken met m’n camera. En het is zo leuk om te doen.  En zo makkelijk eigenlijk. Je hebt feitelijk niet meer nodig dan een telefoon met goede camera. 
Op weg naar Noordhoek op een stralende zonnige dag kon ik het niet laten even te stoppen en een foto te maken. Vanaf de dijk lag Klundert in de verte 
te schitteren in het zonnetje. In Noordhoek zelf even gestopt bij de kerk. Wat een prachtig kerkgebouw! Die stond werkelijk te stralen in het zonnetje. 
Dat verdient een plaatsje op de cover.
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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: 0168-405292

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Bijna 50 jaar KOK in de Klundert

Fotowedstrijd ‘Braderie 
in de loop der tijd’ 

Op 4 april 2023 bestaat de Klundertse Ondernemersvereniging 50 jaar 
en dat zal natuurlijk gevierd worden met allerlei leuke acties en activitei-
ten. Daarover wordt u geïnformeerd in de volgende editie van het Klun-
dert Magazine.

Prijzenfestival met KOK-bonnen
Het bestuur houdt ter gelegenheid van dit gouden jubileum een fotowed-
strijd  en doet hierbij een oproep aan iedereen om foto’s in te sturen, die 
in de loop der jaren gemaakt zijn tijdens de braderie. Natuurlijk zijn er ook 
mooie prijzen mee te winnen zoals KOK-bonnen. 

Opsturen van braderiefoto’s
Ga eens zoeken in de oude doos naar leuke foto’s die je gemaakt hebt tij-
dens een braderie. Het zou mooi zijn als daarmee dan een leuke compilatie 
gemaakt kan worden met als thema ‘Braderie in de loop der tijd’.
Stuur je foto’s door naar info@indeklundert.nl. Zet je naam erbij, welk jaar 
de foto is gemaakt en eventueel wie er te zien zijn op de foto.

Foto-overzicht in Klundert Magazine
In de volgende editie van het Klundert Magazine hopen we dan een mooi 
overzicht te kunnen presenteren van 50 jaar braderie in Klundert. Staat 
uw foto hier ook tussen? Wie weet bent u dan de winnaar van een leuke 
KOK-bon! 

Nog plaatjes te krijgen voor het 
Klundertse fotoboek ‘Trots op Klundert’ 
Heemkundekring Die Overdraghe heeft de beschikking gekregen over 
een groot aantal plaatjes die u eind vorig jaar bij Albert Heijn kon sparen 
om in het fotoboek ‘Trots op Klundert’ te plakken. Voor veel spaarders 
van die plaatjes, vooral ouderen, was de periode waarop ze gratis bij de 
boodschappen werden verstrekt te kort om het hele boek vol te krijgen. 
Maar dat kan alsnog.

Als u een lijstje maakt met uw naam en telefoonnummer en/of  e-mail-
adres en de nummers van de plaatjes die u nog nodig heeft om uw ‘Trots 
op Klundert’ boek compleet te maken in een envelop doet en dat vóór 1 
maart afgeeft of in de brievenbus stopt bij het Heemhuis aan de Stoofdijk 
of bij een van de adressen hieronder, kunt u, voor zover we ze nog hebben, 
de plaatjes die u “besteld” hebt op zaterdag 1 april (dit is geen grap) tussen 
14.00 en 16.00 uur bij het Heemhuis komen ophalen. Makkelijker kan het 
niet. Het kost niets en zo komt u ook weer eens bij Die Overdraghe. Graag 
gedaan!
De foto’s die u over heeft willen wij graag van u in ruil om er weer andere 
mensen blij mee te maken.

Inleveradres lijstje met ontbrekende nummers
Lijsje met de nummers van de foto’s die u mist met daarbij uw naam, adres 
en telefoonnummer en/of e-mailadres  kunt u inlveren bij Herma Luijckx, 
Krugerstraat 92, Klundert.

Informatiemiddag met 
bingo en verloting voor 
KBO-leden
Donderdag 9 maart is er weer een activiteit van KBO Klundert in 
de Niervaert. Op deze KBO-middag komt er een vertegenwoordiger 
van Timmers Medicar uit Roosendaal vertellen over de hulpmidde-
len die gebruikt kunnen worden om langer thuis te blijven wonen en 
producten die het dagelijks leven iets gemakkelijker maken.  Zoals 
beugels voor in de toilet en badkamer, antislipmatten, drempelver-
hogers e.d. 

Onderdeel van de middag is valpreventie. Steeds meer senioren val-
len in en om het huis. Tijdens de presentatie worden er handige tips 
aangereikt om dit zo veel mogelijk te voorkomen. 
Verder worden er vier bingorondjes gedraaid en wordt de middag 
afgesloten met een verloting. De KBO-middag begint om 13.30 uur 
en de zaal van de Niervaert gaat open om 13.00 uur. Deze middag is 
alleen bestemd voor leden van KBO Klundert.



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?

Samen in gesprek over ouder worden.
Eén van de dingen waar senioren mee te maken kunnen 
krijgen zijn geheugenproblemen. Als dat zo is, komt het 
gewone leven onder druk te staan. Niet alleen voor de persoon 
zelf, maar ook voor de naasten.

Renske Donkers 
06 – 236 40 824

Voor meer info:KBO, SPROK en Surplus nodigen u uit 
op donderdag 30 maart van 13.30 tot 
15.30 uur in de Niervaert in Klundert.

OOK BIJ JORA KUN JE TERECHT 
VOOR EEN 
CADEAU- OF 
WAARDEBON!

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. 74 - maart 2023

Watersnood 1953…. Om nooit te vergeten!
Momenteel loopt in het Heemhuis van Heemkundekring “Die Overdraghe” aan de Stoofdijk 1b in Klundert een goedbezochte bescheiden, maar 
informatieve tentoonstelling over de grootste ramp die Zuidwest Nederland ooit getroffen heeft. Niet minder dat 1850 slachtoffers, waaronder 15 
in Klundert, waren er te betreuren. Zij overleefden de kracht en de macht van wind en water niet. 

Ook de andere heemkundekringen in de gemeente Moerdijk besteden in dit voorjaar ruime aandacht een deze enorme natuurramp. Ieder op zijn eigen 
manier, overal even indrukwekkend. 
Het is zeker de moeite waard om ook daar een kijkje te gaan nemen en te horen, lezen, zien en ervaren hoe eigenlijk heel Moerdijk werd getroffen en 
hoe men daarmee omgaat. In Klundert met genoemde tentoonstelling, maar ook met twee voor zichzelf sprekende etalages op Voorstraat 52 en een 
lezing op donderdag 20 april om 20.45 uur in “De Niervaert”, na afloop van de ALV van “Die Overdraghe”.

Hieronder een verhaal over een van de vele vormen van hulpverlening na de ramp, waarover maar weinig bekend is. Lezenswaard en om de wenkbrau-
wen bij te fronsen.

Kinderen uit rampgebied naar Italië
Op de helling van de Monte Amiata in de provincie Siena, Toscane, heeft 
het Italiaanse Rode Kruis voor kinderen uit de overstroomde gebieden 
van de Povlakte een prachtig tentenkamp ingericht. En met de gulle 
hartelijkheid, die Nederland na de verschrikkelijke ramp van februari j.l. 
reeds van Italië heeft mogen ondervinden, heeft het Italiaanse Rode Kruis 
aangeboden hier ook kinderen uit het Nederlandse noodgebied enkele 
weken te laten logeren. Ook kinderen uit België en Engeland zijn uitge-
nodigd. Omdat Engeland van de uitnodiging geen gebruik maakte, kon 
Nederland een groter contingent watersnoodslachtoffertjes uitzenden.
Op dinsdag 7 Juli j.l. is de eerste groep van 85 kinderen naar Pian Castag-
naio vertrokken. Die eerste groep kinderen bestond uit kinderen uit 
Zierikzee, Brouwershaven, Goeree-Overflakkee, Bruinisse Nieuw-Vosse-
meer, Kruiningen, Waarde, Oude Tonge, Nieuwerkerk en drie uit Klun-
dert, te weten Willie de Roos, Jo Thijs en Toos Kanters, alle leerlingen 
van de Sint Jan Baptistschool. De reis uit Nederland tot aan de Italiaanse 
grens wordt gefinancierd door het Nationaal Rampenfonds. In het zeer 
modern ingerichte Italiaanse kamp zullen de Nederlandse kinderen sa-
men zijn met enige honderden lotgenoten uit de Povlakte. 

Rondom dit staaltje van internationale hulpverlening ontstond al snel 
een rel: De Brabantse commissaris van de Koningin Jan de Quay (KVP) 
laat in april 1953 weten dat het hele project uit de koker komt van de 
CPN (Communistische Partij Nederland). En dat de communisten op die 

manier onder meer vijftig kinderen uit Klundert aan een dergelijke va-
kantie in Italië zouden hebben deelgenomen. Dat verhaal wordt door de 
BVD (Binnenlandse Veiligheid Dienst) in een uitgebreide brief bevestigd. 
“Communistische mantelorganisaties” zouden het hebben voorzien op de 
slachtoffers van de watersnoodramp. Maar tegelijkertijd tempert de BVD 
de angst voor het rode gevaar. De meeste ouders interesseert het amper 
wie hen in deze tijd van dat hun kroost in een paar weken tijd van hoge 
nood helpt. De West-Brabantse en Zeeuwse vaders en moeders kunnen 
zich niet voorstellen dat hun kinderen in een paar weken tijd door de 
communisten worden ‘bedorven”. En de kinderen? Die hebben het alleen 
maar naar hun zin. De Quay daarentegen roept op ‘tot de grootste waak-
zaamheid’.

NOOT van de schrijver: Voor zover we hebben kunnen nagaan, hebben 
de Klundertse deelneemsters nooit op de communisten gestemd.

Op donderdag 20 april a.s. vertelt de heer Piet van Helden na afloop van 
de ALV van Die Overdraghe in De Niervaert over de buitenlandse hulp-
verlening na de Watersnoodramp 1953, met name die van de Italiaanse 
Brandweerlieden. Wellicht dat hij dan ook ingaat op bovenstaand verhaal. 
De voordracht begint om 20.45 uur en is gratis toegankelijk.

Bronnen: Nieuwsblad voor Sumatra (16 juli 1953), Trouw (3 juli 1953 en 
15 juli 1953), BN De Stem (1 februari 2023).

Wat zijn wij blij 
met onze vrienden!
 

Vriendschap is zó waardevol! Mede dankzij onze vrienden kunnen we 
maandelijks dit magazine uitgeven en verspreiden. Vindt u het fijn om 
elke maand het Klundert Magazine te ontvangen? Mogen we dan ook 
op uw vriendenbijdrage rekenen?

Sommige vrienden betalen via een automatische incasso elk jaar hun 
bijdrage, voor alle anderen hebben we het ook heel makkelijk gemaakt 
om de vriendschap te regelen. Ga naar de website  www.indeklundert.nl, 
even klikken op de iDealknop en verder spreekt het voor zich.
Hebt u uw bijdrage voor 2023 al overgemaakt?

Extra reclame voor uw onderneming?
Een advertentie in het Klundert 
Magazine trekt de aandacht!

Hebt u een leuke maandactie? Of 
wilt u meer naamsbekendheid voor 
uw onderneming? Het Klundert 
Magazine is een goed gelezen blad 
dat maandelijks gratis bezorgd wordt 
in Klundert en omliggende kernen.  
Wij hanteren redelijke tarieven voor 
een mooi verzorgde advertentie, 
precies zoals u deze wilt hebben.

Een andere mogelijkheid is om 
een flyer of brochure mee te laten 
bezorgen door onze bezorgers! Elke 
laatste donderdag van de maand 
gaan onze bezorgers op pad en tegen 
een alleszins redelijke prijs zorgen zij 
dat uw flyer of brochure keurig huis-
aan-huis wordt bezorgd binnen ons 
verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar 
de prijzen en mogelijkheden via 
advertenties@indeklundert.nl.
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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 maand aan het woord Annemieke den Hollander (53) uit Klundert
Annemieke werd voor deze rubriek aangedragen door het bestuur van Gospelkoor Reclaim met de volgende motivatietekst: 
“Vorig jaar oktober vierde Gospelkoor Reclaim het 30-jarig bestaan. Annemieke was een van de oprichters. Na 10 jaar gezongen te hebben, staat ze nu al 20 jaar als 
dirigent voor het koor. Ze heeft hiervoor geen opleiding genoten, doet het puur op motivatie en enthousiasme. Zij is iemand die niet stil zit en een groot hart heeft 
voor de mensen om haar heen.”
Als over iemand zo’n mooie recensie wordt geschreven, dan wekt dat wel de nieuwsgierigheid. We hebben een afspraak gemaakt en het werd een hartverwarmend 
gesprek met deze gewone bijzondere dame.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in Rotterdam-zuid als Annemie-
ke Kabel. Mijn moeder is hertrouwd toen ik 2,5 
jaar was. Toen ik zes jaar was, ben ik met ouders 
Nieuwstraten verhuisd naar Klundert. Daar ben ik 
naar Basisschool De Molenberg gegaan. Daarna 
naar de Mavo in Klundert, gevolgd door de Havo 
in Breda. Mijn schooltijd heb ik afgerond in Rot-
terdam met de opleiding directiesecretaresse. 
Achtereenvolgens heb ik gewerkt bij de Verenig-
de Spaarbank in Rotterdam, de Rabobank Dinte-
loord en als directiesecretaresse bij HZN Zeven-
bergen, een straal- en gevelreinigingsbedrijf.
Ik ben getrouwd met Arjan en samen hebben we 
vier kinderen: Elize, Suzanne, Lydia en John. Onze 
oudste twee dochters zijn beiden zwanger, dus 
wij mogen opa en oma worden.
Na de geboorte van onze tweede dochter ben ik 
gestopt met werken. Ik wilde graag thuis zijn voor 
de kinderen. Daar heb ik nooit spijt van gehad, 
was een hele mooie periode. Natuurlijk kwamen 
er daarna wel andere dingen op mijn pad, zoals 
diverse vrijwilligerswerkzaamheden en ik heb al 
15 jaar oppaskinderen. Er zijn hier al heel wat kin-
deren over de vloer geweest.
Ik heb vier zussen en één broer. Samen hebben 
we een zogenaamde brussenclub. We proberen 
minstens één keer per jaar met elkaar op reis te 
gaan. Dit kan een stedentripje zijn, maar ook een 
uitstapje in Nederland. Vorig jaar zijn we met el-
kaar naar Malaga geweest.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik woon al jaren in Klundert en ik ken best veel 
mensen. In Klundert kennen ze me misschien 
van Gospelkoor Reclaim. Dit koor is echt mijn 
passie. Verder heb ik ook altijd gesport. Bijna 20 
jaar fitnesstraining gedaan, tegenwoordig doe ik 
BBB-training bij Spido en een paar keer per week 
crossfit. En ik wandel graag in en om Klundert.

In het dagelijks leven ben ik…
Ik heb geen vaste baan, maar wel altijd bezig. Ben 
zelfs een periode Tupperware-demonstratrice 
geweest. Nu heb ik dus een informele oppas aan 
huis. En ik ben dirigent bij Gospelkoor Reclaim. 
Daar steek ik heel wat uurtjes in. Nu bijvoorbeeld 
druk met de voorbereidingen voor het benefiet-
concert op zaterdag 11 maart a.s. in de Gerefor-
meerde kerk Klundert. Er wordt druk geoefend 
met het koor en ik ben voor deze gelegenheid be-
zig met een samengesteld kinderkoor. Verder doe 
ik graag mee met projectkoren. Heb bijvoorbeeld 
meegedaan met The Choir Company. Daarmee 
hebben we The Young Messiah van Tom Parker 
uitgevoerd.

Ik ben trots op...
Ik ben echt trots op mijn man. We zijn 32 jaar ge-
trouwd. Ik vind het zo goed dat hij elke dag om 
half zes zonder mopperen uit z’n bed stapt. Het is 
een man van weinig woorden, maar gezin, familie, 
vrienden en kerk kunnen altijd op hem rekenen.

Mijn lijfspreuk is...
Volgens mijn moeder was het eerste zinnetje wat 
ik kon zeggen: ‘ik kan het zalf wal…’  en dat is ei-
genlijk nog steeds mijn credo.

Ik heb een grote hekel aan…
Ik vind het altijd heel lastig als mensen zich nooit 
eens ergens voor in willen zetten. Er is zoveel vrij-
willigerswerk nodig en vaak komt het toch neer 
op een kleine club mensen.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of mee-
gemaakt heb…
Mijn vrijwilligerswerk voor Victory4All. We heb-
ben al heel wat sponsoracties gedaan. In 2017 
zijn we met een groep naar Zuid-Afrika geweest 
en hebben daar geholpen bij het scholenproject 
van die stichting in Jeffrey’s Bay. Komende zomer 
gaan we weer met 19 mensen op werkvakantie 
daar. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Kostuumdrama’s gebaseerd op waargebeurde 
verhalen.

Deze film moet iedereen zien...
Hacksaw Ridge. Een film over moed, geloof en 
doorzettingsvermogen van een jonge hospik in de 
afschuwelijke strijd tegen de jappen in de tweede 
wereldoorlog.  Vreselijk maar schitterend.  Ik heb 
hem al vier keer gezien.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees elke dag in de Bijbel. Maar ik lees ook graag 
boeken, vooral historische romans. Lynn Austin 
bijvoorbeeld is één van mijn lievelingsschrijfsters.

Ik luister graag naar...
Gospelmuziek. 

Mijn favoriete feestdag is…
Dat is absoluut Kerst. Een fijne tijd om samen met 
gezin en familie te zijn.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik wilde jou wel eens ontmoeten. En ik zou jou 
andersom ook wel eens willen interviewen voor 
deze rubriek, dan draaien we de rollen om.
(NB: ik voel me zeer vereerd Annemieke. Was ook 
heel leuk om jou te ontmoeten. We wonen vlakbij el-
kaar, kennen elkaar natuurlijk wel, maar alleen maar 
oppervlakkig. Leuk om je op deze manier beter te le-
ren kennen! Wie weet laat ik me nog wel eens door 
jou interviewen. ~Anjo van Tilborgh)

Het liefst drink ik...
Thee en soms wat fris zoals cola zero of verse jus 
d’orange.

En het lekkerste eten vind ik…
Soep. Ik kook elke week verse soep, heerlijk!

Mijn favoriete vakantieland is...
Oostenrijk. Daar zijn we al heel wat keren op va-
kantie geweest. We hebben nu een luxe opblaas-
tent en zijn vorig jaar daarmee nog samen wezen 
kamperen. Genieten van wandelen, bergen en 
watervallen.
Ik heb veel gereisd en al heel wat van de wereld 
gezien. Mijn zus is purser en ik heb met haar veel 
trips gemaakt. Onder andere in Shanghai ge-
weest, Amerika, Zuid-Afrika enz.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Het klinkt misschien als een ‘heilig boontje’ maar 
toch zeg ik het: Heb God lief en heb je naaste lief.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Ik wil graag heel veel mooie dingen zien op deze 
wereld. Ik houd echt van reizen.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Dat je helemaal eerlijk tegen elkaar kunt zijn.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met m’n zus met haar baan in het vliegtuig.

Klundert vind ik…
Ik hou van Klundert. Als tiener zei ik wel eens: ik 
ga hier weg en kom nooit terug. Nu zeg ik: ik ga 
hier nooit weg. 

Wat ik mis in Klundert is…
Ik vind het goed zoals het is.

Mooiste plekje in Klundert…
Het park bij de gracht tussen de Moye Keene en 
de Gracht. Je kunt daar ook heerlijk wandelen on-
der en boven langs de vestingwallen.

Minst mooie plekje in Klundert…
De milieustraat…. Hahaha … wat maken we toch 
veel rommel met elkaar!

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De buitendijk tussen Noordschans en  Willem-
stad. De uiterwaarden met de weidse blik over 
polder en Hollands Diep. Daar kan ik intens van 
genieten.
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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.

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 “ge-
draaid” waarna er vragen volgen m.b.t.. het lied-
je. Informatie: s.endeman@ziggo.nl.

Donderdag 9 maart:
13.30 uur: KBO-middag voor leden van KBO 
Klundert. Een vertegenwoordiger van Timmers 
Medicar komt vertellen over de hulpmiddelen 
die gebruikt kunnen worden om langer thuis 
te kunnen blijven wonen en producten die het 
dagelijks leven wat makkelijker kunnen maken. 
Er zullen ook wat bingorondjes gedraaid worden 
en er is een verloting.

Zaterdag 11 maart:
15.30 uur: Winter BBQ Workshop in Café De 
Kroon in Noordhoek. Tijdens deze workshops 
leer je nieuwe technieken om samen een heer-
lijk diner op tafel te zetten onder het genot van 
een drankje. Kosten 79,50 euro per persoon 
inclusief welkomstdrankje, zelfgemaakt diner 
en alle benodigde materialen. Aanmelden via 
e-mail naar sdnnoordhoek@gmail.com.

Zaterdag 11 maart:
19.00 uur: Benefietconcert in de Gereformeer-
de kerk ten bate van de Stichting Victory4all in 
Jeffry’s Bay met als thema ‘Zingen om te delen’ 
met medewerking van Gospelkoor Reclaim en 
een samengesteld 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 Primera Klundert of via email benefietcon-
certV4All@outlook.com.

Zaterdag 25 maart:
Klundertkwizzz georganiseerd door Heemkun-
dekring Die Overdraghe in De Niervaert. Aan-
melden van teams bestaande uit vier Klunderte-
naren kan via email secretaris@dieoverdraghe.
nl. Het inschrijfgeld a 20 euro per team moet 
dan tegelijk overgemaakt worden op bankre-
kening NL33 RABO 0126 0904 40 onder ver-
melding van inschrijving Klundertkwizzz en de 
naam van het team.
LET OP: Er kunnen nog drie teams inschrijven 
en vol is vol!

Donderdag 30 maart:
13.30-15.30 uur: Informatiemiddag over ouder 
worden en omgaan met geheugenproblemen. In 
De Niervaert Klundert. Organisatie door SPROK 
en KBO-Klundert. Toegang is gratis. Wel graag 
even aanmelden via Joke Krijnen (Kerkweg 22), 
Janny Verhoeven (Prins Willemstraat  4/35) of 
Annie Weevers (Van Puttenstraat 5).

Zaterdag 1 april:
14.00-16.00 uur: Ruilbeurs ‘Trots op Klun-
dert’-plaatjes in het Heemhuis van Die Over-
draghe, Stoofdijk 1b in Klundert. LET OP: Alleen 
als je vooraf een briefje hebt ingeleverd met de 
nummers van de plaatjes die je nog nodig hebt 
om je album compleet te maken (zie aankondi-
ging elders in dit blad).

Zaterdag 1 april:
19.30 uur: avondvoorstelling met als thema 
De Leeuwenkoning door Muziekvereniging 
Determinato met orkest, popkoor, drummerij, 
solisten én de wereldberoemde Zandtovenaar 
in De Niervaert. De sporthal zal een metamor-
fose krijgen zodat het publiek zich waant op 
een Afrikaanse savanne. Een beleving die u niet 
mag missen! Kaarten a 20 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Primera Van den Berge, 
Voorstraat 30 in Klundert.

Zondag 2 april:
14.00 uur: middagvoorstelling met als thema 
De Leeuwenkoning door Muziekvereniging 
Determinato met orkest, popkoor, drummerij, 
solisten én de wereldberoemde Zandtovenaar 
in De Niervaert. De sporthal zal een metamor-
fose krijgen zodat het publiek zich waant op 
een Afrikaanse savanne. Een beleving die u niet 
mag missen! Kaarten a 20 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Primera Van den Berge, 
Voorstraat 30 in Klundert.

Maandag 3 april:
19.30 uur: Algemene Ledenvergadering voor le-
den van de Verenging Stadstafel Klundert.
20.00 uur: Algemene stadstafelavond voor alle 
inwoners van Klundert met interessante onder-
werpen over diverse ontwikkelingen in en om 
Klundert.

Donderdag 20 april:
Algemene Ledenvergadering Die Overdraghe in 
De Niervaert Klundert. Aansluitend op de ALV 
geeft de heer P. van Helden om ca 20.45 uur een 
lezing over de buitenlandse hulpverlening na de 
Watersnoodramp van 1953.

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 
deelnemen aan diverse activiteiten: van bingo 
en spelletjes tot knutselen en workshops. Of in-
formatie/advies inwinnen bij de wijkzuster, OnS 
Moerdijk, sociaal raadslieden, vrijwilligerscen-
trale en welzijnsvragen. Iedereen, van jong tot 
oud, is van harte 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 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 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 aan-
wezig 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 schoolva-
kanties meedoen aan de diverse SPROK-activi-
teiten.

Elke maandag:
13.00 uur: Biljarten in De Niervaert
13.15 uur: gym groep 1 “Meer bewegen voor 
ouderen”
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 Herf-
stklanken
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



Meedenken en meepraten met de Stadstafel
Maandag 30 januari is er een algemene stadstafelavond geweest in de 
grote zaal van De Niervaert. Het was een drukbezochte bijeenkomst, 
waaruit wel geconcludeerd mag worden dat veel Klundertenaren zich 
betrokken voelen bij de leefbaarheid van Klundert. Er kwamen heel wat 
onderwerpen ter sprake. We zullen ze hieronder in het kort weergeven.

Het bestuur telt op dit moment vier leden: Beppij Smitshoek 
(penningmeester), Anja Buijtenhuis (bestuurslid), Henk Strootman 
(bestuurslid) en Anjo van Tilborgh (secretariaat en PR). Er zijn twee 
kandidaten bereid gevonden om aan te sluiten bij het bestuur: Bjorn van 
Pruijssen en Marc Mutsaers. Binnenkort zal er een ledenvergadering 
gehouden worden met bestuursverkiezing. Bij akkoord door deze ALV 
zullen beide heren dan officieel aantreden als bestuursleden Stadstafel 
Klundert. 

Nieuwbouwplannen Bolwerk
Het winnende ontwerp van het nieuwbouwplan Bolwerk is van de 
combinatie De Realisatie (projectontwikkelaar),  SVP Architectuur en 
landschapsbureau Haver Droeze. Binnenkort volgt de overdracht van de 
gemeentelijke grond aan de ontwikkelaar. Die kan daarna aan de slag met 
de voorbereidingen van de bouw. De doelgroep voor de woningen zijn 
starters en doorstromers (jong, alleenstaand, jonge stellen zonder kinderen) 
en voor senioren 55+, 70+ en 80+. Het worden 24 appartementen tussen 
60 en 100 m2, twee dijkwoningen en negen rijwoningen.
De start van de verkoop is gepland in het derde kwartaal van 2023, de 
bouw zal dan starten het tweede kwartaal van 2024 en als alles volgens 
planning zal gaan is de oplevering in het tweede kwartaal van 2025.
Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden via www.nieuwbouw-klundert.
nl.

Ontwikkelingen Randweg Klundert
Er moet nog een en ander gebeuren voor het zover is dat men kan starten 
met de aanleg van deze Randweg, zoals het verwerven van benodigde 
gronden en indien nodig onteigening instrumentarium opstarten. Voor 
de civiele techniek moeten onderzoeken uitgevoerd worden, er moet een 
definitief ontwerp gemaakt worden inclusief participatie en daarna kunnen 
de werkzaamheden aanbesteed worden. 
Het gewijzigde bestemmingsplan lag tot 31 januari ter inzage, daar 
is een beroep op ingediend. Dat betekent dat de gemeente nu eerst 
naar de Raad van State moet. Het duurt dan minimaal één jaar tot de 
uitspraak. Dit betekent dus minimaal een jaar uitstel van de plannen. In 
een worstcasescenario zou het nog wel tot 2027 duren tot deze weg is 
gerealiseerd.

Ontwikkelingen Centrumplan
De volgende fase van het nieuwe centrumplan is in voorbereiding. Het 
gaat in deze fase over diverse werkzaamheden in de Zevenbergsepoort, 
Molenstraat en Voorstraat. Een belangrijk item is dat er voldoende 
parkeergelegenheid moet zijn, zodat het centrum goed bereikbaar blijft 
voor bewoners en voor het winkelend publiek. Als alles volgens plan 
verloopt dan is de uitvoering in het 4e kwartaal 2023 of 1e kwartaal 
2024. Het uitgangspunt is dat er geen open straten zullen zijn tijdens de 
decembermaand. Voor de volgende Stadstafel zal de projectleider van de 
gemeente Moerdijk een nadere toelichting komen geven over de stand van 
zaken.

Tijdelijke verkeersmaatregelen centrum Klundert
De staat van de bruggen in het centrum van Klundert is slecht. De brug 
bij de Blauwe Sluisdijk zal vervangen moeten worden. De andere bruggen 
zullen voorzien worden van beton volgens de nieuwste technieken. Dit zal 
de levensduur zeker met 30 jaar verlengen. 
Er zullen maatregelen genomen moeten worden voor omleidingen 
met name voor zwaar verkeer. De Kaaibrug blijft open voor alle verkeer 
vanaf richting de Oliemolenstraat zodat de zwaardere voertuigen via 
de Molenberglaan Klundert weer kunnen verlaten. Vanaf de Hoogstraat, 
Molenstraat en Molenberglaan komt er een verbod voor verkeer boven de 
3 ton asdruk per as voor de Kaaibrug. Er komt een verbod om af te slaan 
vanuit de Zevenbergseweg naar de Molenberglaan voor voertuigen met 
meer dan 3 ton asdruk. De Molenberglaan wordt tijdelijk éénrichtingverkeer 
voor genoemde voertuigen zodat het zwaardere verkeer niet in problemen 
komt omdat ook de brug aan de Blauwe Sluisdijk en de Groene brug zijn 
afgesloten.
Er komt een verbod voor voertuigen met een asdruk van meer dan 3 ton per 
as voor de twee andere bruggen. Ook gaat dit gelden voor de Voorstraat 
omdat er voor deze voertuigen geen mogelijkheid is om het Klundertse 
centrum te verlaten via de Groene brug, Westerstraat en Hilsepoort.

Plannen Gereformeerde kerk
In november vorig jaar is besloten om te onderzoeken of het kerkgebouw 
aan het Von Kropffplein vervangen kan worden door appartementen 
in combinatie met een kerkzaal. Hierover zijn ook contacten gelegd met 
de gemeente. Er zouden op de plek van het kerkgebouw ongeveer 28 à 
30 appartementen gerealiseerd kunnen worden. Er ligt inmiddels een 
principeverzoek om de maatschappelijke bestemming te wijzigen. De 
kerkelijke commissie heeft gevraagd of de gemeente wil meewerken aan de 
realisering van dit project.
Er zijn nog veel procedures te volgen, maar het plan is om eind van dit 
jaar te starten met de ontruiming als kerk. In de loop van 2024 zou het 
bestemmingsplan rond kunnen zijn en dan wordt er toestemming gevraagd 
voor nieuwbouw van een appartementencomplex.

Buurtavonden Klundert en Project Langer Thuis
Er zijn al diverse buurtavonden geweest in een aantal buurten in Klundert 
en inmiddels is er ook één centrale buurtavond geweest voor alle inwoners 
van Klundert. Het project Langer Thuis is een initiatief van Woonkwartier 
en Surplus. Zij hebben de samenwerking gezocht met de Werkgroep Sociaal 
van de Stadstafel. 
Inmiddels zijn er al WhatsApp-groepen ingesteld in diverse buurten, er 
worden gezamenlijk geveltuintjes aangelegd, er zijn ontmoetingsruimtes 
voor de sociale cohesie, er wordt in diverse buurten gesproken over 
verkeersveiligheid en over het schoonhouden van de buurt, er zijn 
buurtborrels geweest. Dus de conclusie mag zijn dat inwoners er 
daadwerkelijk mee aan de slag zijn gegaan.
Er zal een vervolg komen op de buurtavond voor alle inwoners van Klundert. 
De uitnodiging hiervoor zal gecommuniceerd worden via het Klundert 
Magazine en via de sociale mediakanalen van In de Klundert.

Buurkracht
Isoleren of zonnepanelen regelen met de hele buurt is nog nooit zo makkelijk 
geweest. Als je samen met je buren aan de slag wilt, kun je rekenen op 
support van Buurkracht. Zij helpen je bij het vinden van andere actieve, 
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enthousiaste buurtbewoners, waarmee een team gevormd kan worden. 
Dit buurtteam wordt ondersteund door een persoonlijke buurtbegeleider, 
toegang tot het online platform Buurkracht Online en handige 
communicatiemiddelen. Vanuit Binnenlandse Zaken heeft Buurkracht 
budget gekregen om dit jaar 75 buurtinitiatieven te ondersteunen op vlak 
van verduurzaming. Onder verduurzamen valt in dit geval: HR++, (spouw)
muurisolatie/vloerisolatie of dakisolatie of zonnepanelen aanbrengen. Dit 
wordt verspreid over diverse kernen in Nederland en ook Klundert valt 
onder deze afspraak. Geïnteresseerden kunnen zich melden via email bij 
het bestuur van de Stadstafel.

Uitleg Wmo-raad in de gemeente Moerdijk
De Wmo-raad is er om mensen te ondersteunen. Het is een stichting met 
vrijwilligers. Eén keer per maand worden allerlei zaken besproken en dan 
wordt er een advies uitgebracht.
Het doel van de Wmo is om de inwoners van de gemeente zolang mogelijk 
zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Dit gaat niet alleen 
over zorg, wonen en welzijn, maar ook over bijvoorbeeld  vervoer, 
voorkomen van huiselijke geweld, vrijwilligers en mantelzorgers.
De Wmo-Raad adviseert het college, gevraagd en ongevraagd. Niet alleen 
over het te ontwikkelen Wmo-beleid, maar ook over de manier waarop 
de gemeente de Wmo uitvoert. De Wmo-Raad is niet bedoeld voor de 
behandeling van individuele vragen op het gebied van de Wmo.
Nieuwe leden die mee willen werken en mee willen denken zijn altijd 
welkom. Je kunt je melden via het mailadres van de Stadstafel, dan wordt 
dit doorgestuurd naar de Wmo-raad.

Sociale randvoorwaarden windpark
Onder de Werkgroep Stadsontwikkeling is een subcommissie actief bezig 
met onderzoeken naar onder andere alternatieve energiebronnen. Dit 
in het kader van de sociale randvoorwaarden die afgesproken zijn bij de 
komst van het windmolenpark op het industrieterrein Moerdijk. Deze 
subcommissie zit regelmatig aan tafel samen met een onafhankelijk 
adviseur, afgevaardigden van de gemeente Moerdijk, leden van de 
Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en een afgevaardigde van 
Vattenfall. Samen proberen ze te komen tot ontwikkeling van een methode 
ter besteding van de gelden die beschikbaar worden gesteld via het fonds 
sociale randvoorwaarden windpark.
Op dit moment is er weinig nieuws te melden, alles zit nog in een 
onderzoeksfase, maar er worden wel degelijk stappen gezet. Wordt 
vervolgd.

Verkeersveiligheid Zevenbergseweg.
De verkeersveiligheid voor met name fietsers bij de nieuwe situatie aan 
de Zevenbergseweg heeft de aandacht van de gemeente. Een en ander zal 
voor nu aangepast worden, zodat het veiliger zal worden voor fietsers. Na 
realisatie centrumontwikkeling en realiseren van de Randweg zal de entree 
verder verbeterd worden.

Verkeersveiligheid Stoofdijk
Er zijn daar versmallingen aangebracht met als doel om de route minder 
aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer c.q. zwaar vrachtverkeer. Er zijn 
vanuit Klundert nogal wat klachten over deze maatregelen en heel wat 
mensen zijn van mening dat de situatie hierdoor alleen maar onveiliger 
is geworden. Er moet nog meting worden gedaan of deze maatregelen 
inderdaad het beoogde effect hebben. 

Aanmelden mailinglijst en lidmaatschap Stadstafel Klundert
De volgende algemene Stadstafelavond staat gepland op maandag 3 april 
a.s. in De Niervaert. Een aantal onderwerpen zullen dan zeker een vervolg 
krijgen. Daarnaast zal ook de stand van zaken besproken worden over 
nieuwbouwwijk Westschans en de nieuwbouwplannen voor De Niervaert. 
Wilt u een uitnodiging per mail ontvangen met de agenda. Dat kan. Meld 
u aan als lid van de Stadstafel en u krijgt bijtijds de nodige stukken in 
uw mailbox. Ter informatie: de contributie voor het lidmaatschap van de 
verenging Stadstafel Klundert bedraagt op dit moment nul euro.
Voorafgaand aan deze algemene Stadstafelavond staat om 19.30 uur 
de Algemene Ledenvergadering gepland voor leden van de vereniging 
Stadstafel Klundert. Dan zullen de jaarstukken 2022 besproken worden en 
wordt er een bestuursverkiezing gehouden.

Informatie:
E-mail: stadstafel@indeklundert.nl
Website: www.gebiedsplannen.nl
Facebook: www.facebook.com/StadstafelKlundert
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Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Bezinningstijd

Het is inmiddels weer lijdenstijd/vastentijd/veertigdagentijd hoe 
je het ook wilt noemen. Afhankelijk vanuit welke traditie je komt. 
De tijd van bezinning en dat is niet verkeerd om je te bezinnen op 
iets of iemand. Waar ben ik mee bezig, waar sta ik op dit moment 
in het leven en waar wil ik naar toe, wat wil ik bereiken, wie wil ik 
bereiken en wat moet ik daar voor doen? 

In de kerk ligt de nadruk eigenlijk altijd op wat voor ons gedaan 
is, we volgen in deze weken voor Pasen  de Here Jezus op Zijn 
weg van vernedering zoals we dat noemen. De aarde is prachtig 
geschapen, de mens is naar God’s beeld geschapen, maar we 
hebben een eigen wil gekregen, die we niet goed hebben gebruikt. 
We lieten ons verleiden en daar zijn brokken van gekomen. We 
waren geschapen om eeuwig te leven maar de zonde is er tussen 
gekomen en daar moet boete voor worden gedaan. 

Wat is eigenlijk zonde? 
Iemand definieerde het zo; alles wat in je hart is en groter is dan 
God, dat is zonde. En zonde moet beleden worden, daar hebben 
we dagwerk mee, want wat gaat er veel mis, wat valt er veel buiten 
de bovenstaande definitie van de zonde. En uiteindelijk ontkomt 
er niemand aan de straf op de zonde - de dood. 
Maar dan komt gelijk ook het mooiste evangelie om de hoek 
kijken, want de straf die wij hebben verdiend is op Goede Vrijdag 
op de Here Jezus terechtgekomen, de straf die ons de eeuwige 
vrede aan brengt was op Hem. 

Wat moeten wij dan doen? 
Hem volgen, onze zonden belijden en dan belooft Hij ons een 
eeuwige heerlijkheid waar wij ons slechts een summiere voorstelling 
van kunnen maken. Dat vraagt van ons onvoorwaardelijke 
overgave en dat is moeilijk, we blijven graag zelf de regie houden, 
dat is heel menselijk maar wij zijn maar tijdelijk en God is Eeuwig 
dat is het verschil. Maar door het werk dat Christus voor ons heeft 
gedaan, heeft Hij de eeuwigheid binnen ons bereik gelegd. 

Wat doet U er mee? 

Ik wens U allen een gezegende bezinningstijd! Meer weten? De 
kerken heten U van harte welkom.

Namens de kerken
Jan Korporaal-scriba Hervormde Gemeente.
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Huisartsenpraktijk de Groote Polder - Westerstraat 41, 4791 HT Klundert 0168 409000
www.degrootepolder.uwartsonline.nl

Even bijpraten...
Deze keer willen wij u graag uitleggen waarom waarnemend 
huisartsen een belangrijke rol vervullen in de huisartsenprak-
tijk. Daarnaast willen wij graag  de huisarts in opleiding aan u 
voorstellen. 

Waarnemend huisartsen
Veel jonge dokters kiezen er bewust voor om als waarnemend 
huisarts te werken en niet als praktijkhoudend huisarts. Als 
waarnemend huisarts kun je je focussen op het medisch in-
houdelijke vlak en ben je niet bezig met de organisatorische 
kant van de huisartsenpraktijk. Die verantwoordelijkheid ligt 
bij de praktijkhouders. Dit betekent dat wij ook in de toekomst 
met waarnemend huisartsen blijven werken. Zij spelen in de 
huisartsenzorg een belangrijke rol om praktijken draaiende te 
houden. 

In onze praktijk werken sinds anderhalf jaar  de huisartsen 
Nicolas Peeters, Benthe Reijniers en Rogier Vroon als 
waarnemers. Zij zijn samen met dokter Van Oorsouw-
Broeken en de overige teamleden verantwoordelijk voor de 
huisartsenzorg. 

Het is voor uw zorg het fijnste om voor dezelfde klacht bij de-
zelfde dokter te blijven. Voor nieuwe klachten kunt u bij elke 
dokter terecht. Omdat dokter Van Oorsouw ook taken heeft 
buiten patiëntenzorg is haar spreekuurtijd soms wat beperkter. 
Soms krijgen wij reacties van patiënten waarin zij aangeven dat 
“dokter Van Oorsouw hun dokter is en dat ze graag bij haar 
op het spreekuur terecht willen”. Dit is begrijpelijk, maar wij 
leveren de huisartsenzorg met ons gehele team en verdelen 
de zorgvragen. Door de assistentes wordt gekeken door welke 
zorgverlener u het beste geholpen kunt worden. Een voorkeur 
voor arts uitspreken mag altijd, maar in verband met de urgen-
tie van uw klacht en de wachttijd is het niet altijd mogelijk om 
aan uw wensen te voldoen. 
Mede dankzij de inzet van de waarnemend huisartsen lukt het 
ons om de huisartsenzorg aan de ruim 7000 patiënten te ver-
lenen. 

Huisarts in opleiding start 1 maart a.s.
Omdat wij graag de medische inhoudelijke kennis en de be-

drijfsmatige kant van het praktijkhouderschap willen overdra-
gen aan de nieuwe generatie huisartsen zijn wij sinds kort een 
opleidingspraktijk. Dit betekent dat vanaf 1 maart a.s. Pepijn 
Bod onze nieuwe collega huisarts in opleiding is. 
De huisarts in opleiding leert van de ervaring die aanwezig is in 
de huisartsenpraktijk en de praktijk leert van de nieuwe kennis 
die een huisarts in opleiding inbrengt. Pepijn is op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig. 

Hij heeft de opleiding geneeskunde gevolgd aan het Erasmus 
MC. In 2021 heeft hij zijn artsendiploma behaald. Na zijn af-
studeren heeft Pepijn als arts gewerkt bij de Chirurgie/Spoed-
eisende Hulp in het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) en bij 
de Psychiatrie (Capelle aan den IJssel). Ook heeft hij enige 
ervaring opgedaan in de ouderengeneeskunde. Op de vraag 
waarom hij zo enthousiast is over het huisartsenvak zegt hij: 
“Wat mij zo enthousiast maakt aan het huisartsenvak is de dy-
namiek, het intensieve contact met mensen van jong tot oud 
en de band die wordt opgebouwd tussen arts en patiënt. Ik heb 
er veel plezier in om, door goed te luisteren, samen met de 
patiënt te zoeken naar een passende oplossing voor de vraag”.
Pepijn heeft zijn hele jeugd gewoond in Roosendaal en vindt 
het heel prettig om weer naar Brabant te komen. Pepijn woont 
samen met zijn vriendin in Rotterdam. In zijn vrije tijd maakt 
hij graag tijd voor vrienden en familie, daarnaast houdt hij van 
wintersport en is hij sinds een jaar begonnen met kitesurfen. 
Pepijn kijkt erg uit naar het komende jaar en ziet u graag terug 
in de praktijk.

Tips of verbeterpunten 
Verder willen wij u graag laten weten dat wij altijd op zoek zijn 
naar verbetering. U speelt daar een belangrijke rol in, omdat 
uw ervaring ons heel veel informatie geeft. Wij merken dat 
patiënten de tips tijdens de consulten in de spreekkamer be-
spreken. Dit gaat ten koste van uw zorg. Wanneer u een com-
pliment of tip heeft dan kunt u ons dat via de website laten we-
ten. Ook wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs 
dat u dit aan ons laat weten. Wanneer wij op de hoogte zijn van 
uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. 
U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het formulier 
op dat op de website staat. 
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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.

Elke maandag
Zwemavond voor mensen met een beperking
Bij Sportvereniging Het Rooie Paerd is ook een mindervalide vereniging. 
Deze afdeling is er voor jong en oud met een beperking. Elke 
maandagavond wordt er met begeleiding gezwommen in De Niervaert. 

Mensen met een verstandelijke handicap zwemmen dan onder 
begeleiding in een veelal ondieper gedeelte van het zwembad. Er zijn 
binnen deze afdeling echter ook leden die een paar baantjes in het 
25-meter bad zwemmen.
De bewoners van het SOVAK, Thomashuis wonend in Klundert, 
Zevenbergen en Standaarbuiten worden te voet dan wel met de taxi 
opgehaald en thuisgebracht.

De kracht van deze vereniging is dat iedereen geniet van het zwemmen 
op eigen manier en eigen niveau! Zo worden ze door het water gesleept, 
gooien met een bal over, worden rondjes gelopen door het water en er 
wordt natuurlijk ook gezongen. Elk lid van de Mindervalidevereniging 
geniet van het zwemmen.
Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Meer informatie kan opgevraagd via 
het secretariaat van ’t Rooie Paerd: e-mail secretariaat@rooiepaerd.nl.

zaterdag 11 maart
Winter BBQ Workshop in Noordhoek

Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek organiseert op zaterdag 11 
maart een Winter BBQ Workshop in Café De Kroon in Noordhoek. De 
workshop begint om 15.30 uur.

Tijdens deze bijna lente, maar toch Winter BBQ Workshop leer je samen 
nieuwe technieken, wordt er natuurlijk gezellig een drankje gedronken en 
zet je samen een heerlijk diner op tafel.
Tijdens de workshop leer je verschillende manieren van buiten koken.. 
Van het langzaam garen op een big green egg tot garen boven een 
open vuur. Denk aan bavette, cote de boeuf, hele zalm, de lekkerste 
hamburgers en hele kippen. 

Stuur een e-mail naar sdnnoordhoek@gmail.com om u aan te melden. 
De kosten bedragen 79,50 euro per persoon inclusief welkomstdrankje, 
zelfgemaakt diner en alle benodigde materialen.

Zaterdag 11 maart
Volop actie voor benefietconcert Victory4all
De voorbereidingen van het Benefietconcert wat op 11 maart a.s. in 
de Gereformeerde kerk te Klundert zal plaatsvinden, zijn in volle gang. 
Achter de schermen is Gospelkoor Reclaim druk bezig met het oefenen 
van het repertoire. En kunnen we melden dat er veel kinderen gehoor 
hebben gegeven aan onze oproep van de vorige keer en dat we dus met 
een groot gelegenheidskinderkoor zullen optreden die zaterdagavond.  

De eerste oefenavond met de kinderen heeft al plaatsgevonden. Vol 
enthousiasme werd er gerepeteerd. Straks zullen ze op mogen treden 
samen met het bekende zangduo Marcel en Lydia Zimmer. Het belooft 
een zeer gevarieerd en mooi muzikaal programma te worden, waarbij de 
opbrengst van het concert geheel bestemd is voor het scholenproject van 
stichting Victory4all in Jeffreys-Bay, Zuid Afrika.  

Geluidsbedrijf Tim Group zal het geheel belangeloos het licht en geluid 
te regelen, zodat alles professioneel wordt belicht en versterkt. En zijn de 
zalen van de Gereformeerde Kerk ook kosteloos ter beschikking gesteld. 
Uiteraard zijn deze gestes zeer welkom en worden zeer gewaardeerd 
door de organisatie.

Stand met handgemaakte creaties
Tijdens de pauze heeft u de gelegenheid om een kijkje te nemen bij een 
speciale stand waarin allerlei handgemaakte creaties worden verkocht, 
dit varieert van houten voorwerpen tot tassen, bloemstukjes en diverse 
andere materialen. Verder zal de werkgroep Victory4all & gospelkoor 
Reclaim natuurlijk weer uitgebreide tafel hebben met iets lekkers voor bij 
de koffie, dus ook daar heeft u in de pauze alle gelegenheid toe om hier 
wat van te kopen, te genieten en anderen te ontmoeten.

Kaartverkoop
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.
Heeft u mogelijkheden tot sponsoring dan horen wij dit ook graag van u.  
Wij hopen dit jaar een mooi sponsorbedrag op te halen voor de genoemde 
stichting. De werkgroep reist in juli voor 3 weken af naar Jeffrey-Bay om 
ook ter plaatse letterlijk de handen uit de mouwen te steken.  (Info over 
de stichting: www.victory4all.nl)  

Benefietconcert zaterdag 11 maart in de Gereformeerde Kerk te Klundert.
Aanvang 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur

zaterdag 1 april en zondag 2 april
Determinato presenteert De Leeuwenkoning 
met De Zandtovenaar
Met als thema De Leeuwenkoning zal Muziekvereniging Determinato  
met medewerking van de wereldberoemde Zandtovenaar, het orkest en 
het koor van Determinato en diverse solisten een geweldige productie 
presenteren. 

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. 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

Kaartverkoop
De kaarten zijn te koop via Primera Van den Berge, Voorstraat 30 in 
Klundert, maar je moet er snel bij zijn, want de ticketverkoop gaat 
razendsnel. De voorstelling voor zaterdagavond 1 april is al zo goed als 
uitverkocht. De kaarten kosten 20 euro per persoon.
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Langzaamaan zien we het voorjaarszonnetje verschijnen en kleurt alles weer wat lichter.
Ook de Klundertse ondernemers beginnen in de voorjaarsstemming te komen!
Natuurlijk staan ze allemaal weer graag voor u klaar met nieuwe producten, nieuwe mode, nieuwe acties!
Samen vieren we het voorjaar! Shopt u ook lokaal?

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

MAART = VOORJAARSMAAND

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

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

Westerstraat 39, Klundert
groenendijktweewielers.nl

Molenvliet 7, Klundert
www.optisport.nl

Voorstraat 22, Klundert
fb.nl/DK-kappers

DE KLUNDERTSE ONDERNEMERS 

STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR!
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Recept van de maand

Afrikaans stoofpotje met kip en zoete aardappel 

Deze keer is gekozen voor een heerlijk Afrikaans recept. De zoete aardap-
pel groeit de laatste jaren snel in populariteit. We noemen het aardappel, 
maar dat is het dus niet. Het is een veelzijdig product dat voor vele gerech-
ten op diverse manieren te bereiden is: van koken en stoven tot bakken 
en pureren. Deze stoofschotel met kip is echt een heerlijk maaltje en bo-
vendien ook makkelijk klaar te maken met heel toegankelijke ingrediënten. 
Gewoon allemaal te krijgen in onze eigen AH in de Klundert.

Wat heb je nodig voor 4 personen?
4 kipfilets, 4 grote zoete aardappelen, 2 uien, 4 theelepels ras el hanout, 
kippenbouillonblokje, blikje tomatenpuree, 2 tomaten, 4 lente-uitjes, 4 
eetlepels pindakaas, 60 g amandelpoeder, 4 eetlepels plantaardige olie, 
peper en zout.
Heb je een pinda- en/of notenallergie dan kun je in plaats van pindakaas 4 
eetlepels tahin (sesampasta) gebruiken en amandelpoeder kun je vervan-
gen door kokos-, quinoa- of boekweitmeel.

Hoe maak je het klaar?
Schil de zoete aardappelen en snij in blokjes van 1,5 cm. Dep de kipfilets 
droog met keukenpapier en snij in blokjes. Snij de ui in ringen. Meng de 
zoete aardappel, kip en ui in een mengkom. Voeg de ras el hanout toe en 
de helft van de plantaardige olie, meng goed door elkaar.
Verhit de rest van de olie in een grote pan en voeg het kippenmengsel toe, 
schep goed om en zet een deksel op de pan. Zet het vuur laag en laat 6 
minuten stoven. Roer af en toe om.
Doe per persoon 150 milliliter water in een kookpotje en warm op. Meng 
er de aangegeven hoeveelheid kippenbouillon en tomatenpuree door. 
Meng goed. Voeg toe aan de pan met kip en laat nog 9 minuten verder 
sudderen, roer af en toe om.
Snij ondertussen de tomaat in blokjes en de lente-ui in ringetjes. Voeg de 
pindakaas en het amandelpoeder (of de alternatieven) toe aan het stoof-
potje, meng goed en laat nog 3 minuten meekoken. Voeg peper en zout 
naar smaak toe. 
Wil je op ’t z’n Afrikaans serveren, schep dan per persoon het stoofpotje in 
kommetjes en strooi er de blokjes tomaat en lente-ui over. Eet smakelijk!

SchuldHulpMaatje 
Moerdijk helpt bij 
financiële problemen 
Maar liefst een op de vijf huishoudens in Moerdijk heeft financiële pro-
blemen. Dat is veel. Veel mensen schamen zich zo erg voor hun schulden, 
dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje 
Moerdijk op zoek. 

Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. 
Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geld-
zaken weer onder controle te krijgen. De vrijwilligers de z.g. maatjes van 
SchuldHulpMaatje doen dat. Samen lukt ‘t. 

Stress bij geldzorgen
Hoe eerder de mensen aan de bel trekken, hoe beter. Geldzorgen zorgen 
voor veel stress. Het komt vaak voor dat mensen daardoor niet meer hel-
der kunnen nadenken en de problemen alleen maar erger worden. Een 
Maatje is er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen 
een aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. 
En die hulp kost niets.

Hulp bij financiële problemen
Elk jaar krijgen ongeveer 35 gezinnen in de gemeente Moerdijk hulp bij 
hun financiële problemen door 20 gecertificeerde Maatjes. Daarbij maakt 
het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is 
van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële problemen mag 
contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Aanmelden voor 
hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op 
www.schuldhulpmaatje.nl locatie Moerdijk of mail naar coordinator.shm-
moerdijk@gmail.com of bel 06-29190778. De coördinatoren Ine Masten-
broek, Miranda Nouwen of Geert Knook nemen dan contact met je op om 
een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Heel belangrijk: geheimhoudingsplicht
Om iemand die zich aanmeldt te kunnen helpen, heeft de coördinator een 
aantal gegevens nodig. Die worden opgeslagen in een goed beveiligd di-
gitaal dossier. Natuurlijk wordt daarvoor eerst toestemming van de hulp-
vrager gevraagd. Alleen het maatje van de hulpvrager en de coördinator 
hebben toegang tot die persoonsgegevens. Het maatje en de coördinator 
hebben bovendien geheimhoudingsplicht.

Vanaf woensdag 1 maart
Het Vlasserij-Suikermuseum 
gaat weer open
Het Vlasserij-Suikermuseum gaat weer open voor individuele bezoekers. 
Van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur bent u van 
harte welkom.

Tijdens uw bezoek kunt u vanaf nu met uw mobiele telefoon gebruik ma-
ken van QR codes met allerlei informatie over de vlasteelt en suikerindus-
trie, maar ook hebben we audiofoons ter beschikking.
Voor meer informatie over het museum kijk eens op onze website www.
vlasserij-suikermuseum.nl.
Voor groepen vanaf 10 personen worden er rondleidingen gegeven en zijn 
we op afspraak het gehele jaar geopend. Interesse? Neem voor informatie 
contact op met ons Boekingskantoor (tel. 0168-1539) of stuur een mailtje 
naar Boekingskantoor@vlasserij-suikermuseum.nl.
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Spaar voor korting 
op een heerlijke

               bij

Bij iedere €10,- een zegel, bij 10 
zegels is de spaarkaart vol en ontvang
€12,50 korting op de paasbrunch.
De actie loopt van 27 februari t/m 2 april 2023

€32,50

€20,-
p.p bij inlevering 

van een volle 
kaart


