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Stadhuis Klundert weer in oude glorie!
trots poseren op de trappen van het stadhuis
voor een bijzondere fotoshoot.
Oplevering volgens planning
Wouter Schots van de gemeente Moerdijk
en projectleider van de renovatie meldt dat
ondanks de tegenvallers alles toch grotendeels
volgens planning gereed zal zijn. “Een grote
tegenvaller was bijvoorbeeld de asbesthoudende kit die aan de buitenzijde van het gebouw
bij 62 kozijnen is aangetroffen. Dit zorgde niet
alleen voor extra kosten, maar de sanering
hiervan kostte natuurlijk ook extra tijd. Maar er
is hard gewerkt, zelfs in de zomervakantie is er
doorgewerkt en zodoende kan het hele werk
toch op tijd opgeleverd worden.”
Authentieke kleuren
Behalve het asbest kreeg de renovatie nog
een onverwachte wending. Er is historisch
onderzoek gedaan om de oorspronkelijke
kleur van de luiken zo precies mogelijk te
benaderen. Toen bleek dat de luiken, bij de
restauratie in de jaren 50 van de vorige eeuw,
deels een andere kleur hebben gekregen. Het
deel dat sinds 1953 wit is, had oorspronkelijk
een blauwe kleur. Uit de archieven blijkt niet
waarom men destijds de keuze voor wit heeft
gemaakt. Ook Heemkundekring Die Overdraghe kan hier geen verklaring voor geven.
“Omdat historisch gezien blauw de meest
verantwoorde keuze was, hebben de luiken
deze kleuren dan ook gekregen en hiermee
hebben de luiken dus hun oorspronkelijke
kleuren terug.”
Voorgevel stadhuis in oude glorie hersteld: foto Anjo van Tilborgh
De renovatie van het Klundertse stadhuis is bijna klaar, het bijzondere historische gebouw is
straks weer helemaal in oude glorie hersteld. De vooroplevering van de voorgevel heeft inmiddels plaatsgevonden, de steigers aan de voorkant zijn afgebroken. Klundert kan straks weer
trots zijn op hun prachtige stadhuis.
Het oude stadhuis wordt in menig historisch
geschrift genoemd. Het is dan ook de trots
van Klundert. Een prachtig gebouw dat in
1621 naar een ontwerp van Melchior van
Herbach en dankzij een ﬂinke bijdrage van
Prins Maurits in de stijl van de renaissance

werd gebouwd. Dit historische stadhuis doet
nog steeds dienst als trouwlocatie en menig
bruidspaar uit Klundert en omgeving heeft
hier in de loop der eeuwen hun jawoord gegeven. Ook in de toekomst zullen nog heel wat
bruidsparen hier hun huwelijk beginnen en

Maandag 23 september

Bijeenkomst met Stadstafel
Klundert

Maandagavond 23 september is er weer een overleg gepland met de Stadstafel Klundert.
Voor deze bijeenkomst zijn de leden van de Stadstafel uitgenodigd, maar ook geïnteresseerde inwoners van Klundert zijn van harte welkom om aan te sluiten. Dan bij voorkeur
even aanmelden via gebiedsplannen@moerdijk.nl zodat er van te voren bekend is op
hoeveel aanwezigen er gerekend kan worden.
De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in De Niervaert.
Onderwerpen die onder andere ter sprake komen zijn LPM, de plannen van de Klundertse
basisscholen, stand van zaken betreffende het centrumplan, een update van de sociale
randvoorwaarde betreffende het windmolenpark en de inrichting Stenen Poppen.
Na dit gedeelte zullen de diverse werkgroepen (sociaal, fysiek en centrumontwikkeling)
afzonderlijk praten over hun speciﬁeke onderwerpen, waarna er een plenaire terugkoppeling zal zijn.
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Wat moet er nu nog gebeuren?
“Het wapenschild wordt nog gerestaureerd en
de twee wapens bij de bordestrap. Op vrijdag
13 september zal de steiger helemaal afgebroken zijn. De complete oplevering van de
buitenkant zal zijn op maandag 16 september.
Dan zijn er binnen nog werkzaamheden, zoals
de restauratie van de trouwzaal, herstellen
van vloeren en vervangen van binnenbeglazing. De totale oplevering staat gepland op 1
oktober en zoals het er nu uitziet, gaan we dit
inderdaad halen”, aldus Wouter Schots.

DVD van Passie
in Klundert
binnenkort
beschikbaar
Een week voor Pasen heeft Muziekvereniging Determinato een bijzonder muziektheaterspektakel gebracht in De Stad Klundert.
Dat was werkelijk een indrukwekkend spektakel met muziek, zang, toneel en videobeelden. Van dit alles is een mooie compilatie
gemaakt. Deze ﬁlm komt binnenkort uit op
DVD. De ﬁlm Passie in Klundert 2019 wordt
straks te koop aangeboden voor 10 euro.
Belangstelling? Dan kunt u deze bestellen
via info@determinato.nl.

Arie en Janny Strootman hebben hun thuis in Jeffrey’s Bay Zuid-Afrika en in ons eigen Klundert

Uit liefde wonen en werken bij kansarme
mensen in Zuid-Afrika
dat is beider overtuiging. Arie kreeg de kans
om met vervroegd pensioen te gaan. “Dat
was natuurlijk geweldig, dat gaf ook ﬁnancieel
de ruimte die nodig was. God heeft ons zo
bijzonder voorzien in de materiële behoeften,
dat gaf en geeft nog steeds zoveel vertrouwen.”
In november 2014 zijn Arie en Janny voor
het eerst voor een half jaar naar Zuid-Afrika
gegaan. Bij aankomst hebben ze daar samen
een aantal weken rondgereisd en genoten van
wat dit prachtige land te bieden heeft. Daarna
zijn ze aan het werk gegaan in Jeffrey’s Bay.

Al vijf jaar wonen en werken Arie en Janny Strootman om en om een half jaar in
Zuid-Afrika en in Nederland. Jeffrey’s Bay
is hun domicilie daar. Al veel langer hebben
ze hun contacten in Jeffrey’s Bay en doen
er vrijwilligerswerk onder andere voor de
Stichting Victory 4 All. Maar ook op eigen
initiatief is dit Klundertse echtpaar werkzaam in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay.
Vijf jaar lang zoveel opgeven om zo ver weg
vrijwilligerswerk te gaan doen, dat wekt de
nieuwsgierigheid. Arie en Janny zijn op dit
moment thuis in Klundert en daar worden we
gastvrij ontvangen.
Arie en Janny (beiden eerste helft zestigers)
zijn echte Klundertenaren. Ze hebben drie
zonen, drie schoondochters en zes kleinkinderen. “Dat is natuurlijk genieten en tegelijk ook
het moeilijkste om steeds weer afscheid van
te nemen als we voor een half jaar vertrekken”, vertelt Janny, “maar de tijd dat we hier
zijn, genieten we extra intensief.” Eind oktober
vertrekken ze weer naar hun andere thuis tot
volgend jaar april.
Waarom dit werk en dan zo ver weg?
Het was voor Arie vanaf zijn 12e jaar al duidelijk dat hij zendeling wilde worden. “Dat was
echt een droom en die droom is werkelijkheid
geworden. Het is begonnen met zendingswerk in Albanië. Dat was in 1994. Daar heb
ik als vrijwilliger via de Evangelische Omroep
Metterdaad meegewerkt als elektricien.”
Hij weet zijn enthousiasme over te brengen
op met name zijn oudste zoon Marc. “Die
heeft toen tijdens zijn studie onder andere
vrijwilligerswerk gedaan in Burkina Faso en
in Ecuador. Voor zijn afstudeerstage HTS
heeft hij in 2006 een half jaar meegewerkt
aan de bouw van een school voor Victory 4
All in Jeffrey’s Bay. Daar zijn we naderhand
samen met Marc naar toe gegaan om te kijken

waar hij gewoond en gewerkt heeft. Dat was
onze eerste kennismaking met dit werk in
Zuid-Afrika”, vertelt Arie, “en dat was ook het
moment dat ik voelde: ‘dit is het, hier ben ik
thuis’. En toen is de bal gaan rollen”.
Nog nooit in een vliegtuig gezeten
Voor Janny was het een iets ander verhaal.
“Tot mijn 50e had ik zelfs nog nooit in een
vliegtuig gezeten, dat durfde ik helemaal niet.
Dus zo’n stap om vrijwilligerswerk helemaal
in Zuid-Afrika te gaan doen, dat was niks voor
mij. Arie wilde dat echter wel heel graag, dus
dat was wel een probleem. Ons geloof is wat
ons drijft en ik heb gebeden en aan God gevraagd wat ik moest doen. Het was toen echt
niet zo dat ik letterlijk de stem van God heb
gehoord die zei dat ik deze weg moest gaan,
maar er waren wel duidelijk tekenen dat het
zo moest zijn. Inmiddels is de angst met name
om te vliegen heel veel minder geworden. Ik
vlieg als het moet nu zelfs alleen die lange
reis. Ik heb nu ook m’n plekje en m’n taak daar
wel gevonden.”
Financiële ruimte
Voor ze zich voor langere tijd in Jeffrey’s
Bay hebben gevestigd, zijn er eerst wat
jaren verstreken. Samen reisden ze toen vier
weken per jaar daar naar toe om te helpen.
In die jaren heeft Arie ook twee werkreizen
georganiseerd om daar met een groep vanuit
Klundert vrijwilligerswerk te doen. Uiteindelijk groeiden ze zo samen richting het moment
dat ze zich daar voor langere tijd wilden gaan
vestigen. Maar er moest nog wel een en ander
met name ﬁnancieel geregeld worden. Ze
hadden allebei hun baan in Nederland en een
eigen huis.
“Maar ook dat kwam allemaal goed. Het gaat
niet om ons, het gaat niet om geld en goed,
het gaat om God en die heeft ons de weg
gewezen en voorzien in wat nodig was en is”,
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Kansarme kinderen helpen
Arie werkt als onderhoudsman voor de Stichting Victory 4 All en helpt ook mensen in de
sloppenwijk door praktische hulp te bieden.
Er was zo’n jaar of zestien geleden helemaal
niets en nu is er een complex gebouwd voor
ongeveer 600 kinderen uit de sloppenwijken
van Jeffrey’s Bay en het nabij gelegen Humansdorp. Goed onderwijs, wat de kinderen
de kans op een betere toekomst kan geven, is
erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.
Door Victory 4 All is een scholencomplex
gebouwd met een kleuterschool, basisschool
en speciaal onderwijs voor kinderen met een
beperking. Op school leren ze behalve lezen
en schrijven ook respect te hebben voor
elkaar, normen en waarden en het christelijk
geloof. Bovendien krijgen de kinderen elke
dag twee maaltijden. Ook zijn er nu acht
pleeghuizen waar getraumatiseerde kinderen
weer vertrouwen in het leven krijgen. En er is
een centrum waar jongeren met een beperking of schoolachterstand training krijgen in
levens- en werkvaardigheden.
Vrouwenpastoraat in de sloppenwijk
Voor Janny was het eerst even zoeken wat
haar taak zou kunnen zijn, maar ook zij heeft
inmiddels haar plekje wel gevonden. “Ik voel
veel afﬁniteit met de vrouwen hier en doe
met name pastoraal werk in de wijk. Eerst
samen met Murray, een blanke Zuid-Afrikaanse dame, maar inmiddels werk ik zelfstandig
samen met en voor andere lokale mensen en
stichtingen. Eerst werd ik altijd gebracht en
gehaald, omdat het niet veilig is om alleen op
de ﬁets of te voet de wijk in te gaan. Nu heb
ik zelf een autootje en kan er dus zelf naar
toe.
Verder werkt Janny ook bij de stichting als
vrijwilligster. “Daar geef ik onder andere
haakles en help de meisjes en vrouwen met
het leren werken op de naaimachine.”
In Nederland was Janny tandartsassistente.
In beginsel werkte ze daar nog in de perioden
dat ze in Nederland was, maar inmiddels is ze
daar helemaal mee gestopt. “Als ik straks terug ben in Zuid-Afrika wil ik daar poetslessen
en hygiëne-voor-de-mond-lessen gaan geven
op de scholen. De tandarts waar ik altijd gewerkt heb, helpt met materialen en ﬂyers.”

Waar Arie dus met name materieel gezien
zijn steentje bijdraagt, is Janny werkzaam
op sociaal gebied. Ze hebben inmiddels hun
eigen stekkie in Jeffrey’s Bay en tijdens hun
afwezigheid zijn er altijd mensen die voor hun
huis en tuin zorgen.
Liefde geven en laten zien
Het is een hard leven in Zuid-Afrika. Arie en
Janny merken allebei dat de kwaliteit van
leven achteruit gaat. Er is veel corruptie,
criminaliteit en er zijn veel verslaafden. “Dat
is vreselijk, maar we kunnen niet veel meer
doen dan liefde geven en liefde laten zien. Er
zijn veel mensen die geen hoop meer hebben,
misbruik en kinderverkrachting komt ook veel
voor. We zien zoveel schrijnende gevallen. We
helpen, ondersteunen en bidden. We leren de
kinderen lezen en schrijven en hopen ze ook
te leren wat de werkelijke bedoeling van het
leven is. Het is keihard werken, maar het is
ook heel dankbaar werk. Je krijgt er ook heel
veel voor terug, anders zou je dit echt niet vol
kunnen houden”.
Werken als vrijwilliger
Arie en Janny doen hun werk daar geheel
op vrijwillige basis. En dat niet alleen, als het
nodig is helpen ze ook door praktische hulp
in nood te bieden aan mensen in de sloppenwijken. “Dit kan zijn van voedselpakketten
tot reparaties van woningen of het helpen
van mensen die medische hulp nodig hebben.
Gelukkig krijgen we vanuit Nederland heel
veel steun, niet alleen ﬁnancieel, maar ook
het meeleven van mensen en de gebeden, dat
helpt ons enorm bij dit werk. We zijn heel blij
met onze zogenaamde Thuis Front Commissie
die allerlei acties organiseert en ons met raad
en daad bijstaat!” Een deel van deze commissie is overigens voor een derde keer op
werkvakantie geweest in 2017 en er zijn weer
plannen voor 2021.
Op zoek naar echoapparaat en een scootmobiel
Er staat inmiddels weer een container klaar
die gevuld wordt met allerlei spullen die daar
keihard nodig zijn. “Deze container is gekocht
in eerste instantie om spullen daar naar toe
te vervoeren. Maar daar wordt de container
hergebruikt als werk- en opslagplaats voor
bouwmaterialen en dergelijke.”
Zo zijn ze op zoek naar allerlei zaken die
keihard nodig zijn, zoals een scootmobiel,
schoolmeubilair, maar ook bijvoorbeeld een
echoapparaat voor het kindcentrum zou heel
wenselijk zijn. Verder mooie lappen stof om
kleding van te maken, maar absoluut geen
kledingstukken. Goed gereedschap is ook
altijd heel welkom. “Dus zijn er mensen die
ons hieraan kunnen helpen, dan houden we
ons van harte aanbevolen.”
De kosten voor container en verscheping
bedragen maar liefst 6.000 euro. Dit bedrag
hopen ze binnen te krijgen door middel van
giften en acties.
Beneﬁetconcert 21 september in De Stad
Klundert
Met de organisatie van een speciaal beneﬁetconcert in De Stad Klundert hopen Arie en
Janny wat extra ﬁnanciële middelen bij elkaar
te krijgen. Cashﬂow3 zal dan met hun Johnny
Cash Tributes een spetterend optreden

verzorgen. Dit concert is op zaterdagavond 21
september vanaf 19.45 uur. Tickets voor dit
concert a 12,50 euro zijn te bestellen via de
website tickets.stichtingcultureelklundert. En
voor alle duidelijkheid: het volledige ticketbedrag is bestemd voor het goede doel. Tijdens
dit concert in informele sfeer is er natuurlijk
ook gelegenheid om onder het genot van een
drankje elkaar te ontmoeten en te praten over
het werk van Arie en Janny in Zuid-Afrika.
door Anjo van Tilborgh
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Vaste
activiteiten in
het Huis van
de Wijk
Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

Dagelijks van maandag tot vrijdag om
10.00 uur gezamenlijk kofﬁemoment
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
sporten voor mensen die chronisch ziek
zijn
dinsdag vanaf 17.00 uur eetpunt (opgeven in het Huis van de Wijk)
dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
jongerenavond
woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur inloopspreekuur OnS Moerdijk met
informatie over welzijnsdiensten en
welzijnsactiviteiten
donderdagavond 19.00-21.00 uur spelletjesavond
vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen
(is een besloten activiteit, maar binnenlopen mag altijd)

Aanleveren advertenties:
advertenties@indeklundert.nl
Tips en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl
Druk:
WS Media Groep Roosendaal
Klundert Magazine wordt elke maand
huis aan huis bezorgd in de kernen
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.
Losse kranten 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
databankrecht.
Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 26 september
Deadline voor inleveren kopij en advertenties:
Maandag 23 september 17.00 uur
Overige edities in 2019:
24 oktober
21 november
19 december
Coverfoto: Gerbert Kannekens

Themamiddag bij de KBO
Klundert
Na de zomerstop heeft de KBO Klundert op donderdag 5 september weer een KBO-Middag.
Voor deze middag is Marion van der Linden van de Brandweer Midden- en West Brabant uitgenodigd. Marion van der Linden is medewerker risicobeheer bij de brandweer. Zij komt vertellen
over brandveiligheid in en om het huis. Na het informatieve gedeelte komen de bingoballetjes
op tafel. De middag wordt afgesloten met een verloting. De KBO-Middag wordt gehouden in
de Niervaert en begint om 13.30 uur. De zaal gaat om 13.00 uur open.
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KALENDER SEPTEMBER
Zaterdag 31 augustus:
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde
te bezichtigen in De Stad Klundert
19.30 uur: Foto- en Filmavond 60 jaar korfbal
in Klundert in DSO kantine
20.00 uur: Bingoavond Oranje Garde in De
Niervaert
Maandag 2 september:
19.00-20.00 uur: Inloop Digitale Wereld, hulp
bij gebruik laptop, tablet of telefoon, Huis van
de Wijk Klundert
Dinsdag 3 september:
09.00-1700 uur: Impactdag project buurttuin
bij Sovak, Gezellenpad 3, Klundert
Woensdag 4 september:
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Geld &
Recht door het sociaal raadsliedenwerk in
Huis van de Wijk Klundert
14.00 uur: Brei- en Haakcafé in het Huis van
de Wijk
14.00-16.00 uur: Heemhuis Die Overdraghe
geopend aan de Stoofdijk 1b, Klundert
19.00 uur: Knutselavond in het Huis van de
Wijk Klundert
Donderdag 5 september:
13.30 uur: KBO-middag in De Niervaert met
als thema Brandveiligheid met aansluitend
een gezellige bingo
Vrijdag 6 september:
19.00 uur: Stadse Borrel met muziek van DJ
Gijs in De Stad Klundert
Zaterdag 7 september:
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde
te bezichtigen in De Stad Klundert
Maandag 9 september:
10.00-11.30 uur: Ontmoeting diverse culturen in Huis van de Wijk Klundert
Dinsdag 10 september:
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de
Wijk Klundert
19.30 uur : Dorpsavond Noordhoek in d'Ouwe School Noordhoek

Woensdag 11 september:
14.00-16.00 uur: Heemhuis van Heemkundekring Die Overdraghe geopend
15.00-16.00 uur: Themabijeenkomst crisiskaart, WRAP en FRITS (hulp bij crisis of
ontwrichtende ervaring in je leven)
16.00-17.00 uur: Start Muziekspeeltuin in De
Niervaert Klundert voor alle kinderen vanaf
4 jaar
Zaterdag 14 september:
10.30-16.00 uur: Korendag in kader van Open
Monumentendag in De Stad Klundert
14.00-16.00 uur: Expositie in De Stad Klundert met als thema De bevrijding van Klundert
Zondag 15 september:
12.30-18.15 uur: Shanty & Seasong Festival
in de vesting Willemstad o.a. met optreden
van het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert
Maandag 16 september:
19.00-20.00 uur: Inloop Digitale Wereld, hulp
bij gebruik laptop, tablet of telefoon, Huis van
de Wijk Klundert
19.20-20.20 uur: Zwemvierdaagse speciaal
voor iedereen met een beperking; organisatie
Meer Moerdijk en Sportvereniging Het Rooie
Paerd in Zwembad De Niervaert Klundert
Woensdag 18 september:
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Geld &
Recht door het sociaal raadsliedenwerk
14.00-16.00 uur: Expositie "De viering van de
bevrijding in september 1945" in het Heemhuis Die Overdraghe, Stoofdijk 1b, Klundert
19.00 uur: Knutselavond in het Huis van de
Wijk Klundert
Vrijdag 20 september:
08.45-11.45 uur: Keep-it-clean-day: Opruimactie zwerfvuil in Klundert door alle
Klundertse basisscholen
Zaterdag 21 september:
10.00 uur: Keep-it-clean-day: Opruimactie
zwerfvuil in Klundert; iedereen welkom om
te helpen; start bij Sovak, Gezellenpad 3,
Klundert
12.45-17.45 uur: Vaartocht met Heemkunde-

kring Die Overdraghe voor leden en geïnteresseerden; aanmelden via Heemkundekring
(tel. 0168-402281) kosten 25 euro p.p.
15.00 uur: Nazomers muziekfeest in het
centrum van Klundert met Westhoeks Mannenkoor, Danspodium #Reﬂex, Jeugdorkest
De Detomaatjes, Deto Drummerij en trio Sing
It Sisters
19.45 uur: Beneﬁet Johnny Cash Concert
door Cashﬂow3 in De Stad Klundert; entree
12,50 euro
Maandag 23 september:
19.20-20.20 uur: Zwemvierdaagse voor
iedereen met een beperking; organisatie Meer
Moerdijk en Sportvereniging Het Rooie Paerd
in Zwembad De Niervaert Klundert
19.30-22.00 uur: Bijeenkomst Stadstafel
Klundert in De Niervaert
Woensdag 25 september:
14.00-16.00 uur: Expositie "De viering van de
bevrijding in september 1945" in het Heemhuis Die Overdraghe, Stoofdijk 1b, Klundert
17.00 uur: Themamaaltijd in het Huis van de
Wijk Klundert; kosten 12,50 euro; opgeven in
Huis van de Wijk
Vrijdag 27 september:
14.00 uur: Bingomiddag met high-tea met De
Zonnebloem Klundert in Gasterij 't Tolhuys,
Zevenbergsepoort 43, Klundert
Zaterdag 28 september:
10.00 uur: Burendag bij Buurt- en Speeltuinvereniging Het Westerkwartier Klundert
Maandag 30 september:
19.20-20.20 uur: Zwemvierdaagse speciaal
voor iedereen met een beperking; in Zwembad De Niervaert Klundert
Mist u activiteiten in deze kalender? Geef het
door via e-mail
redactie@indeklundert.nl
Activiteiten voor de komende maanden graag
per e-mail doorgeven aan de redactie.

Grote opruimactie in Klundert
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september is er een grote opruimactie in Klundert. Op initiatief van de Stadstafel Klundert wordt er voor
het eerst in Klundert meegedaan aan de schoonmaakactie “Keep It Clean Day”. Renske Donkers en Jolanda Schreuders tekenen voor de
organisatie.
Vrijdag gaan de leerlingen van alle Klundertse basisschool op pad om een start te maken met deze actie. Om kwart voor negen verzamelen ze bij de Sovak aan het Gezellenpad 3. Daar zal de wethouder het startsein geven. Bij deze actie nemen ook twee groepen van de
Klundertse activiteitencentra van Sovak een deel voor hun rekening.
Zaterdag 21 september vanaf tien uur ’s morgens wordt er verder opgeruimd waar de kinderen vrijdag gebleven zijn. Daarvoor zijn onder
andere alle verenigingen aangeschreven om te komen helpen, maar individuelen zijn natuurlijk ook welkom om een steentje bij te dragen.
De start is wederom bij de Sovak aan het Gezellenpad 3.
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Gewoon Bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Aan het woord Gerbert Kannekens (44) uit buitengebied Klundert
Mijn sterrenbeeld is...
Ik ben een ram, maar heb niets met sterrenbeelden.
Ik ben goed in...
Ben geen uitblinker, maar eigenlijk wel een
alleskunner, handig in allerlei dingen zoals
techniek, fotograﬁe en video.
Wat ik echt niet kan, dat is...
Nee zeggen, dat vind ik wel heel moeilijk. Ik
help graag mensen, maar ik moet ook aan
mezelf denken. Je kunt nu eenmaal niet altijd
iedereen helpen, daarvoor ontbreekt de tijd.
Ik heb een grote hekel aan...
Autoritair gedrag, daar heb ik echt een hekel
aan.

Gerbert Kannekens heeft heel wat foto’s gemaakt en vooral zijn beelden vanuit de lucht maken heel veel indruk. Inmiddels is hij zelfs gecertiﬁceerd dronepiloot. Al heel wat keren mochten we zijn foto’s gebruiken op de website en facebookpagina In de Klundert, in ons voormalige weekblad In de Klundert en nu een foto op de cover van dit magazine: ons stadhuis vanuit
een bijzondere invalshoek. Wie is Gerbert Kannekens?
Ik woon in Klundert sinds...
Op deze plek aan de Buitendijk West ben ik
geboren. Al sinds 1864 woont hier de familie
Kannekens. Dat zijn inmiddels al vier generaties die hier geboren en getogen zijn. Zelf
ben ik hier ook opgegroeid. Als kind heb ik in
Klundert op de St. Jan Baptistschool (nu De
Rietvest) gezeten. Daarna naar de technische school. Ik ben daarna gaan werken als
mechanisch storingsmonteur, maar nu werk
ik als elektrotechnicus bij Mars Food Europe.
Met een mooie titel ben ik Multiskilt Shift
Technisian.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik woon hier al van kinds af aan en heb mijn
schooltijd hier doorgebracht. Ik ben een echte
computerfanaat en in mijn vrije tijd heb ik
heel wat mensen geholpen bij computerproblemen. Dat heb ik zo’n 20 jaar gedaan, maar
inmiddels doe ik dat niet meer. Ik richt me nu
helemaal op fotograﬁe. En daar zullen mensen
mij misschien ook wel van kennen. Ik maak
bijvoorbeeld al 15 jaar foto’s tijdens carnavalsfestiviteiten voor de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting en onderhoud voor
die stichting ook de website. Verder maak
ik al jaren foto’s en video’s in Klundert en
omgeving voor mezelf maar ook in opdracht.
Ik ben begonnen met een simpel fototoestel
en toen de digitale toestellen op de markt
kwamen heb ik een digitale compact camera
gekocht. Inmiddels al weer jaren heb ik een
uitgebreide spiegelreﬂexcamera. Verder vlieg
ik graag met m’n drone en maak daarmee
ook heel veel beeldmateriaal. Inmiddels ben
ik gecertiﬁceerd dronepiloot en heb daarbij
ook een luchtvaartverzekering voor zakelijke

vluchten. Sinds april 2017 heb ik mijn eigen
bedrijfje, wat ik Skyvisie heb genoemd. Ik
bied daarmee diverse mogelijkheden, zoals
luchtfoto’s van bedrijven en voor b.v. verkoop
onroerend goed, landschapsfotograﬁe, evenementen, bedrijfsﬁlms, volgen van bouwprojecten, inspectie objecten op hoogte, 360 graden
foto’s en time-lapse video’s. Op de website
van Skyvisie en op mijn facebookpagina’s zijn
heel veel foto’s en video’s te zien. Naast mijn
baan ben ik hier dus grotendeels mee bezig en
dat is echt mijn grote passie.
Het meest ingrijpende wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb...
Tijdens mijn werk als elektrotechnicus heb
ik een keer een explosie veroorzaakt. Er ging
een vonk over een mega accu en dat gaf een
enorme knal. Daar ben ik zo van geschrokken.
Achteraf heb ik echt een engeltje op mijn
schouder gehad, want dat had wel eens heel
verkeerd af kunnen lopen, maar gelukkig had
het verder geen gevolgen.
Ik ben trots op...
In De Stad Klundert, de voormalige RK Kerk,
staan grote verrijdbare panelen. Daarvoor
heb ik de foto’s mogen maken. Allemaal
beelden van bijzondere historische plekken in
Klundert.
Mijn lijfspreuk is...
Heb ik eigenlijk niet. Wel een stopwoordje waar m’n familie me mee plaagt. Ik ben
bijvoorbeeld een hele langzame eter en als
het dan eindelijk op is, dan zeg ik dat blijkbaar
altijd: ‘hè hè poeh poeh….’ Of als ik moe thuis
kom of een beetje lui ben, dan zeg ik dat ook.
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Deze ﬁlm moet iedereen zien...
The Green Mile met Tom Hanks in de hoofdrol
dat vond ik echt een mooie ﬁlm. Een indrukwekkende ﬁlm over een gevangenisbewaker
die terugkijkt op zijn leven.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees geen boeken. Als ik lees zijn het
voornamelijk dingen op internet en dan in het
bijzonder om er iets van te leren.
Ik luister graag naar...
Popmuziek zoals bijvoorbeeld de Top 2000.
Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Ik ben vaak wakker ’s nachts, ik werk in ploegendiensten. Maar ook als ik geen dienst heb,
mogen collega’s gerust bellen en ben ik bereid
om te helpen als het nodig is.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Niet direct een persoon, maar ik zou wel eens
een dagje mee willen lopen met het bedrijf
Blik van Boven.
Het liefst drink ik...
Een lekker speciaal biertje, zoals bijvoorbeeld
een triple of een bockbiertje.
En het lekkerste eten vind ik...
Ik eet wat de pot schaft, maar wat we hier
thuis eigenlijk nooit eten dat is pasta en dat
vind ik stiekem toch wel heel erg lekker.
Mijn favoriete vakantieland is...
Noorwegen en Schotland.
Mijn meest dierbare herinnering is...
Dat was toch wel mijn reis naar Noorwegen.
Samen met mijn zus en haar gezin ben ik daar
geweest en ik ben van plan om daar beslist
nogmaals naar toe te gaan. Ik heb inmiddels
een camperbus, daarmee heb ik alles bij de
hand wat ik nodig heb tijdens een reis.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is...
Ik zou wel eens met een heteluchtballon de
lucht in willen.
Mijn lievelingssport is...
Ik heb helemaal niks met sport.
Op televisie kijk ik graag naar...
Natuurdocumentaires vind ik wel leuk om
naar te kijken. Laatst bijvoorbeeld een
documentaire gezien over de Noordzee met
beelden van een avontuurlijke tocht langs
vijfduizend kilometer kust met mooie vergezichten, ontmoetingen en verhalen. Dat was
een prachtige serie.
Mijn beste vriend/vriendin...
Ik heb een hele ﬁjne collega, dat is voor mij
een echte vriend.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik...
Dat je niet persé iets hoeft te zeggen, maar
dat een blik vaak genoeg is om elkaar te
begrijpen.
Ik heb bewondering voor...
Ik ben een echte binnenvetter, ik spreek

eigenlijk nooit waardering uit of een compliment. Ik ben niet zo’n prater. Ik heb wel
bewondering voor mensen die zich wel makkelijk kunnen uiten en complimenten uitdelen.
Klundert vind ik...
Ik vind Klundert een mooi stadje, maar ik vind
het hier buitenaf echt heerlijk. Ik zou niet
graag in een rijtjeshuis wonen. Ik houd absoluut niet van drukte en ben graag op mezelf.

Foto van de
maand

Wat ik mis in Klundert is...
Ik mis hier helemaal niks.
Mooiste plekje in Klundert...
De authentieke Klundertse plekjes, zoals
bijvoorbeeld het Stadhuis en de Stadhuisring
met de mooie oude panden.
Minst mooie plekje in Klundert...
Het industrieterreintje waar vroeger het gasfabriekje heeft gestaan.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk...
Dat zijn de vestingsteden Willemstad en
Klundert en dan zeker van de lucht bekeken.
Ingezonden door Martijn Venix uit Klundert

Recept van de maand:
komkommersoep

Een soepje is altijd lekker. Zomaar als tussendoortje, als lunch met wat toast erbij of als
voorgerecht bij het diner. Dit recept voor een
heerlijke frisse soep kregen we van Diana
den Engelse. Weer eens iets heel anders dan
anders en bovendien makkelijk te maken en
snel op tafel. Krijg je gasten, dan is dit zeker
een soep om eens voor te schotelen. Succes
verzekerd!
Nodig:
1 komkommer, 2 eetlepels gehakte verse dille,
2 kruidenbouillontabletten, half pakje boursin
of andere roomkaas met kruiden, peper, 1
sjalotje, 1 eetlepel olie en een paar druppels
tabasco.
De bereidingstijd is ongeveer twintig minuten,
het recept is voor vier personen.
Bereiding:
Komkommer wassen en voor het grootste
deel schillen (deel van de schil laten zitten

voor de kleur) en in grove stukken snijden.
Sjalotje pellen en in stukken snijden. Olie
verhitten en sjalotje hierin glazig bakken.
Komkommer erbij en heel even meebakken.
Daarna zoveel water toevoegen tot komkommer bijna onder staat. Bouillontabletten erbij
en alles aan de kook brengen. Tien minuten
laten koken. Daarna de boursin toevoegen en
soep pureren met de staafmixer. Roer daar de
gehakte dille doorheen. Op smaak brengen
met wat tobasco en eventueel wat peper.
Eventueel garneren met wat muntblaadjes en
een schijfje komkommer.
Ook lekker bijvoorbeeld met toevoeging van
garnalen, zalm of ham. De soep kun je warm
of koud serveren.
Eet smakelijk!
Heb je een bijzonder, een lekker, een makkelijk, een origineel recept wat je wilt delen?
Stuur het door naar redactie@indeklundert.nl.
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Filmopnames van de Luchtmacht boven
Klundert
Begin augustus werden inwoners van
West-Brabant verrast door militaire vliegtuigen. Deze toestellen vlogen daar in verband
met speciale televisieopnames. Daarbij
werden bijzondere manoeuvres uitgevoerd
die leken op een onderschepping of achtervolging.
Ook boven Klundert werden de militaire
vliegtuigen gesignaleerd en Martijn Venix wist
daarbij deze niet-alledaagse foto te maken.
Dit vliegtuig draaide meerdere keren vanaf
het Hollands Diep over Klundert.
Het is nog niet bekend voor welke tv-serie
de opnames werden gemaakt, maar vermoed
wordt dat het voor de nieuwe EO-serie
Hoogvliegers zal zijn. Deze week zal de EO
tijdens de najaarspresentatie van NPO1 aankondigen om welke tv-serie het gaat.

Zoekertjes
Hebt u iets aan te bieden, bent u ergens
naar op zoek?
Plaats eens een zoekertje in dit
magazine!
Een zoeker kost 15,00 euro en bestaat
uit ongeveer 6 tot 8 regels (totaal
maximaal 320 tekens incl. leestekens en
spaties). De kopregel wordt vetgedrukt.
Aanleveren per e-mail:
advertenties@indeklundert.nl.
Deadline voor het volgende blad is
maandag 23 september 10.00 uur.

Maandschrijfsel in 300 woorden
lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend
Het is toch wel even wennen zo’n maandblad vullen. Dat is inhoudelijk een heel ander
verhaal dan een weekblad. Maar enthousiast gaan we ermee aan de slag.
Zoals jullie zien is dit Klundert Magazine op veel luxer papier gedrukt. We hopen er een
glossy-achtig tijdschrift van te gaan maken. Het wordt absoluut geen krant of nieuwsblad,
maar een magazine met allerlei verhalen over Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans en Tonnekreek.

Zwemvierdaagse
voor iedereen
met een
beperking

De bedoeling is om thema's uit te werken met informatie die meer vertelt over bepaalde
onderwerpen, een blad om nog eens in terug te bladeren, een magazine dat op de diverse leestafels te vinden is, dat interessant is voor nieuwkomers in onze kernen, maar ook
bijvoorbeeld voor toeristen.
Wat we vooral willen houden is de activiteitenkalender. Daarvoor zijn we afhankelijk van
de inbreng van onze lezers, van verenigingen, scholen, kerken en andere instanties. Graag
ontvangen we alle datums van activiteiten die georganiseerd worden en dan bij voorkeur
meteen doorgeven zodra de datum vastgelegd wordt. Zo kunnen we samen een maandkalender maken waar iedereen kan zien wat er wanneer te doen is, maar zeker ook een
kalender om te raadplegen voor je iets gaan plannen. Zo kunnen we meer spreiding krijgen van de diverse activiteiten en zitten de organisaties elkaar niet in de weg qua datum.
Het is een algemeen gegeven dat kernen met actief betrokken bewoners zich gunstiger
ontwikkelen. En wat is daarbij belangrijk? Samenwerking, verbinding, sociale cohesie
en betrokkenheid. En daar gaat het ons om bij Stichting In de Klundert. We willen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen door te fungeren
als spreekbuis voor lokale initiatieven.
Kom maar op met uw tips en suggesties!
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Muziekspeeltuin gaat weer van
start op woensdagmiddag 11
september

Op woensdag 11 september gaat de muziekspeeltuin weer van start en kinderen vanaf 4 jaar
die dit ook eens mee willen maken zijn van harte welkom van 16.00 tot 17.00 uur in de muziekzaal van De Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert.
Al meer dan twaalf jaar draait in Klundert de muziekspeeltuin voor jonge kinderen met veel succes.
Heel wat kinderen hebben kennisgemaakt met muziek en een grote groep is daadwerkelijk na de
muziekspeeltuin gestart met het leren bespelen van een muziekinstrument. Loop ook gerust eens
binnen. Het is om de week muziekspeeltuin op de oneven weken. De eerste lessen mogen de kinderen gratis meedoen en proberen of ze het leuk vinden om zo samen muziek te maken.

Wekelijkse activiteiten voor
55-plussers in Klundert

Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert organiseert of coördineert diverse wekelijkse
activiteiten voor 55-plussers in Klundert. De activiteiten zijn voor het merendeel in De Niervaert, Molenvliet 7, Klundert, tenzij anders vermeld.
Elke maandag:
13.15 uur: Gym groep 1
14.25 uur: Gym groep 2
14.00 uur: Sjoelen in de Mauritshof, Prins
Willemstraat 2, Klundert
Elke dinsdag:
13.30 uur: Fietsclub vertrek vanaf het Sovakplein, Klundert
13.30 uur: Kaartclub

Elke woensdag:
13.30 uur: Bridge
13.30 uur: Koorrepetitie Herfstklanken
15.00 uur: Bingo
Elke donderdag:
9.00 uur: Zwemmen
Iedere dag:
13.00-17.00 uur: Biljarten
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In samenwerking met sportvereniging “Het
Rooie Paerd uit Klundert organiseert Meer
Moerdijk de Zwemvierdaagse speciaal. Een
activiteit voor iedereen met een beperking.
Nederland is een echt waterland, we leren
zwemmen voor onze veiligheid in en om het
water. Maar ook
met een zwemdiploma is het verstandig te
blijven zwemmen. Plezier en veiligheid kan
prima samen, doe daarom mee met de Zwem4daagse, die wordt gehouden op maandag
16, 23 en 30 september en 7 oktober. Er
wordt gezwommen van 19.20 tot 20.20 uur
in het zwembad van De Niervaert, Molenvliet
7 in Klundert.
De kosten bedragen totaal 7,50 euro per
persoon. Deze vierdaagse is bedoeld voor
iedereen met een beperking en in het bezit
van een zwemdiploma.
Voor meer informatie kun men contact
opnemen via Anja Buitenhuis: email: anja.
buijtenhuis@senw-moerdijk.nl of telefoon
0168-325996.

Bij voldoende
belangstelling
nieuwe
EHBO-cursus
in Klundert
De EHBO vereniging Klundert is voornemens
om bij voldoende deelname een nieuwe
EHBO cursus te starten. In deze cursus leert
u om efﬁciënt en doortastend op te treden
bij ongelukken. U leert alles wat u aan eerste
hulp kan bieden. Of juist moet laten. Onze
ervaren en gecertiﬁceerde instructeur leert
u op de juiste manier te handelen. Hierbij
wordt, daar waar nodig, gebruik gemaakt
van lotusslachtoffers. Inlichtingen over deze
cursus via email: mat.de.wit@hotmail.com

Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx, nummer 20 - augustus 2019

Dirk Adriaan Kornelis van der Zande.
In de goot liggen de helden, met een glimlach
om de lippen” zingt Herman van Veen in zijn
versie “Cirkels” van het bekende chanson
“Les Moulins de mon coeur” van Michel
Legrand. ‘Dit fragment”, zo schreef Linze van
der Mierden in De Stem van 1 augustus 1995,
“geldt over enige tijd voor een groot deel van
het Klundertse kerkhof”. Hij schreef dit n.a.v.
van het besluit van het gemeentebestuur van
Klundert om een groot aantal graven te gaan
ruimen. Het gemeentebestuur achtte dat
noodzakelijk wegens gebrek aan ruimte.
“Enkele van de grafmonumenten, zo ging
Van der Mierden verder, sieren de laatste
rustplaats van personen die in Klundert zeer
populair zijn geweest, zoals dat van de laatste
hoofdonderwijzer van de oude openbare
school: ‘Mesjeu’ Dirk Adriaan Kornelis van der
Zande. Hoe geliefd deze man in Klundert was,
blijkt uit een artikel in de Westhoek, een in

Klundert uitgegeven wekelijkse krant. In mei
1931 werd Van der Zande tachtig jaar en het
krantje schonk daar aandacht aan. Een geheel
in de stijl van die tijd opgestelde lofzang over
wat het ‘in het kleine stedeke’ Klundert had
bereikt. Een citaat: “Met jeugdig vuur, groot
enthousiasme en liefde voor zijn taak begon
hij zijn werk en heeft dit volbracht met volle
overgave van zijn weten en kunnen, tot den
dag dat omstandigheden buiten zijn wil hem
dwongen zijn geliefde onderwijs vaarwel te
zeggen.”
Met dat laatste bedoelde men de gedwongen sluiting van de school in 1918, toen het
leerlingenbestand door de opkomst van het
bijzonder onderwijs zodanig terugliep, dat
er vrijwel geen leerlingen meer overbleven.
“Maar al die jaren deed hij meer dan zijn
plicht. Nooit kwam men bij hem tevergeefs
om raad en daad. Honderden in den lande
hebben aan hem hun huidige levenspositie
te danken, t’zij dat hij ze als kind ‘ontdekte’
en verder de weg wees, t’zij hij ze volledig
klaarmaakte voor hun taak… Wanneer hij op
17 mei 1931 zijn 80-jarige leeftijd zal hebben
bereikt, dan zullen Klundert en honderden
daarbuiten hem gedenken als één, die met
een schitterenden staat van dienst kan zien
op een welbesteed leven.”
Hoe de tachtigste verjaardag is gevierd weten
we niet. Het zal zeker een echte feestdag zijn
geweest. Van der Zande, die ook op plaatselijk
historisch gebied enkele werkjes heeft gepubliceerd, waarvan “Een kijkje in Klundert in de
zogenaamde Fransche tijd” het bekendst is.
Overleed in juli 1938. Bij zijn begrafenis waren meer dan honderd mensen aanwezig. Er
zijn gloedvolle toespraken gehouden, waarin
vooral ook weer de populariteit van de overledene zeer duidelijk bleek. Direct werd het
plan geopperd om als laatste hulde voor het
geliefde schoolhoofd een grafteken op zijn
graf te plaatsen. Spontaan werd, soms met
dubbeltjes en kwartjes, voldoende geld bijeen

gebracht om dit te kunnen verwezenlijken.
Ondanks de crisis heeft rijk, maar vooral ook
arm, Klundert bijgedragen om dit grafmonument te kunnen plaatsen. Helaas, het is thans,
zo besluit Van der Mierden zijn artikel, na 57
jaar gedoemd te verdwijnen. Wat er mee zal
gebeuren is nog steeds onzeker.”
Wat er mee is gebeurd, weten we inmiddels
wel: De graven zijn geruimd, de stoffelijke
resten die er in lagen, zijn verzameld en
waarschijnlijk in één graf herbegraven. Dit
alles, daar mogen we op vertrouwen, met
inachtneming en zorgvuldige toepassing van
alle daarvoor geldende regels en voorschriften. De grafstenen, die het aanzien nog waard
waren, zijn bij de ingang van de begraafplaats
en lange muren bij elkaar gezet, zodanig dat
men ze nog kon bezoeken. De grafsteen van
mesjeu Van der Zande kwam daarbij wel op
een heel prominente plek terecht: Helemaal
links vooraan op de eerste rij.
Begin dit jaar moest er weer plaats gemaakt
worden voor nieuwe graven. Onder andere de
rijen grafstenen bij de ingang hebben het veld
moeten ruimen. Heemkundekring “Die Overdraghe” heeft nog een poging gedaan om de
steen van D.A.K. van der Zande te “redden”, al
was het maar omdat “de kosten van het met
zijn beeltenis getooide grafmonument destijds
zijn bijeengebracht door de gehele Klundertse
burgerij”. We mochten hem hebben, maar
moesten de steen dan wel ergens op privéterrein opslaan. Aan die voorwaarde konden we
niet voldoen.
Onlangs kwam Ties Steehouwer het artikel
van Linze van der Mierden tegen. Daarin
schrijft Linze helemaal aan het einde: “De gemeente zal dit monument zeker niet verloren
laten gaan, zo werd door een woordvoerder
meegedeeld.” Ik wou dat we dat drie maanden
eerder geweten hadden.

Zaterdagmiddag 21 september

Nazomers muziekfestival in centrum Klundert
Op zaterdag namiddag 21 september wordt
er een nazomers muziekfeestje gehouden in
het centrum van Klundert. Die middag zullen
er vanaf 15.00 uur allerlei optredens zijn op
de ene vlonder en kan het publiek genieten
van een hapje en een drankje op de andere
vlonder.
De middag wordt gezamenlijk georganiseerd
door Eeterij Kelian in samenwerking met het
Westhoeks Mannenkoor, Muziekvereniging
Determinato en Danspodium #Reﬂex.
Het Westhoeks Mannenkoor bijt het spits af.
Vanaf 15.00 uur zullen zij hun repertoire laten
horen. Heerlijke evergreens, mooie ballads en
zomerse populaire nummers zullen de revue
passeren.

Na 16.00 uur nemen de jonge muzikanten van
het jeugdorkest van Determinato het podium
over. Dit orkest is van vele markten thuis. Zo
spelen ze heerlijke ritmes uit het Caribisch
gebied, bekende nummers uit de Top 40, maar
ook allerlei medleys in diverse stijlen. Ook
de drummers van de Deto Drummerij zullen
die middag optreden. Deze groep laat een
diversiteit aan muziek horen op gestemd en
ongestemd slagwerk.
Het geheel wordt steeds afgewisseld met
optredens van de dansgroepen van #Reﬂex.
En ook deze groepen hebben hun sporen al
verdiend in de wereld van dans en entertainment. Het publiek zal versteld zijn hoeveel
talent Klundert te bieden heeft.
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ten zal vanaf 18.00 uur het trio Sing it! Sisters!
optreden. Zij gaan zorgen voor een gezellige
nazit. Dit zangtrio bestaat uit drie zangeressen genaamd Els, Ilona en Julia. Ze zingen
een zeer divers zangrepertoire en tijdens het
genieten van de muziek kan men genieten van
een hapje en een drankje van Eeterij Kelian.
Alles voor dit gezellige nazomerse muziekfeest is geregeld, alleen het weer is natuurlijk
een onzekere factor. Volgens de landelijke
gemiddelden zal het die dag redelijk zonnig
kunnen zijn met temperaturen van rond de
20 graden. Maar mocht het toch heel anders
zijn met wind en regen, dan zal dit nazomerse
feestje worden gecanceld. Houd de facebookpagina van In de Klundert in de gaten, daar
zal gecommuniceerd worden als het niet door
kan gaan.

60 jaar korfbal in Klundert

DSO een vriendenclub met familiegevoel

Langs de lijn met Mattie Vermeulen, Elly Noordink, Cor Hollemans en de huidige en nieuwe
voorzitter Anton van Dam en Steven ten Cate. Foto Jasper Kaijen
De Klundertse korfbalvereniging DSO is het seizoen goed begonnen. Meteen na de zomervakantie allerlei festiviteiten. Er wordt 60 jaar korfbal gespeeld in Klundert, dat is natuurlijk reden voor een feestje! En laat dat nu net dé specialiteit zijn van DSO, want behalve korfballen,
is feesten zeker een belangrijk item binnen de club.
In 1959 ontstond het idee om een korfbalclub
te starten in Klundert. De initiatiefnemer was de
Moerdijkse politieagent Mosterd. Deze had al een
korfbalclub opgericht in Moerdijk en het sprak
hem wel aan dat er ook in Klundert gekorfbald
kon gaan worden. De heer C. van der Zouwen, leraar aan de Klundertse Mavo was ook enthousiast
over dit idee en daarmee is de bal gaan rollen.

opvolger.” Het huidige bestuur is een jong en
enthousiast team, dat op uitstekende wijze de
vereniging weet te sturen en te leiden, maar
vooral ook de leden weet te motiveren en enthousiasmeren door de organisatie van allerlei
activiteiten op korfbalgebied, maar zeker ook
de nevenactiviteiten is een hele sterke kant
van de Klundertse korfbalvereniging.

Vriendenclub met gezellige sfeer
In augustus 1959 werd een voorlichtingsavond georganiseerd door de korfbalbond
CKB in de kantine van de meubelfabriek Sprij
aan de Oosterstraat. Daar kwamen heel wat
enthousiastelingen op af en uiteindelijk was op
woensdag 2 september 1959 Korfbalvereniging
Klundert een feit. Leden van het eerste uur Cor
Hollemans en Mattie Vermeulen zijn nog steeds
actief bij de vereniging en weten met veel
enthousiasme terug te blikken, maar vooral ook
vooruit te kijken. “Vanaf het begin is het een
hele ﬁjne club geweest, een echte familievereniging, een vriendenclub met een gezellige sfeer”,
vertelt Cor Hollemans. Mattie Vermeulen kan
dit volmondig beamen: “De leden staan klaar
voor elkaar en voor de vereniging, het saamhorigheidsgevoel is geweldig bij DSO, dat was
vroeger zo en dat geldt nu nog steeds!”

Geschiedenis
Het huidige DSO is een gezonde vereniging met
een vrij stabiel ledenaantal van 300 leden inclusief
een grote jeugdafdeling. Eigenlijk bestaat DSO
als zodanig nog geen 60 jaar. Na de oprichting in
1959 als Korfbalvereniging Klundert werd er al
binnen een jaar in 1960 gefuseerd met Spido. Dat
ging niet helemaal zonder slag of stoot, de kleuren
van het tenue bijvoorbeeld was best een punt van
discussie. De korfballers wilden perse blijven spelen in hun eigen kleuren geel-zwart en dat is tot de
dag van vandaag altijd zo gebleven. Na dertig jaar
gaan er stemmen op om Spido weer te verlaten
en als zelfstandige korfbalvereniging door te gaan.
Eind 1989 stemmen de leden tijdens twee bijzondere ledenvergaderingen voor afsplitsing en op 1
januari 1990 is de Christelijke Korfbalvereniging
DSO Klundert een feit. Als goede vrienden gaan
Spido en het nieuwe DSO uit elkaar.

Enthousiast team
In gesprek met deze mensen van het begin maken we kennis met de Klundertse korfbalvereniging. Aan tafel zijn inmiddels ook aangeschoven
Elly Noordink, bijna 50 jaar trouw lid, bestuurslid
Jasper Kaijen en de huidige voorzitter Anton
van Dam, die overigens de voorzittershamer
binnenkort zal overdragen. “Mijn periode zit er
bijna op, de eerstvolgende ledenvergadering
geef ik de voorzittershamer door aan Steven
ten Cate. En ook dat tekent de sfeer van DSO.
Waar andere verenigingen moeten trekken om
voldoende bestuursleden te krijgen, zijn we hier
zelfs bezig met inwerken en overdragen aan de

Hoogtepunten
Als hoogtepunten in de loop der jaren wordt bijvoorbeeld het spelen op de eigen korfbalvelden
aan de Ambachtsherenweg genoemd. “Wat was
dat een leuke locatie, midden in Klundert en
met al dat groen er om heen, dat was een mooie
tijd”, vertelt Mattie. “En weet je nog de bouw
van onze eigen kantine Veldzicht”, vult Cor aan,
“ we begonnen ’s morgensvroeg met bouwen, ’s
middags een wedstrijd spelen en na aﬂoop met
elkaar natuurlijk een biertje drinken, want die
derde helft is natuurlijk van het grootste belang.”
Ook worden de verschillende kampioenschappen genoemd en natuurlijk de
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promoties. “Promotie is natuurlijk altijd leuk,
maar het is geen doel op zich. Plezier hebben
in de sport, daar gaat het om bij DSO”, vertelt
Jasper, behalve bestuurslid ook selectiespeler
in het eerste team van DSO, “we zijn met
onze selectie een stabiele derdeklasser en dat
is prima. We hoeven niet ten koste van alles
te promoveren, maar we halen er uit wat er
in zit.” Wat maakt de korfbalsport nu echt zo
uniek? “Het is een gemengde sport, dat is al
uniek natuurlijk. We zijn echte teamplayers
en bijzonder is ook dat we heel dicht op de
tegenstander spelen. Het is daarmee éénop-één spel. Verder kun je bij korfbal niet als
individu in actie zijn, maar altijd interactief en
in samenwerking met elkaar.” In 2009 viert
DSO het 50-jarig bestaan en verhuist datzelfde jaar naar de nieuwe velden bij Sportpark
De Molenvliet. Een jaar later hebben ze ook
daar een prachtig nieuw clubgebouw met
alles er op en er aan. En wederom creëren de
leden van DSO op deze nieuwe locatie hun
eigen unieke sfeertje. “Aan het begin van het
seizoen bijvoorbeeld hebben we met een
groot aantal leden, zowel jeugd als ouderen,
het hele complex weer netjes gemaakt, er is
gesnoeid en alles is schoongemaakt zodat het
weer netjes is. En zo’n dag is echt geen opgave, maar met elkaar gewoon een ontzettend
leuke dag waarbij heel veel lol wordt gemaakt.
Dat is DSO”, aldus Jasper.
Nieuwe tak: KombiFit
Zowel de oudgedienden als de wat jongere
bestuursleden zijn het helemaal met elkaar eens:
Korfbalvereniging DSO is een leuke en enthousiaste vereniging. Het gaat dan ook goed met de
club qua aanwas van nieuwe leden maar ook qua
vrijwilligers lukt het nog altijd om alle werkgroepen, commissies en bestuur goed te vullen.
Cor, Mattie en Elly spelen zelf niet actief meer in
een korfbalteam, maar zijn nog steeds wel actief
betrokken bij de club. “Een jaar of zes geleden zijn
we gestart met de groep KombiFit en dat is inmiddels een club met ruim twintig leden”, vertelt Elly,
“zo houden we ook op leeftijd binding met DSO
en bovendien blijven we lekker in beweging.”
Feesten dat kunnen ze bij DSO
DSO gaat verder op de ingeslagen weg met
korfballen, maar zeker ook met alle andere
activiteiten, zoals het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, het minitoernooi voor de kleintjes,
meewerken aan de Koningsspelen en de activiteiten op de Klundertse braderie. Daarnaast
natuurlijk de interne activiteiten en feestjes.
Anton is duidelijk trots op zijn club. “Onze
jeugd- en seniorenkampen bijvoorbeeld zijn altijd geweldige weekenden waar onze leden een
jaar naar toe leven en daarna nog heel lang met
plezier op terugkijken. Maar ook de playbackshows, het jaarlijkse koppelschiettoernooi, de
BBQ en andere feestjes zijn top, want feesten
dat kunnen we wel bij DSO!”
En daar ontdekken we toch een klein verschil
met de beginjaren: “Toen was de verdeling 95%
korfbal en 5% entertainment. Met name de
bondsdagen waren onze uitjes”, volgens Cor,
Mattie en Elly, “dat is nu heel anders én veel
beter voor de saamhorigheid binnen de club.

Zaterdag 31 augustus: foto- en ﬁlmavond uit
de oude doos
Om het jubileum te vieren zijn een aantal
mensen van DSO bezig om een bijzondere
foto- en ﬁlmavond te organiseren. Er zijn
inmiddels al heel wat ﬁlmpjes met beelden
vanaf het begin opnieuw op een leuke manier
gemonteerd. Er staan al wat previews op
facebook en de website van DSO. En er is al
heel wat fotomateriaal verzameld zodat leden
en niet-leden een beeld krijgen van 60 jaar
korfbal in Klundert. Het hele complex zal op
zaterdagavond 31 augustus een bijzondere
locatie zijn met bioscoopvoorstellingen in de
kleedkamers en allerlei feestelijkheden in de
kantine. De deuren van DSO staan dan de
gehele avond open voor iedereen die graag
eens een avondje DSO willen beleven.
door Anjo van Tilborgh

Ondernemer van de maand

Vijf jaar By Tiki Mode in Klundert

By Tiki Mode viert feest! Vijf jaar geleden opende Lisette Korsmit-Ossevoort haar modezaak
en inmiddels heeft ze haar naam gevestigd met haar winkel met hippe betaalbare kleding voor
dames, heren en kinderen. “Ik ben trots op mijn eigen zaak, hiermee is een jarenlange wens in
vervulling gegaan.”
Lisette heeft haar verkoopervaring opgedaan
in diverse winkels met allerhande koopwaar.
Het was altijd haar wens om ooit een eigen
zaak te hebben. Vijf jaar geleden was het zo
ver en durfde ze de stap te zetten. “In de kledingbranche had ik weinig of geen ervaring,
behalve als klant”, vertelt ze lachend, “maar
gelukkig ben ik goed op weg geholpen onder
andere door Tineke van Maribelle Mode.
Zij heeft me de weg gewezen hoe ik een en
ander zou kunnen aanpakken. Daar was ik
echt heel blij mee. Het was wel een grote gok.
Toen ik begon in 2014 zaten we nog in een
economische crisis, maar het was zo’n mooie
kans. Dit kwam precies op het goede moment
op mijn pad, dus heb ik het toch gedaan. En ik
heb er geen ogenblik spijt van gehad.”
Intrigerende naam afkomstig van de Maori’s
By Tiki Mode is begonnen in een kleine
winkel aan de Molenstraat in het Klundertse centrum. Lisette koos voor een wel heel
bijzondere naam. “By Tiki moest het worden.

Ik heb speciale afﬁniteit met Nieuw Zeeland
en daar komt de naam vandaan. Tiki is een
symbool van de Maori’s. Het is een geluksbrenger en dat kon ik goed gebruiken. Het is
en blijft altijd een gok om zo’n modezaak te
beginnen en daarbij moet je ook een beetje
geluk hebben. Het Tiki-symbool staat voor
een goede start.”
Een intrigerende naam. Tiki is een talisman
dat staat voor vruchtbaarheid, opmerkzaamheid, trouw, kennis, het zorgt dat iemand
scherpzinnig is, loyaal en bekwaam. In de
Maori cultuur vertegenwoordigt het een bijzonder krachtige geest voor het afweren van
ongeluk. Met het bijzondere symbool heeft By
Tiki meteen een mooi beeldmerk.
Uitgebreide collectie voor het hele gezin
Al na een paar jaar groeit Lisette uit haar
winkeltje en krijgt ze de kans om over te
steken naar de Voorstraat. Daar heeft ze een
wat ruimer pand tot haar beschikking. Haar
collectie is inmiddels uitgebreid en By Tiki
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verkoopt nu mode voor dames en heren,
jongens en meisjes, maar heeft ook een mooie
babycollectie.
“Ik probeer altijd een mooie mix in te kopen
van leuke betaalbare casual kleding en dat in
alle maten, leuke mode voor het hele gezin.”
Er worden diverse merken verkocht, zoals
Broadway, EDC, Outﬁtters Nation, Cars en
Zoso. En niet alleen mode voor gangbare maten, maar er hangt ook kleding voor bijvoorbeeld dames met een wat grotere maat. “Ik
verkoop damesmode tot en met maat 50, dus
echt mode voor iedereen!”
Er zijn in Klundert verschillende modezaken
en allemaal hebben ze hun eigen stijl. “Ik
probeer in mijn winkel mode te verkopen in
het midden en wat lagere segment, maar wel
leuke merken en kleding van goede kwaliteit.”
Een gezellige sfeer in de winkel vindt Lisette
een eerste vereiste. “Ik hou van gezelligheid.
Ik vind het leuk als mensen zomaar binnenlopen, de kofﬁe staat altijd klaar. En iedereen
mag gewoon zonder verplichting een kijkje
komen nemen.”
Feestelijke acties
Afgelopen week heeft Lisette haar eerste
lustrum gevierd met en voor haar klanten. Er
zijn diverse acties geweest en er is een feestje
gevierd op de vlonders in het centrum. “Dat
was echt reuzegezellig. Heb zoveel positieve
reacties mogen ontvangen. Dat zouden we
als winkeliers gezamenlijk misschien wel eens
vaker kunnen doen. Een beetje meer activiteit
op de vlonders geeft net wat extra levendigheid in ons centrum.”
De komende tijd zullen er zeker nog meer
acties volgen. De nieuwe najaarscollectie
begint nu binnen te komen en de winkel krijgt
hiermee weer een hele metamorfose. “Er zijn
weer zoveel leuke nieuwe dingen De rekken
beginnen vol te hangen met de nieuwe najaarskleuren. En voor degenen die nog willen
proﬁteren van de uitverkoop: er hangt nog
wel wat voor hele kleine prijsjes, dus wandel
gerust eens binnen!” aldus Lisette.
door Anjo van Tilborgh
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