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Woonvisie en leefbaarheid Klundert

Klundert heeft potentie om 
groeikern te zijn

Deze maand hebben we gekozen om het thema wonen eens onder de loep te nemen. Daar-
voor zijn we in gesprek gegaan met onze plaatselijke makelaar Pieter van Wensen. “Het is 
prachtig wonen in ons mooie stadje Klundert en dat blijkt ook wel. De tijden zijn gunstig, maar 
het woningaanbod is veel te klein. Er zijn weinig woningen te koop terwijl er vraag genoeg is”, 
volgens Pieter van Wensen. 

“De groei van de woonkern is nodig om de 
voorzieningen op niveau te houden en de vita-
liteit van de middenstand op peil te houden. In 
ons mooie centrum hebben we een goed win-
kelaanbod. Maar om de doorstroming op gang 
te houden, moeten er woningen gebouwd wor-
den, waarbij op dit moment zeker ook vraag 
is naar kwalitatief goede starterswoningen.” 

Bevorderen doorstroming
De laatste nieuwbouwwijk in Klundert is de 
zogenaamde Noorse wijk Rodeborg, gebouwd 
op de voormalige sportvelden en het evene-
mententerrein aan de Ambachtsherenweg. De 
bouw is begonnen zo’n jaar of tien geleden toen 
we nog volop in de crisistijd zaten en deson-
danks zijn alle woningen verkocht. Er zijn daar 
ongeveer 100 woningen gebouwd en het is een 
mooie levendige wijk geworden met heel veel 
jonge gezinnen.
“Je ziet in de omliggende plaatsen dat er nogal 
wat huizen gebouwd worden en ook Klundert 
zal hierin mee moeten. We willen toch graag 
dat ook onze kinderen de kans krijgen om hier 
te kunnen blijven wonen.”

Woningbehoefte
Volgens cijfers van het CBS zou het 
inwonerstal van de gemeente Moerdijk gaan 
krimpen, maar Pieter is er van overtuigd dat 
dit absoluut geen scenario hoeft te zijn. “Alle 
huizen die in de verkoop komen, worden over 
het algemeen snel verkocht en er is vraag 
genoeg naar nieuwe woningen.”
Er liggen bij de gemeente inmiddels weer 
plannen voor een volgende nieuwe wijk in de 
Blauwe Hoef. “Die plannen zijn nog in een be-
ginfase, maar het zou mooi zijn als Klundert 

hiermee kan door-ontwikkelen. Mensen kun-
nen zich nu al aanmelden als ze belangstelling 
hebben voor een huis in die mogelijke nieu-
we wijk. We hebben zo al heel wat potentiele 
gegadigden mogen noteren. Daaruit blijkt wel 
dat er behoefte is.”

Leefbaarheid
Wat maakt het leuk om in een bepaalde woon-
plaats te wonen? Een belangrijke factor is ui-
teraard de leefbaarheid binnen de kern. Samen 
zorgen voor een leuke, groeiende en bloeiende 
woonkern met gevarieerd winkelaanbod, leu-
ke activiteiten, actief verenigingsleven, goed 
schoolaanbod, voldoende faciliteiten voor 
sport en cultuur. En dat alles is absoluut karak-
teristiek voor Klundert.

Klundert als groeikern
De Klundertse makelaar is ervan overtuigd 
dat Klundert een groeikern kan zijn: “Het is 
een prachtig stadje met een uniek centrum, 
we hebben goede winkels waarbij service en 
klantvriendelijkheid zeker kenmerkend is. Een 
belangrijk gegeven is daarbij de betaalbaarheid 
van de woningen in de gemeente Moerdijk. In 
vergelijking met de grote steden zijn de wo-
ningen in Klundert alleszins betaalbaar. Als we 
nog iets verder in de toekomst kijken en alle 
auto’s inderdaad autonoom gaan rijden, dan 
zullen er geen files meer zijn, is afstand geen 
issue meer en is het absoluut perfect wonen in 
een stadje zoals Klundert. Dus nu kansen pak-
ken en zorgen voor voldoende woningbouw, 
dat creëert mogelijkheden en het is noodzake-
lijk voor de leefbaarheid in de kern.”

door Anjo van Tilborgh
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Dag van de ouderen
Op maandag 7 oktober van 13.00 tot 17.30 
uur zal de jaarlijkse dag van de ouderen 
in Klundert weer gevierd worden in De 
Niervaert. Het thema van deze 24e editie is 
‘Fijn om oud te zijn in Klundert!’

Er is weer een mooi programma samengesteld 
van heden en verleden, een feest van herken-
ning.
Grapjes, hapjes en drankjes. Ook de muziek en 
een loterij met gratis lot en vele mooie prijzen 
zullen dit jaar niet ontbreken.
Het belooft weer een onvergetelijke middag 
te worden en alle 55-plussers uit Klundert zijn 
van harte uigenodigd. De toegang is gratis.
Net als voorgaande jaren kan er gebruik ge-
maakt worden van de deeltaxi.
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Ondernemer van de maand: Van Wensen Makelaars

Oorspronkelijk badhuis biedt frisse start
Tien jaar geleden begon Pieter van Wensen zijn eigen makelaarskan-
toor aan de Molenberglaan in Klundert. Binnenkort verhuist hij met 
zijn bedrijf Van Wensen Makelaars naar het Klundertse Kreekgebouw. 
Dit prachtige monumentale bruggebouw over de Bottekreek is het 
afgelopen jaar grondig verbouwd en heeft binnen een complete me-
tamorfose ondergaan. Dat brengt de Klundertse makelaar meteen op 
een nieuwe slogan: ‘Jouw woondroom is bij ons geen brug te ver’. 

Pieter is geboren en getogen in Klundert. Hij heeft bedrijfseconomie ge-
stuurd, maar koos er uiteindelijk voor om makelaar te worden. In 2002 
is hij begonnen bij Ooms Makelaars in Dordrecht. Daarna in Spijkenisse 
en later als adjunct-directeur van Ooms Makelaars in Hellevoetsluis. Na-
dat hij in die contreien het makelaarsvak eigen heeft gemaakt, switchte 
Pieter terug naar West-Brabant en daar kreeg hij een baan bij van der 
Sande Makelaardij in Etten-Leur. Van der Sande had destijds ook een 
etalage in Klundert en zo werden daar de eerste ervaringen opgedaan 
aan het thuisfront.

Tien jaar eigen makelaarskantoor
“Helaas ging dit kantoor failliet en kwam ik zonder werk te zitten. Dat 
was toch wel heftig”, vertelt Pieter. Maar hij ging niet bij de pakken 
neerzitten, maar in overleg met zijn vrouw Katarina begon hij zijn eigen 
makelaarsbedrijf. “Dat was wel een gok, want we zaten toen midden 
in de crisis, maar het heeft allemaal goed uitgepakt. We zijn klein be-
gonnen als eenmansbedrijfje in dit leuke pand aan de Molenberglaan. 
Inmiddels werken we met twee makelaars buitendienst, twee personen 
op de binnendienst en een stagiair. We hebben hier één ruimte op de 
benedenverdieping en daar zijn we echt uitgegroeid.”
Nog even en Pieter verhuist met zijn kantoor naar de schuinoverkant. 
Daar heeft hij het prachtige monumentale kreekgebouw gekocht van 
de gemeente. En inmiddels is dit pand binnen helemaal verbouwd en 
opnieuw ingedeeld. 
“Dit relatief kleine kantoortje heeft ons gebracht waar we nu zijn, het 
heeft ook wel iets zo, met z’n allen in één ruimte met een leuke sfeer, 
maar het is voor ons niet toekomstbestendig, vandaar de verhuisplan-
nen. Ons nieuwe kantoor in het kreekgebouw zal absoluut weer die 
eigen sfeer krijgen, maar dan met veel privacy voor onze klanten en 
een moderne ruimte van alle gemakken voorzien. Nu hebben we on-
geveer 30 vierkante meter, dat wordt straks ruim 150 vierkante meter. 
Dat biedt voor ons heel veel nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. 
Ideeën hiervoor hebben we genoeg. Maar persoonlijke service dat blijft 
hetzelfde, daar staan we voor!” 

Van badhuis naar makelaardij
Het kreekgebouw stamt uit 1953 en is een gemeentelijk monument. 
De Bottekreek stroomt onder het gebouw door. Oorspronkelijk is het 
gebouwd als badhuis en gymnastiekgebouw. Later werd het gebruikt 
als bibliotheek. Sinds de sluiting van deze bibliotheek heeft het kreek-
gebouw leeg gestaan. Van Wensen heeft het pand toen gekocht van de 
gemeente en een jaar geleden is de verbouwing gestart. 
“Het is uiteindelijk echt een uitgebreide verbouwing geworden. Binnen 
is het compleet vernieuwd. Beneden hebben we straks diverse kantoor-
ruimtes en boven zijn er drie appartementen gemaakt”, vertelt Pieter, “er 
is een jaar lang hard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn!”

Sgraffito kunstwerk
Opvallend is met name het kunstwerk van baksteengraffiti op de buiten-
muur, in 1957 aangebracht ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan 
van Klundert. Bij de eerste plannen voor de verbouwing was de Klun-
dertse bevolking wel wat argwanend en dat kwam voornamelijk omdat 
ze zich zorgen maakten over het zogenoemde sgraffito. Dit kunstwerk 
in de gevel is gemaakt door Joop Sollema. Hij hakte drie personen uit de 
muur: de stedenmaagd stelt de stad voor, een mannenfiguur oorlog en 
rampen en een vrouwenfiguur vrede en wederopbouw.
Pieter: “Dit kunstwerk is toch wel kenmerkend voor Klundert en na-
tuurlijk hebben wij dit behouden. Het blijft een mooie blikvanger in ons 
mooie Klundertse centrum, we zullen het in de toekomst helemaal op 
laten knappen. Overigens hebben we onlangs gehoord van een Klun-
dertenaar dat het kunstwerk eigenlijk niet eens helemaal afgemaakt is. 
Dat zullen we nog eens goed uit laten zoeken.”

Pieter en Katarina van Wensen richten hun blik op het nieuwe kantoorgebouw .

Werken en wonen
In het kreekgebouw worden een aantal kantoren gehuisvest. Naast Van 
Wensen Makelaars is een deel verhuurd aan Financieel Adviesbureau 
Deco, experts in schuldhulpverlening en een ruimte aan Advocatenkan-
toor Moerdijk. Binnen het kantoor van Van Wensen Makelaars zal ook 
een punt komen voor de Rabobank, waar dan de hypotheekadviseur 
een stek zal krijgen. De drie appartementen op de bovenverdieping 
zijn op één na verhuurd. Die laatste zal komende week gereed zijn en 
kunnen we dan bezichtigen “Het hele gebouw zal straks in gebruik zijn 
en hierdoor blijft het als blikvanger in ons mooie Klundertse centrum 
behouden.”

Verhuizing en open huis
In eerste instantie was het de bedoeling dat de verbouwing al klaar zou 
zijn en de verhuizing een feit. “Maar het had allemaal wat meer voeten 
in aarde. Half werk daar houden we niet van, dus meteen helemaal goed 
aangepakt”, vertelt Pieter. Gedeeltelijk is het pand nu klaar en gedeel-
telijk ook al in gebruik. Van Wensen Makelaars zal pas verhuizen als het 
helemaal klaar is. “Het is nog niet definitief zeker wanneer we overgaan 
met ons kantoor. De Klundertse bevolking zal uiteraard een uitnodiging 
krijgen om dan een kijkje te komen nemen. Hoe we dat precies gaan 
doen en wanneer, daar denken we nog over na. Uiteraard zal dit gecom-
municeerd worden via de media”, aldus Pieter van Wensen.

door Anjo van Tilborgh

Zaterdag 28 september

Herfstfair op de Schans
Op zaterdag 28 september wordt er op de Schans een fair 
gehouden met een aantal leuke kramen. Zo zijn er kramen met 
biologisch eten, zoals soep en huisgemaakte nougat van honing 
van bijen uit de eigen tuin en er worden veelal eigengemaakte 
spulletjes verkocht. 
De fair is een initiatief van Aty Vermeulen, Mannus Smit en 
Jolanda Staas. De kramen staan in en rond tuincentrum Het 
Vingeling aan de Noordschans 9.
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Moerdijkregeling heeft positief 
effect op het dorp

‘Wonen in 
Moerdijk is zo 
gek nog niet’
Wonen met de zekerheid dat je je huis altijd 
verkocht krijgt? Dat klinkt bijna te mooi om 
waar te zijn. Niet voor de inwoners van het 
dorp Moerdijk, want dankzij de Moerdijkre-
geling kunnen zij hun woning altijd weer ver-
kopen aan de gemeente met een verkoopga-
rantie van 95% van de taxatiewaarde. Zowel 
huidige als toekomstige inwoners van het 
dorp Moerdijk kunnen profiteren van de ga-
rantieregeling. Nergens anders krijgen hui-
zenbezitters een zekerheid als deze.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 
maatregelen die de leefbaarheid van de kern 
Moerdijk moesten verbeteren. Het dorp Moer-
dijk heeft weer nieuwe glans gekregen. Na alle 
discussies een jaar of zes geleden over de 
toekomst van het dorp hadden de inwoners 
weinig vertrouwen meer. Gemeente Moer-
dijk, Provincie Noord-Brabant en Havenschap 
Moerdijk werken sindsdien samen met de in-
woners aan herstel van dat vertrouwen. De 

Moerdijkregeling is één van de maatregelen 
om het dorp weer nieuwe glans te geven. De 
regeling geeft zekerheid over de verkoopbaar-
heid van woningen in het dorp Moerdijk. Maar 
heeft deze regeling inderdaad het gewenste 
effect? Met een aantal vragen zijn we naar de 
gemeente gegaan. Via Connie Polak, Strate-
gisch Communicatieadviseur van de Gemeen-
te Moerdijk kregen we de volgende antwoor-
den en daaruit kunnen we wel concluderen 
dat de Moerdijkers weer vertrouwen hebben 
en trots zijn op hun dorp. 

Hoeveel huizen zijn er totaal al gekocht door 
de gemeente en weer verkocht?
In vijf jaar tijd hebben wij 93 panden aange-
kocht en inmiddels weer 73 panden verkocht. 
De gemeente Moerdijk koopt maximaal 25 
panden per jaar aan in het dorp Moerdijk. 
 
Heeft de gemeente het idee dat deze regeling 
aantrekkingskracht heeft voor potentiele ko-
pers van buitenaf?
Jazeker heeft de regeling aantrekkingskracht 
voor potentiële kopers van buiten de kern én 
gemeente Moerdijk. We zien dat kopers meer-
dere malen uit de gemeenten Drimmelen en 
Dordrecht komen. Daarnaast komen de kopers 
vooral uit regio Zuid-Holland (Rotterdam/Rid-
derkerk/Barendrecht) en regio Noord-Brabant 
(Halderberge/Etten-Leur/Breda).
 
Kan er geconcludeerd worden dat deze rege-
ling inderdaad de mensen laat besluiten om in 

het dorp te blijven wonen?
Ja, ook dat kan geconcludeerd worden. Naast 
de bewegingen van buitenaf, zien we ook veel 
verhuisbewegingen in de kern zelf. Van de 41 
verhuisbewegingen die vanuit de gemeente 
Moerdijk plaatsvonden komt het merendeel 
(83%) uit het dorp Moerdijk zelf. Met name 
de laatste jaren zijn de interne verhuisstromen 
toegenomen. Daarnaast ziet de gemeente 
Moerdijk steeds minder aanmeldingen voor 
aankoop van de woning door de gemeente. 
Het maximale aantal panden van 25 per jaar 
wordt bij lange na niet meer gehaald. Dit jaar 
gaat het nog om de aankoop van 3 woningen. 
De rust in het dorp Moerdijk is gelukkig terug-
gekeerd.
 
Hoe lang blijft deze regeling nog bestaan, is er 
een einddatum bepaald? 
In principe is er geen einddatum vastgesteld.

“Wonen in Moerdijk is zo gek nog niet!”
Dat is de slogan van de Moerdijkers zelf. Het 
is zeker de moeite waard om ook eens een 
kijkje te nemen in het dorp. Maak eens een 
rondje door het dorp, wandel eens naar de 
dorpshaven of loop het natuurgebied De Ap-
pelzak in, waar je nog ongerepte natuur kunt 
vinden en een idyllisch strandje. Ook het nieu-
we dorpshart is zeker een bezoekje waard. Een 
geweldig leuke speelvoorziening, pannakooi 
en een picknickveld, kortom een ontmoetings-
plek voor jong en oud aan de Steenweg mid-
den in het dorp.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Zomaar een schrijfsel in 300 
woorden
Taal is zeg maar echt mijn ding, dat is de titel van een leuk boek. Ik houd van taal en spelen 
met woorden vind ik erg leuk. Omdenken, ook dat kan taaltechnisch een leuke bezigheid 
zijn.

Soms kom je zo’n mooie quote tegen en dan lijkt het of deze speciaal voor jou is. Dat had ik 
vorige week. Ik was druk, volle agenda met allerlei geplande activiteiten en tussendoor van 
alles dat totaal onverwacht op mijn pad kwam. En ja, dan kun je wel eens moe zijn, dan wil 
je wel eens even zitten en helemaal niets doen. 

Toen las ik de quote:
“Als je moe bent komt dat niet omdat je te veel doet, maar omdat je te weinig doet waar je 
energie van krijgt.”

Dat was wel even een eyeopener. Ik moest er even over nadenken, maar eigenlijk is het 
hartstikke logisch. Ik ga eens proberen om dat veel meer in praktijk te brengen. Dat kan niet 
anders dan positief uitpakken.

Soms heb je van die bijzondere ontmoetingen. Dan maak je kennis met mensen die je best 
beter wil leren kennen. Vaak wordt dat op de lange baan geschoven, je hebt het al zo druk 
en je bent al zo moe en dus komt er gewoon niets van. Dat ga ik nu echt anders doen. Ik had 
twee heel speciale ontmoetingen afgelopen maand met bijzondere vrouwen die ik graag 
beter wil leren kennen. Met de ene ga ik echt afspreken om een heerlijke lange herfstwan-
deling te maken en met de andere maak ik een gezellige koffieafspraak. Dat lijkt me echt 
leuk, ik heb er zin in!

Doe je ding, maar zorg dat je er energie van krijgt!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Sponsormiddag 
KWF door het 
Klundertse koor 
C’Est La Vie
m.m.v. Westhoeks Mannenkoor 
Klundert en coverband Funn uit 
Willemstad
Op zondagmiddag 6 oktober is de inmiddels 
traditionele sponsormiddag ten bate van het 
KWF, dit keer in de Stad Klundert aan de Mo-
lenstraat 33. De middag wordt georganiseerd 
door dameskoor C’Est La Vie. Behalve het or-
ganiserende koor zullen ook het Westhoeks 
Mannenkoor uit Klundert en de band Funn uit 
Willemstad optreden. 

Tijdens het concert kan er geboden worden 
op de liedjes van beide koren. De band Funn 
zal gratis en voor niets in de pauzes, bij de 
opening en bij de afterparty voor het nodige 
entertainment zorgen. 
De middag begint om 14.30 uur, maar de zaal 
is al open om 14.00 uur en dan zijn er ook al 
de aangename klanken van Funn. Tegen 18.30 
uur is de sluiting en begint de afterparty, waar 
naast een drankje ook diverse warme hapjes 
verkrijgbaar zullen zijn.
De toegang voor deze gezellige, muzikale mid-
dag is gratis, maar met de liedjesveiling hoopt 
de organisatie uiteindelijk minstens zo’n dui-
zend euro voor het goede doel in te zamelen.
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Cor en Ploontje Boelhouwers wonen al ruim 90 jaar in Klundert

Klunderts paar deelt 65 jaar lief en leed 

Cor Boelhouwers (90) en Ploontje van den 
Berg (91) werden zo’n zeventig jaar geleden 
verliefd op elkaar. Na vijf jaar verkering stap-
ten ze op 14 oktober 1954 in het huwelijks-
bootje. Heel wat lief en leed hebben ze in de 
loop der jaren samen meegemaakt. Met hun 
nageslacht bestaande uit een gezelschap van 
maar liefst 55 personen, gaan ze straks hun 
briljanten huwelijk vieren.

Het is bijzonder om 65 jaar getrouwd te mogen 
zijn, ook bijzonder is het dat beide echtelieden 
van hun geboorte af aan in Klundert wonen. 
“Klundert is goud!” vindt Cor, “we zijn hier al-
lebei geboren en hebben hier ons hele leven 
gewoond. Ik wilde per se in Klundert blijven 
wonen en gelukkig wilde Ploontje dat ook.”

Vijf jaar verkering
Cor en Ploontje kennen elkaar al van jongs af 
aan, ze zaten bij elkaar op school, waren allebei 
lid van de Oranje Garde en hoorden bij dezelf-
de kerk. Op de verjaardag van een nicht van 
Cor werden ze verliefd en na het feestje werd 

Ploontje door Cor naar huis gebracht. “En zo 
is het begonnen. We kregen verkering, maar 
moesten nog heel wat jaren wachten tot we 
een huis kregen”. 
Hun eerste huis was een bovenwoning aan de 
Ambachtsherenweg. Na een paar jaar verhuis-
den ze naar de Beatrijsweg. Daar zijn ze ook 
hun eigen zaak begonnen. In het begin reisde 
Cor met zijn kleine wagentje door de hele regio 
om te venten met allerlei stofferingswaar en 
Ploontje had een kleidingwinkeltje in de voor-
kamer. Samen namen ze ook het kosterschap 
van de Gereformeerde Kerk op zich en dat 
hebben ze maar liefst 37 jaar gedaan. Onder-
tussen kregen ze drie kinderen: Henny, Janny 
en Jan. Het was hard werken, maar de zaken 
gingen goed. Begin jaren zestig verhuisden ze 
naar de Stadhuisring 14. 

Vijf kinderen
In de Stadhuisring kregen ze nog twee kinde-
ren: André en Corrie, die later Cock genoemd 
werd. André werd geboren met het Downsyn-
droom, dus dat betekende wel een grote extra 
zorg binnen het gezin. Maar de zaken gingen 
door, dus de oudste kinderen in het gezin 
Boelhouwers moesten regelmatig op de klein-
tjes passen. Begin jaren zestig werd er een 
winkelhulp aangenomen en kwam de 14-jarige 
Corrie, een nichtje van Ploontje, in de winkel 
helpen. Toen haar ouders jaren later waren 
overleden, werd zij in het gezin Boelhouwers 
opgenomen. Al die jaren is Corrie bij Cor en 
Ploontje blijven wonen.
Het briljanten paar heeft hun hele leven hard 
gewerkt. Cor: “In mijn jeugd heb ik pure armoe 
meegemaakt en ik wilde dat mijn gezin het be-
ter zou hebben. Het was echter wel een druk 
bestaan.” Ploontje beaamt dat: “Achteraf had 
ik toch wel wat meer tijd aan ons gezin willen 
besteden. Daar hebben we veel te weinig van 

genoten.”

Mauritshof
Inmiddels zijn Cor en Ploontje beiden 90-plus-
sers en hebben allebei de nodige gezondheids-
problemen. Ploontje kampt al jaren met leuke-
mie, heeft een herseninfarct gehad en heeft 
slechte aderen waardoor een been moest 
worden afgezet. Maar zij is een doorzetter en 
dankzij therapie en heel veel oefenen kan ze 
nog steeds veel zelf. Ook Cor heeft een her-
seninfarct gehad en daardoor wat moeilijk te 
verstaan. In augustus 2016 zijn ze verhuisd 
naar een appartement in de Mauritshof.
Dochter Hennie die aanwezig is tijdens ons 
bezoek vertelt dat vader Cor eigenlijk niet weg 
wilde uit de Stadhuisring. “Maar daar konden 
ze echt niet meer blijven wonen. Nu wonen ze 
uiteindelijk toch heel tevreden in de Maurits-
hof en met wat hulp nog steeds zelfstandig. 
Het appartement is van alle gemakken voor-
zien en het uitzicht is geweldig.”

Familiefeest met nageslacht
Het familiefeest wordt gehouden op zaterdag 
12 oktober a.s. waarbij het hele nageslacht is 
uitgenodigd. Tijdens dit feest zal er ook een 
nieuwe familiefoto worden gemaakt. Hennie: 
“We hopen op mooi weer zodat we de foto 
kunnen maken op de trappen van ons prach-
tige stadhuis. Daarna zullen we onder elkaar 
deze bruiloft vieren met een hapje, een drankje 
en een etentje.”
De 90-jarige bruidegom wil tenslotte graag 
benadrukken dat ze gezegende mensen zijn. 
“Met grote dankbaarheid aan onze Hemelse 
Vader die ons deze gezondheid heeft gegeven, 
dat wij dit mee mogen maken.”

Klundert Magazine: 
Gratis… of toch niet…?
De betekenis van ‘gratis’ is kosteloos, voor 
niets. U krijgt dit blad inderdaad gratis aan-
geboden, maar kosteloos is het natuurlijk 
niet. Want dit blad kost best een hoop geld. 
En ergens moet dat geld toch vandaan ko-
men.

Waarom een plaatselijk magazine? 
De leefbaarheid is natuurlijk belangrijk en 
kernen met actief betrokken bewoners ont-
wikkelen zich gunstiger. Belangrijk daarbij is 
samenwerking, verbinding, sociale cohesie 
en betrokkenheid. 
Met het Klundert Magazine willen we een 
belangrijke rol spelen in het bevorderen van 
de leefbaarheid in de kernen door te funge-
ren als spreekbuis voor lokale initiatieven.
Maar hoe wordt dit alles betaald? 
Onze adverteerders nemen een groot deel 
voor hun rekening, maar ook Vrienden zijn 
belangrijk. Als een meerderheid van de ge-
zinnen binnen ons verspreidingsgebied 
Vriend zou worden van Stichting In de Klun-

dert, dat zou echt geweldig zijn! We zouden 
dan zelfs een dikker magazine kunnen ma-
ken, zodat we echt ruimte hebben voor alle 
nieuwtjes en activiteiten binnen ons ver-
spreidingsgebied.
Dan is het niet meer gratis kunt u zeggen. Ja, 
dat is zo, maar die bijdrage is maar minimaal 
en natuurlijk is het geheel vrijblijvend. 
Wilt u ook Vriend worden? 
Voor slechts 13,57 euro per jaar (en dat be-
tekent slechts 1,13 euro per maand) bent u 
al Vriend en zijn we enorm geholpen. U kunt 
zich aanmelden door invulling van het aan-
meldingsformulier op de website www.inde-
klundert.nl. U krijgt een bevestiging met een 
link om de betaling te regelen. 
Aanmelden kan ook door een e-mail te stu-
ren aan info@indeklundert.nl of geef tele-
fonisch door dat u Vriend wilt worden via 
telefoonnummer 06-43694329.
Sponsors voor andere bedragen zijn uiter-
aard ook meer dan welkom!
Bijdragen kunnen overgemaakt worden op 
bankrekening NL06 RABO 0181 2466 78 
t.n.v. Stichting In de Klundert o.v.v. Vriend 
van In de Klundert.

Vrienden- en 
vriendinnen-
avond bij 
Avant-Garde
Op vrijdagavond 4 oktober is er van 19.45 
tot 20.30 uur een vrienden- en vriendinnen-
avond bij Avant-Garde aan de Beatrijsweg 22 
in Klundert. Tijdens deze speciale avond mag 
iedereen zelf op alle aanwezige instrumenten 
spelen. Kom gezellig met meedoen en ontdek 
hoe divers slagwerk is. Na afloop staat er voor 
iedereen drinken met iets lekkers klaar. 

Voor meer informatie over slagwerk en 
Avant-Garde kunt u naar www.slagwerkgroep.
com. 
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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	

	

	

	

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

	

	 	

W W W . J A C C O S M E N S W E A R . N L

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

servicegericht en leergierig.

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

JORA SERVICE STATION
Oliemolenstraat 25 - 4791 JT KLUNDERT

telefoon 0168-404540 

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

woon- en slaapcomfort
Tijdens de oktober woonmaand 10% korting 

op maatwerk houten jalouzien.

Heeft u iets te vieren, vraag naar de mogelijkheden
Eeterij Kelian
Brugstraat 7 Klundert

KOFFIE – LUNCH – HIGH TEA – DINER – WARM & KOUD BUFFET

0168-851874
www.eeterij-kelian.nl

Gewoon gezellig!
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Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl
Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek

Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl
www.dhafbouw.nl

LIZ & WES SPETTERLES: SAMEN GENIETEN EN BEWEGEN
Maak in oktober gebruik van de gratis proefles!

Ga voor meer informatie naar www.optisport.nl/niervaert

DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE
Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988

www.jolistee.nl en .com • jolistee@outlook.com
Verkooppunt van diverse merken diepvries versvlees

Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding

Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen

telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl

Gespecialiseerd in op maat gemaakte producten, 
zoals tuinhuizen, veranda’s en blokhutten. 

In onze eigen werkplaats worden de 
producten met aandacht op maat gemaakt 

door onze eigen vakmensen.
Ook verkoop van tuinhout.
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Recept van de 
maand: herfst-
stoofpot met kip
Deze herfststoofpot is een eenvoudige com-
binatie van heerlijke smaken, die ongetwijfeld 
bij het hele gezin in de smaak zal vallen. Lek-
ker na een heerlijke lange herfstwandeling 
bijvoorbeeld.

Nodig voor 6 personen:
2 kg kipstukken, 8 laurierblaadjes, 2 takjes 
verse rozemarijn, 3 teentjes knoflook, gepeld 
(1 geplet, 2 in plakjes gesneden), ½ fles rode 
wijn (lekker b.v. met Chianti), bloem, olijfolie, 
6 ansjovisfilets, een handvol groene en zwarte 
olijven zonder pit, 2 blikken van 400 g gepelde 
tomaten.

Bereiding:
Wrijf de stukken kip in met zout en zwarte pe-
per en leg in een kom. Doe de laurierblaadjes, 
takjes rozemarijn en het geplette teentje knof-
look erbij en giet de wijn erover. Laat de kip 
minstens een uur, maar liefst een hele nacht in 
de koelkast marineren.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat de 
stukken kip uitlekken - bewaar de marinade – 
en dep ze droog met keukenpapier. Bestuif de 
kip met bloem en schud de overtollige bloem 
eraf. Zet een ovenvaste pan op het vuur, giet 
er als de pan goed heet is een scheut olijfolie 
in, bak de stukken kip rondom bruin aan en zet 
ze even opzij. Zet de pan weer op het vuur en 
doe de plakjes knoflook erin. Bak de knoflook 
licht goudbruin en doe de ansjovis, olijven, 
tomaten en de stukken kip inclusief marinade 
erbij. Laat het aan de kook komen, leg het dek-
sel op de pan of dek de pan af met een dub-
bele laag folie en zet hem 1 ½ uur in de oven.
Schep het bovendrijvende vet eraf, roer en 
proef en doe er zo nodig een beetje zout en 
peper bij. Haal de laurierblaadjes en takjes 
rozemarijn uit de pan en serveer bijvoorbeeld 
met stoofappeltjes en frietjes. Lekker met een  
glas rode wijn. 

Foto van de maand

Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de redactie: 
redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar de foto precies genomen is. 

Deze maand een prachtige foto van het sluisje bij de schaapskooi gemaakt door Segert van 
Wensen.

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te ver-
tellen of hebt u een nieuwtje? 
Schrijf het op en mail het naar 
redactie@indeklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in deze ru-
briek geplaatst.

KWF collecte Klundert
De collecte voor het KWF Kanker bestrijding 
van 1 t/m 9 september is weer goed verlopen 
dankzij de grote inzet van de 43 collectanten 
die dit gezamenlijk hebben gedaan. Daar-
naast kreeg het KWF van AH in de Klundert 
toestemming om een collectebus te plaatsen. 
Alles bij elkaar kon Klundert een bedrag van 
€ 3294,80 overmaken op de rekening van het 
KWF.
Namens het KWF bedankt.
Ingezonden door Liesbeth Vroegop

Amnesty International
In januari 1985 begon een tiental mensen met 
Amnesty-groep 270. In de loop van de tijd is er 
bij Amnesty veel veranderd; de acties werden 
anders en steeds meer gericht op individueel 
werk via internet en aansprekender voor jon-
geren. 
Al die jaren bezorgden we elke maand voor-
beeldbrieven, elk jaar was onze groep met een 
stand te zien op 8 maart voor de Wereldvrou-
wendag. Ook voor de verjaardag van Amnesty 
International, 10 december, waren we te vin-
den met een stand en altijd met een petitie. In 
verschillende kerken hebben we gestaan met 
Amnesty-petities en we waren vaak present 
op de Klundertse braderie. Daarnaast nog veel 
meer acties en activiteiten.
Omdat er nu weer twee mensen af vallen, 
heeft de werkgroep besloten om Amnes-
ty-groep 270 op te heffen. Maar, dat wil niet 
zeggen dat we kunnen stoppen met ons uit te 

spreken tegen mensenrechtenschendingen. Er 
is nog steeds, en zeker niet minder den voor-
heen, werk aan de winkel. Wie door wil gaan 
met Amnesty-werk, hoeft alleen maar te kij-
ken op internet: www.amnesty.nl. Daar staan 
ideeën: petities om te ondertekenen, brieven 
om te schrijven; een petitie te ondertekenen 
soms alleen met een druk op de knop. Ook 
de schrijfestafette is goed te vinden. Als je 
Amnesty-kerstkaarten wil kopen kun je aan-
kloppen bij Bep Rosing. Maar verder laat ieder 
zich horen op zijn eigen manier, naar zijn eigen 
mogelijkheden. 
Hartelijk dank voor je inspanningen voor men-
sen die niet zo bevoorrecht zijn als wij.
Annemiek, Imkje, Jannie en Bep
Ingezonden door Bep Rosing-Punt

Woensdag 23 oktober: gezamenlijke maal-
tijd met diverse culturen in Huis van de Wijk 
Klundert 
De laatste 2,5 jaar ben ik te vinden 1 keer per 
drie weken in het huis van de wijk met een 
aantal vaste vrijwilligers. Dan komen we bij el-
kaar om te werken aan taal en integratie. We 
ontmoeten hier allerlei mensen met diverse 
culturen die hun thuisland hebben moeten 
verlaten en in Klundert zijn komen wonen. Nu 
hebben we het volgende idee: eten in het huis 
van de wijk. De bedoeling is dat iedereen die 
komt eten, ook eten meeneemt. Je neemt de 
hoeveelheid eten mee voor het aantal mensen 
met wie je komt. We verzamelen al het eten 
op een grote tafel en zo ontstaat er een buf-
fet. We openen gezamenlijk en dan genieten 
we met elkaar van de maaltijd. Iedereen is wel-
kom! Graag geen vlees gebruiken in het eten; 
vis kan wel. Op woensdag 23 oktober bent 
u welkom van 17:30 tot uiterlijk 19:30 uur. 
Mocht dit goed bevallen, dan gaan we dit per 
januari vaker oppakken. Ik ben benieuwd. 
Hartelijke groeten Marjolijn Rozendaal
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Stadse
KALENDER

ZONDAG 6 OKTOBER 
14:00 - 17:00 u

CONCERT C’EST LA VIE
C’est la vie zingt voor KWF 
Kankerbestrijding / Dutch Cancer Society. 
Een gezellige middag vol muziek.

ZATERDAG 19 OKTOBER
14:00 - 21:00 u

HET STADS BIERFESTIVAL
De tweede editie van het Stads 
Bierfestival. Een dag vol heerlijke 
speciaalbieren, lekker eten én live muziek! 
Dit wil je niet missen!

ZATERDAG 26 OKTOBER
11:30 - 13:00 u

KOFFIECONCERT
Een gezellige morgen met klassieke muziek, 
uitgevoerd door twee top-musici. 
Met Wouter Harbers op de piano & 
Marjolein de Wit op de fluit.

MEER INFO OVER ONZE EVENEMENTEN?

BEKIJK ONZE FACEBOOKPAGINA OF GA 

NAAR WWW.DESTADKLUNDERT.NL

saladie-jeej!
nieuw!salade bowls in 4 verschillende smaken!

Gezellig uitje met 
   je vriendinnen ? 

 LUNCH ARRANGEMENT
3 gangen lunch + een workshop bij Marion's bloemdecoraties

Mogelijk op woensdag t/m zaterdag.

€ 48,50 P.P.

***
DINER ARRANGEMENT

3 gangen diner + een workshop bij Marion's bloemdecoraties

Mogelijk op donderdag en vrijdag.

€ 65,00 P.P.

***
HIGH WINE ARRANGEMENT

4 gangen diner met kleine hapjes en een wijnarrangement +
een workshop bij Marion's bloemdecoraties

Mogelijk op donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag.

€ 65,00 P.P
 

***
LIJKT HET JOU LEUK?

BEL DAN NAAR 06-14030906 EN RESERVEER!
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx, nummer 20 - augustus 2019 

Het Kreekgebouw
Het Kreekgebouw, gelegen boven de Bottekreek 
met de ingang aan de Molenberglaan en de voor-
malige woning van de beheerder aan de Zevenberg-
sepoort, zorgde enige tijd terug in Klundert voor 
nogal wat  beroering. De gemeente Moerdijk heeft 
er nadat de bibliotheek eruit is gegaan geen nieu-
we bestemming aan willen/kunnen geven, maar het 

pand ter verkoop of als huurobject aangeboden. De nieuwe eigenaar 
heeft op de benedenverdieping kantoorruimte gecreëerd en daarboven 
enkele appartementen. Om m.n. in de kantoren voor meer buitenlicht te 
zorgen waren in eerste instantie aan de noordkant van het gebouw, t.w. 
de zichtzijde vanaf de Kaaibrug, ramen gepland. Vanwege de vele be-
zwaren vanuit de Klundert-se bevolking zijn die ramen vervangen door 
lichtvensters, waarmee het kunstwerk op de noordgevel ongeschonden 
bleef.

In enkele oude uitgaven van de weekbladen Het Hollandsch Diep en 
De Westhoek heeft Bert Bongers artikelen gevonden over de bouw en 
de functie van het zo markante Kreekgebouw. Hij schreef aan de hand 
daarvan een artikel in het maartnummer 2017 van De Overdraght, het 
kwartaalblad van Heemkundekring Die Overdraghe.

Bouw Gymnastieklokaal
Op 28 december 1952 is door de gemeenteraad van Klundert een kre-
diet beschikbaar gesteld van 120.000 gulden voor de bouw van een 
gymnastieklokaal. Een aantal raadsleden stemden toen tegen dit plan, 
omdat naar hun mening op een andere plaats een gebouw met dezelfde 
faciliteiten zou kunnen worden gebouwd. De aanbesteding heeft echter 
uitgewezen dat een krediet van 160.000 gulden nodig zou zijn. B&W 
verzoeken de Raad om het krediet tot dat bedrag te verhogen. Raadslid 
van Drimmelen vraagt of de inspecteur, die over deze tak van onderwijs 
gaat, geen bezwaar heeft gemaakt. Raadslid Winde denkt dat men wel 
voor een ton klaar zou zijn, als niet over de Bottekreek gebouwd zou 
worden. Persoonlijk is hij geen voorstander van het bouwen op deze 
locatie. Raadslid Beljaars vindt 160.000 gulden voor een gymnastiek-
lokaal in een gemeente van 5000 inwoners wel wat te gortig en noemt 
het geldwegsmijterij. Hij verklaart zich dan ook tegen de verhoging van 
het krediet. Raadslid Donkers meent, dat als de raad het krediet goed 
zou keuren, er nog wel wat bij kan. Hij stelt daarom voor om ook dou-
checellen te maken, zodat de inwoners van Klundert kunnen profiteren 
van deze vrij hoge uitgave.
Raadvoorzitter burgemeester G. Draijer vreest dat Gedeputeerde 
Staten hieraan geen goedkeuring zullen geven, daar de hogere kosten 
niet rendabel gemaakt kunnen worden. Hierna wordt de verhoging 
tot 160.000 gulden in stemming gebracht. De heren Lansen, Winde 
en Beljaars stemmen tegen, zodat het voorstel met acht tegen drie 
stemmen wordt aangenomen. 
(uit: Het Hollandsch Diep dd. 13 maart 1954)

In het verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van Klundert 
van 21 mei 1954 lezen we dat alle leden aanwezig waren. Het was een 
vrij rustige vergadering, omdat verschillende kwesties al in de commis-
sievergaderingen waren behandeld. Meegedeeld wordt dat Gedepu-
teerde Staten toestemming o.a. heeft verleend aan de bouw van het 
gymnastieklokaal.
(uit: Het Hollandsch Diep dd. 29 mei 1954)

Openstelling Gemeentelijk Badhuis op donderdag 26 januari 1956

Anderhalf jaar later lezen we:
Opening Gymnastiekgebouw te Klundert
Bij de officiële opening van het onlangs klaar gekomen gymnastiekge-
bouw sprak burgemeester G. Draijer er zijn voldoening over uit dat niet 
alleen een imposant bouwwerk tot stand gekomen is, maar dat daar-
mee ook de lichamelijke oefening beter tot haar recht kan komen. In 
zijn dankwoord bedankte hij allen die hadden meegewerkt aan het tot 
stand komen van dit gebouw, waarvoor inderdaad zeer veel werk moest 
worden verzet. Dat er een centraal gymnastiek-gebouw moest komen, 
daarvan was iedereen overtuigd, doch het feit dat dit gebouw 180.000 
gulden moest kosten, was wel de reden tot tegenstand. Deze tegen-
stand werd echter overwonnen door de medewerking van alle instan-
ties.
Nadat het officiële gedeelte was afgesloten werd een demonstratie 
gegeven door de turndemonstratieploeg van de leveranciers van de 
turn-apparaten Jansen & Fritsen uit Helmond. Tenslotte werd nog me-
degedeeld dat douche-baden voor volwassenen 20 cent en voor kinde-
ren 10 cent kosten, waarbij de hoop werd uitgesproken dat vele perso-
nen van deze unieke gelegenheid gebruik zouden maken.
(uit: Het Hollandsch Diep dd. 21 januari  1956)

Activiteiten in kader van “75 jaar bevrijding”

Overdraghe actief!
In het kader van de herdenking “75 jaar 
bevrijding” heeft Heemkundekring Die 
Overdraghe een aantal activiteiten op het 
programma staan. 

Op dinsdag 22 oktober is er een lezing met 
als onderwerp “Luchtgevechten boven Klun-
dert” in Gasterij Het Tolhuis aan de Zeven-
bergse Poort in Klundert. Fijnaarter Willem 
van Draanen vertelt vanaf 19.30 uur, daarbij 
ondersteund door foto’s en andere materialen, 
over het hoe, het wat en het waarom van de 
bevrijding van m.n. Klundert. Iedereen is van 

harte welkom en de toegang is gratis.

Op zaterdag 2 november is De Stad Klundert 
om 11.00 uur het vertrekpunt van de bevrij-
dingsbus, die die middag een rondrit maakt 
door de gemeente Moerdijk langs de plaatsen 
die de deelnemers zullen herinneren aan de 
Tweede Wereldoorlog, de bevrijding in no-
vember 1944 en de daarop volgende nasleep, 
die duurde tot 5 mei 1945. Tijdens deze rond-
rit zullen vertegenwoordigers van alle heem-
kundekringen uit de gemeente Moerdijk aan 
de hand van foto’s en eventueel filmbeelden 

een toelichting geven en zal regelmatig ge-
stopt worden op plaatsen die daar aanleiding 
toe geven om daar het verhaal te vertellen.  
Meer informatie o.a. over de wijze van inschrij-
ven voor deze Bevrijdingstour kan verkregen 
worden bij de bestuursleden van Die Over-
draghe.
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KALENDER OKTOBER
Vrijdag 27 september
14.00 uur Bingomiddag met high-tea met De Zonne-
bloem Klundert in Gasterij ‘t Tolhuys Klundert

Zaterdag 28 september
10.00-16.00 uur: Herfstfair Op de Schans bij Vingeling, 
Noordschans 9 in Klundert
10.00 uur: Burendag bij Buurt- en Speeltuinvereniging 
Het Westerkwartier Klundert

Maandag 30 september
19.00-20.00 uur: Inloop digitale wereld in Huis van de 
Wijk Klundert: vrijwilligers helpen met allerlei vragen 
over ipad, computer enz.
19.20-20.20 uur: Zwemvierdaagse speciaal voor ieder-
een met een beperking in Zwembad De Niervaert Klun-
dert

Woensdag 2 oktober
13.30-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht in het Huis 
van de Wijk Klundert
14.00 uur: Brei- en Haakcafé in Huis van de Wijk Klun-
dert
14.00-16.00 uur: Expositie De viering van de bevrijding 
in september 1945 in het Heemhuis, Stoofdijk 1b, Klun-
dert

Vrijdag 4 oktober
19.45-20.30 uur: Vrienden- en vriendinnenavond 
Avant-Garde, Beatrijsweg 22 Klundert

Zaterdag 5 oktober
14.00-16.00 uur: Expositie in De Stad Klundert met als 
thema De bevrijding van Klundert 1e week november 
1944
20.00 uur: Bingoavond Oranje Garde in De Niervaert, 
Klundert

Zondag 6 oktober
14.00 uur: Concert met liedjesveiling t.b.v. KWF met 
C’Est La Vie, Westhoeks Mannenkoor en band Funn in 
De Stad Klundert

Maandag 7 oktober 
13.00-17.30 uur: Dag van de Ouderen Klundert voor alle 
55-plussers in De Niervaert Klundert
13.00-17.30 uur: Viering Dag van de Ouderen in De 
Niervaert Klundert met muziek, grapjes, hapjes en 
drankjes
19.20-20.20 uur: Zwemvierdaagse speciaal voor ieder-
een met een beperking in Zwembad De Niervaert Klun-
dert

Dinsdag 8 oktober 
13.30 uur: Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk 
Klundert
19.30 uur: Dorpsavond Noordhoek in Café Noordhoek

Woensdag 9 oktober 2019
14.00-16.00 uur: Expositie De viering van de bevrijding 
in september 1945 in het Heemhuis, Klundert
16.00-17.00 uur: Muziekspeeltuin in de muziekzaal van 
De Niervaert Klundert voor kinderen vanaf 4 jaar

Zaterdag 12 oktober 
14.00-16.00 uur: Expositie in De Stad Klundert met als 
thema De bevrijding van Klundert 1e week november 
1944
20.00 uur: Kaartavond in Multifunctioneel Centrum 
Noordhoek; organisatie St. Dorpsactiviteiten Noordhoek

Maandag 14 oktober 
19.00-20.00 uur: Inloop digitale wereld: vrijwilligers hel-
pen met allerlei vragen over ipad, computer enz.

Woensdag 16 oktober
13.30-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht in het Huis 
van de Wijk Klundert
14.00-16.00 uur: Expositie De viering van de bevrijding 
in september 1945 in het Heemhuis, Klundert
19.00 uur: Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk 
Klundert

Donderdag 17 oktober
13.00-14.00 uur: Kom in de kern inloopspreekuur in het 
Huis van de Wijk Klundert voor vragen over zorg, 
welzijn en wonen

Zaterdag 19 oktober
14.00-21.00 uur: Het Stads Bierfestival in De Stad Klun-
dert met 20 bieren van 5 brouwerijen; met livemuziek 
20.00 uur: Voorstelling Hartstocht door Theatercollec-
tief Protheze Moerdijk, een thriller op Fort Sabina in 
Heijningen

Zondag 20 oktober
14.30 uur: Voorstelling Hartstocht door Theatercollec-
tief Protheze Moerdijk, een thriller op Fort Sabina in 
Heijningen

Dinsdag 22 oktober
13.30 uur: Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk 
Klundert
20.00 uur: Lezing over luchtbewegingen boven Klundert 
in november 1944 in Gasterij ‘t Tolhuys

Woensdag 23 oktober
10.00-12.00 uur: Modeshow door Esthers Modewensen 
in het Huis van de Wijk Klundert
14.00-16.00 uur: Expositie De viering van de bevrijding 
in september 1945 in het Heemhuis Klundert
14.00-16.00 uur: Heilige Mis in het Huis van de Wijk 
Klundert met pastor Dirven
16.00-17.00 uur: Muziekspeeltuin in de muziekzaal van 
De Niervaert Klundert voor kinderen vanaf 4 jaar
17.30-19.30 uur: Gezamenlijke maaltijd met diverse cul-
turen in het Huis van de Wijk Klundert (ieder brengt iets 
mee voor buffetmaaltijd)
9.45-15.30 uur: Electrische fietsdag voor 50-plussers bij 
De Niervaert in Klundert (aanmelden via 
www.e-biketraining.nl)

Vrijdag 25 oktober
20.00 uur: KVA Klundert: Kampvuuravond  voor mannen 
(thema geloven) Oude Heijningsedijk 22 Heijningen

Zaterdag 26 oktober
14.00-16.00 uur: Expositie in De Stad Klundert met als 
thema De bevrijding van Klundert 1e week november 
1944
19.00 uur: Halloweenavond met St. Dorpsactiviteiten 
Noordhoek

Maandag 28 oktober 
19.00-20.00 uur: Inloop digitale wereld: vrijwilligers hel-
pen met allerlei vragen over ipad, computer enz.

Woensdag 30 oktober
13.30-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht in het Huis 
van de Wijk Klundert
14.00-16.00 uur: Expositie De viering van de bevrijding 
in september 1945 in het Heemhuis, Stoofdijk 1b, Klun-
dert
17.00 uur: Themamaaltijd in het Huis van de Wijk Klun-
dert; kosten 12,50 euro; opgeven voor 16 oktober

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.

Wekelijkse 
activiteiten voor 
55-plussers in 
Klundert
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk 
Klundert organiseert of coördineert 
diverse wekelijkse activiteiten voor 
55-plussers in Klundert.

Elke maandag:
13.00 uur: Wandelen vanaf De 
Mauritshof
13.15 uur: Gymnastiek in De NIervaert
14.00 uur: Sjoelclub in de Mauritshof

Elke dinsdag:
13.30 uur: Fietsclub vertrek vanaf het 
Sovakplein
13.30 uur: Kaartclub in De Niervaert
14.00 uur: Bewegen oor chronisch 
zieken in De Mauritshof

Elke woensdag:
09.00 uur: Wandelen vanaf De 
Mauritshof
13.30 uur: Bridgeclub in De Niervaert
13.30 uur: Koorrepetitie Herfstklanken 
in De Niervaer
15.00 uur: Bingoclub in De Niervaert

Elke donderdag:
9.00 uur: Zwemmen in De Niervaert
Iedere dag:
13.00-17.00 uur: Biljartclub in De 
Niervaert

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)
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Gewoon Bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen en in deze editie met als 
thema ‘wonen’  maken we kennis met iemand die nog maar net in Klundert is komen wonen.

Deze maand aan het woord Sanne Wervers (24) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds...
Ik ben begin september verhuisd van Moerdijk 
naar Klundert. Ik wilde graag op mezelf gaan 
wonen en heb hier nu een appartementje. Ik 
vind het echt leuk in Klundert. Er is meer te 
doen dan in Moerdijk, er zijn winkels, restau-
rantjes en terrasjes en een gezellig centrum, 
het voelt ook meteen als thuis.

Men zou mij kunnen kennen van...
In Moerdijk ben ik opgegroeid en heb daar tot 
september bij m’n ouders gewoond. Ik heb in 
Moerdijk op de basisschool gezeten en als kind 
speelde ik buiten met vriendjes en vriendinne-
tjes. Daarna ben ik naar het Markland College 
gegaan, eerst in Zevenbergen, later in Ouden-
bosch. Na de Havo heb ik de Pabo-opleiding 
gedaan. In Moerdijk zullen ze me ongetwijfeld 
wel kennen, maar ook in Klundert ken ik al wat 
mensen. Ik ben onder andere al een aantal ja-
ren lid van Determinato. Natuurlijk wil ik me 
graag gaan mengen in het sociaal leven hier in 
Klundert. Ik heb begrepen dat er vaak van alles 
te doen is en daar zal ik zeker eens een kijkje 
gaan nemen.

In het dagelijks leven ben ik…
Juf Sanne. Ik werk op de basisschool in Zeven-
bergschen Hoek. Daar sta ik voor groep 5. Het 
onderwijs zie ik echt als mijn roeping, ik werk 
graag met kinderen. De creatieve vakken vind 
ik het leukste, waaronder natuurlijk muziek-
lessen. Ik ben nu bezig met een opleiding om 
cultuur-coördinator te worden. Dat past wel in 
mijn straatje.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Afgelopen zomer heb ik samen met een vrien-
din een rondreis gemaakt met een groep jon-
geren door Thailand. Dat was echt heel bijzon-
der. Dat was voor mij de eerste keer buiten 
Europa. Ik wil zeker meer gaan reizen.

Ik ben trots op...
Wat ik tot nu toe gedaan en bereikt heb: een 
vaste baan, een leuk eigen appartementje.

Mijn lijfspreuk is...
Geniet van elke dag!

Mijn lievelingskleur is…
Roze.

Mijn lievelingsdier is…
Een hond.

Ik ben goed in...
Ik kan goed met kinderen omgaan. Naast m’n 
werk ben ik ook actief bij de kinderactivitei-
ten van het SKW in Moerdijk en ik help graag 
mee bij de organisatie van b.v. een jeugdmu-
ziekkamp of spelmiddag bij onze vereniging. Ik 
ben een rustig iemand met een open houding, 
kinderen komen makkelijk naar me toe en ik 
probeer ze altijd een veilig gevoel te geven.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Klussen in huis, maar gelukkig heb ik een han-
dige papa.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Mensen verbeteren op hun taalgebruik. Ik kan 
het niet laten, dat gaat vanzelf. Dat vinden 
mensen niet altijd leuk.

Ik heb een grote hekel aan…
Aan mensen die zich beter voelen dan anderen 
en dat ook duidelijk laten merken.

Deze film moet iedereen zien...
The Notebook, een hele mooie boekverfil-
ming. Ik houd van romantische films, maar het 
moet wel realistisch zijn. 

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees graag boeken van bijvoorbeeld Saskia 
Noort.

Ik luister graag naar...
Popzenders op de radio.

Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Liever niet, maar als ik ’s nachts op moet staan 
om op vakantie te gaan, dan kom ik graag m’n 
bed uit.

Het liefst drink ik...
Doordeweeks drink ik thee en water en in het 
weekend kan ik wel genieten van een glaasje 
witte wijn.

En het lekkerste eten vind ik…
De Italiaanse keuken. Pasta en pizza lust ik 
graag.

Mijn favoriete vakantieland is...
Ik zou heel graag een keer naar Zuid-Afrika 
gaan, dat lijkt me echt geweldig.

Mijn meest dierbare herinnering is…
De vakanties vroeger met ons hele gezin. Ik 
ben opgegroeid in een warm nest, een hechte 
familie.

Mijn grootste blunder ooit was…
Op hoge hakken ben ik onderuit gegaan op 
de trap midden in de hal van de middelbare 
school. Dat was wel gênant.

In mijn vrije tijd…
Ik ga graag shoppen of gezellig uit eten met 
vriendinnen.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een keertje met dolfijnen zwemmen, dat lijkt 
me een fantastische ervaring.

Mijn lievelingssport is…
Vroeger zat ik bij de zwemvereniging. Nu ga ik 
naar de sportschool en probeer elke week een 
keertje te gaan fitnessen. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Lekker ontspannende programma’s zoals Ex-
peditie Robinson, GTST en Wie is de Mol. De 
actualiteiten volg ik op mijn telefoon via de 
app van nu.nl.

Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is Kim. We trekken al tien jaar met elkaar 
op.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Dat je altijd eerlijk bent naar elkaar.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen 
met…
Iemand met een heel ander beroep. Ik zou bij-
voorbeeld wel eens een kijkje achter de scher-
men willen nemen bij de programmamakers 
van Expeditie Robinson.

Klundert vind ik…
Een gezellige woonplaats met een leuk cen-
trum waar vaak iets te doen is. Heel anders 
dan Moerdijk, want dat vind ik een knus, maar 
wel heel rustig dorp. Iedereen kent elkaar daar, 
dat is heel anders dan in Klundert.

Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis eigenlijk niets, behalve misschien een 
parkeerplaats voor de deur, want dat heb ik 
hier niet. In Moerdijk miste ik toch wel een ge-
zellig centrum en wat winkels, dat vind ik hier 
veel leuker.

Mooiste plekje in Klundert…
In Klundert vind ik het Stadhuis echt heel 
mooi. Als ik in Moerdijk een mooi plekje moet 
noemen, dan zou dat het bos zijn in het na-
tuurgebied De Appelzak.

Minst mooie plekje in Klundert…
Dat zou ik niet kunnen zeggen. Net zo min 
trouwens als welk plekje ik het minst mooi 
vind in Moerdijk. Allebei best leuke plaatsen. 

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Fort Sabina bij Heijningen. Echt een mooie 
stek!
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AFZ: MARIBELLE MODE VOORSTRAAT 46 4791HP KLUNDERT

20 SEPT MODEFLITSEN
  AANVANG SHOW 
  10.30-13.30-16.00 EN 19.30 UUR

20 SEPT T/M SHOPPING CADEAU WEKEN.    
5 OKT BIJ BESTEDING VANAF €50, VUL IN  
  EN WIN! MAAK KANS OP EEN E-BIKE 
  (I.S.M. GROENENDIJK TWEEWIELERS) 
  EN VELE ANDERE PRIJZEN. 
 
4 & 5 OKT BEAUTY WEEKEND I.S.M. 
  FEEL BEAUTY BY CINDY.
  MAAK KANS OP EEN GRATIS 
  GEZICHTSBEHANDELING.

16 T/M RECYCLING ACTIE TRIUMPH. BIJ   
3O SEPT INLEVERING VAN UW OUDE BH €10
                  KORTING OP EEN BH VAN TRIUMPH.

30 SEPT T/M NACHTMODE EN LINGERIE
21 OKT  VERWEN WEKEN.     
  WIN EEN LINGERIE SET VAN 
  CHANTELLE -PASSIONATA- 
  PRIMADONNA EN MARIE-JO.

21 OKT T/M ACTIE PASSIONATA, 2E STUKS 
10 NOV 50% KORTING.

WWW.MARIBELLE-MODE.NL
WWW.MARIBELLE-LINGERIE.NL

FACEBOOK.COM/MARIBELLEMODEKLUNDERT
INSTAGRAM.COM/MARIBELLEMODE
INSTAGRAM.COM/MARIBELLELINGERIE

Maribelle-2019-Design-Najaarkaart-Final.indd   2 04/09/2019   13:43
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  EN VELE ANDERE PRIJZEN. 
 
4 & 5 OKT BEAUTY WEEKEND I.S.M. 
  FEEL BEAUTY BY CINDY.
  MAAK KANS OP EEN GRATIS 
  GEZICHTSBEHANDELING.

16 T/M RECYCLING ACTIE TRIUMPH. BIJ   
3O SEPT INLEVERING VAN UW OUDE BH €10
                  KORTING OP EEN BH VAN TRIUMPH.

30 SEPT T/M NACHTMODE EN LINGERIE
21 OKT  VERWEN WEKEN.     
  WIN EEN LINGERIE SET VAN 
  CHANTELLE -PASSIONATA- 
  PRIMADONNA EN MARIE-JO.

21 OKT T/M ACTIE PASSIONATA, 2E STUKS 
10 NOV 50% KORTING.

WWW.MARIBELLE-MODE.NL
WWW.MARIBELLE-LINGERIE.NL

FACEBOOK.COM/MARIBELLEMODEKLUNDERT
INSTAGRAM.COM/MARIBELLEMODE
INSTAGRAM.COM/MARIBELLELINGERIE
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BIJ INLEVERING VAN 750 PUNTEN:
EEN TASJE CADEAU

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

woon- en slaapcomfort

Dubbele punten op bedtextiel en hoofdkussens

 

 

 

 

 

 

 

Tegen inlevering van 200 punten 
1 zakje snacks GRATIS (hond, kat of knaagdier)* 

 

Dierenspeciaalzaak  
       Wendy   
Molenstraat 21 Klundert 

*Hondenkoekjes t.w.v. € 2,49 of  
*Kattensnacks M-pets t.w.v. € 2,99 of 
*Knaagdiersnacks Benelux t.w.v. € 3,25 

Bij inlevering van 750 punten 
10 Euro korting  
op uw aankoop 
Zin in mooie schoenen! 

Oktober 2019 

De hele maand oktober 
dubbele punten!

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

Mooie bolchrysanten
€ 4,99 per stuk

2 stuks voor € 8,-

Bij inlevering van 500 punten  
kunt u voor 600 punten 

besteden bij de sLeijtenrij!

SLEIJTENRIJ ACTIE WINKELPAS IN DE KLUNDERT!

W W W . J A C C O S M E N S W E A R . N L

De hele maand oktober:
Bij inlevering van deze 

advertentie dubbele punten!
WWW.JACCOSMENSWEAR.NL

Bij inlevering van 500 punten 
een trendy shawl voor €2,50!

Feel Beauty  
Experience+ 

Gezichtsbehandeling 30 min. 
+ Luxe homeset t.w.v. € 80,- 

  3000 punten Voorstraat 52B  Klundert 

0168 - 40 52 80     www.feelbeauty.nl 

Kijk voor deelnemende ondernemers 
op www.winkelenindeklundert.nl

winkelenindeklundert
Deze kaart is strikt persoonlijk en geen betaalmiddel. Informatie over de mogelijkheden 

van deze pas is te vinden op de www.winkelenindeklunder t.nl. Wij behouden ons het recht 
voor acties op ieder moment te wijzigen of  te beëindigen.

Win
kel
pas

WINKELEN IN DE KLUNDERT - WINKELPAS ACTIES
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Oefentherapie Klundert 
Voorstraat 20
4791 HN Klundert
0168-402361

info@oefentherapieklundert.nl
OefentherapieKlundert
www.oefentherapieklundert.nl 

De oefentherapeut biedt hulp bij: 
• Rugklachten 
• Nek- en schouderklachten
• Artrose 
• Bekken- en of rugklachten tijdens of na de zwangerschap 
• Ademhalingsklachten
• Hoofdpijn
• Incontinentie
• Bekkenklachten 
• Chronische pijn
• Pijn aan heup, knie of voet
• Arbeidsgerelateerde klachten
• Klachten na of tijdens sporten 

Sporten? Ook 
dat kan bij ons! 
Van bootcamp 
tot 70+ en fit 

lessen! 
Neem een kijkje 

op de site! 

4 OKTOBER – DIERENDAG 
Dierenspeciaalzaak Wendy 

Molenstraat 21, Klundert  

U en uw huisdier zijn meer dan welkom, om 
dierendag op 4 oktober met ons te vieren; 

 

Smakelijke en voordelige aanbiedingen 
 

Bij aankoop vanaf € 15,- (hond of kat) leuke 
tas met goody’s t.w.v. € 15,- GRATIS! 

Bij aankoop vanaf € 10,- (knaagdier of vogel) 
leuke tas met goody’s t.w.v. € 10,- GRATIS! 
Bij aankoop vanaf € 8,90 (vis) leuke tas met 

cadeautje t.w.v. € 8,90 GRATIS! 
 

CADEAUTJE! 
Op vrijdag en zaterdag (4 en 5 oktober) geven 

wij een cadeautje weg bij elke aankoop!  
 

LIKE ONS OP FACEBOOK  
voor de dierendag WIN Actie 

 

T: 0168-851095
E: sleijtenrij@ziggo.nl
I: www.sleijtenrij.nl

Richard Leijten
Doorsteek 2

4791 HR  Klundert

sLeijtenrij blijft in Klundert!
Loop eens binnen! Ruime keus en leuke aanbiedingen!

Iedere ochtend van 
10:00-12:00 uur welkom 

voor een bakje koffie!
Prins Willemstraat 2, Klundert

Adverteren in Klundert 
Magazine?
Klundert Magazine is een maandblad dat die zich met plaatselijke 
berichten richt op de inwoners van Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. 

Klundert Magazine bindt, boeit en bespaart. Een lokaal blad, juist nu!

Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het bevorderen van 
de leefbaarheid in de kernen door te fungeren als spreekbuis voor lo-
kale initiatieven. We hopen dat u uw betrokkenheid voor wat betreft 
de leefbaarheid in de kernen van deze regio ook wilt laten blijken door 
het plaatsen van een advertentie in ons maandblad om zo dit lokale 
initiatief een kans van slagen te geven.

Dit regionale maandblad kan alleen bestaan bij gratie van donateurs 
en/of adverteerders. 

Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer infor-
matie over adverteren en de tarieven. Daar kunt ook meteen een op-
dracht geven tot het plaatsen van een advertentie. 
Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar  advertenties@indeklun-
dert.nl. Uiteraard graag bereid om een afspraak te maken om een en 
ander te bespreken.

Klundertkwizzz op zaterdag 16 november
Voor het derde jaar op rij houdt de Klundertse Heemkundekring Die 
Overdraghe de welbefaamde Klundertkwizzz. Dat gaat gebeuren op 
zaterdag 16 november 2019 vanaf 19.30 uur in  De Stad Klundert.
Teams voor deze kwis kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 15 oktober. 
Vorm met leden van familie, vrienden, vereniging of buurtbewoners 
een team dat bestaat uit zes volwassenen en verzin een leuke team-
naam.
Schrijf jullie naam en de contactpersoon met telefoonnummer en 
e-mailadres op een briefje en stop dit in de brievenbus bij An Römer, 
Moye Keene 169 in Klundert. Het inschrijfgeld bedraagt dertig euro 
per team en moet worden overgemaakt op de bankrekening van Die 
Overdraghe nummer NL33RABO0126090440.
Als dit allemaal geregeld is, dan ontvangt u een bevestiging met nadere 
informatie over de Klundertkwizzz.
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