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VRIJHEID IS NIET VANZELFSPREKEND
herinneringen van Henk de Gast
4 doden aan de Schansweg
CONCERT 75 JAAR VRIJHEID
zaterdag 9 november in De Stad Klundert
avond met muziek, filmbeelden en verhalen
GEWOON BIJZONDER
Ruud Krijnen onderscheiden met
herinneringsmedaille Interantionale Missies
en Ereteken voor Verdienste in zilver
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Gezin De Gast aan de Schansweg diep geraakt

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Het boekje ‘De Westhoek in nood’, geschreven
door Henk van de Berkt staat in menig
Klunderts gezin in de boekenkast. Een boekje
vol verhalen over Klundert en omgeving tijdens
de oorlog. Niet zomaar verhalen, maar allemaal
waargebeurd. Ook het verhaal van Henk de
Gast uit Klundert is opgenomen in dit boekje.
Een intrieste herinnering. Nog steeds vindt
Henk het moeilijk om er over te praten.
Deze maanden wordt overal ‘75 jaar vrijheid’ gevierd, ook in Klundert zijn er diverse activiteiten.
Voor Henk de Gast is dit een periode waarin hij
vaak terugdenkt aan die verschrikkelijke tijd tijdens en net na de oorlog. In hoofdstuk 19 van
het boekje ‘De Westhoek in nood’ is zijn verhaal
opgetekend met als titel: Vier doden aan de
Schansweg… De naam De Gast is door de schrijver veranderd in De Groot, maar de gebeurtenissen zijn waarheidsgetrouw beschreven. Een
tragedie aan het eind van de oorlog. “Dit verhaal, deze gebeurtenis heeft alle betrokkenen
die het overleefd hebben getekend voor de rest
van hun leven, zoiets raak je nooit meer kwijt”.
Opgroeien in en met de oorlog
Henk was bijna vijf jaar toen de oorlog begon.
Met zijn vader, moeder, twee broers en een zus
woonde hij aan de Schansweg. “Als kind zijn we
opgegroeid in en met de oorlog. We speelden
soldaatje met houten geweren en we maakten
zelfs schuttersputjes in de achtertuin. Onze ouders zullen dat ongetwijfeld niet altijd even leuk
hebben gevonden, maar wij speelden gewoon
na wat we om ons heen zagen gebeuren”, vertelt Henk.
Bij de familie de Gast hadden ze ook regelmatig onderduikers in huis. “We moesten dan altijd
zeggen als iemand er om vroeg dat er bijvoorbeeld een neef uit Amsterdam bij ons logeerde
of een neef uit Oud-Karspel.”
Onderduikers
Ook in het najaar van 1944 waren er onderduikers in huize De Gast. Leo, die oorspronkelijk
uit Bergen op Zoom kwam en een moeder met
twee kinderen, vluchtelingen vanuit Zeeland.
Op een gegeven moment was het best gevaarlijk om boven te slapen met alle kinderen, dus
hadden vader en moeder De Gast beneden in
de grote keuken zogenaamde kermisbedden gemaakt. ’s Morgens moest alles weer opgeruimd
worden. Henk en zijn broer Jo zorgden samen

met de Zeeuwse kinderen Jopie en Peter dat alles weer naar boven gebracht werd.
“Boven lag ook wat speelgoed en we bleven dus
een beetje boven rondhangen om te spelen. Onderduiker Leo werd ook wakker van ons gestommel en vond het allemaal wel gezellig”, herinnert
Henk zich. Tot er een hard scheurend geluid
klonk gevolgd door een oorverdovende ontploffing. Dit bleek een granaatinslag te zijn. Er zat
een groot gat in het dak. Een tweede granaat
volgde en zorgde voor een tweede dreun. Nu
zelfs een groot gat in de vloer van de zolder. De
mangel die ook op zolder stond, is naar beneden
gevallen en heeft moeder De Gast geraakt. “Ik
was gewond, m’n hoofd, m’n knie en m’n voet
deden ongelooflijk pijn en overal zat bloed. Ik
riep m’n moeder, maar ook zij was gewond en
kon me niet helpen. Ik realiseerde me eigenlijk
helemaal niet wat er aan de hand was en hoe erg
het was. Hoe ik beneden ben gekomen, weet ik
niet meer en ook kon ik toen niet vertellen wat
er met de anderen precies gebeurd was. Het
was echt verschrikkelijk, totale paniek.”
Pijnlijke herinnering
In de boerderij naast de familie De Gast was een
Duitse radiopost ingericht. Waarschijnlijk was
de aanval daarop gemunt. Maar de Engelsen
hadden dit doelwit gemist met alle gevolgen
van dien. “Mijn moeder gewond, de moeder
van de twee andere kinderen totaal radeloos,
mijn vader was niet thuis. Een Duitse soldaat
kwam vanuit de radiopost naar buiten om
te kijken wat er gebeurd was. Hij zette een
ladder tegen ons huis en klom naar boven om
door het zolderraam te kijken. Het enige wat
hij deed was zijn hoofd schudden, ik zie het
nog zo voor me. Mijn elfjarige broer Jo, de
Zeeuwse vluchtelingkinderen Jopie en Peter
en onderduiker Leo hebben de granaatinslag
niet overleefd. De bevrijding was zo dichtbij….”,
vol emotie moet Henk even stoppen met zijn
verhaal, de herinnering is nog steeds pijnlijk.
Na de granaatinslag werd de Duitse radiopost
snel ontruimd. Al gauw zijn deze soldaten vertrokken. Moeder de Gast en haar zoontje Henk
werden naar de garage van dokter de Ruiter
aan de Kerkring gebracht om daar verbonden
te worden. Daarvandaan werden ze naar de gewondenkelder aan de Kaai gebracht om verder
verpleegd te worden.
Luchtaanvallen
“Toen we daar in die kelder op bed lagen, begonnen de luchtaanvallen. Ik was toen pas negen jaar, maar kan het me nog zo goed herinneren. Men dreigde de toren van de katholieke
kerk te laten ontploffen en de vraag was of wij
wel veilig waren in die kelder zo vlakbij de kerk.
Maar de toren viel in de richting van de molen,
waar nu de Molenberglaan is. Achteraf bleek dat
ze ook de kerktoren aan de Kerkring al hadden
laten ontploffen. In Klundert was het toen echt
niet meer veilig en we moesten met z’n allen
vluchten. Via De Druif zijn wij naar Noordhoek
gegaan. Ik heb het hele eind op m’n blote voeten
gelopen. Bij de Druif zag ik voor het eerst een
Amerikaanse soldaat, ik heb gezwaaid en geroepen en hij zwaaide terug. Bij het plein bij de kerk
in Noordhoek waren ook Amerikaanse soldaten,
van één van hen heb ik toen groene legersokken
gekregen, wat was ik daar blij mee!”
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Evacuatie
In legerwagens is het hele Klundertse gezelschap naar het St. Annaklooster in Oudenbosch
gebracht. “Mijn moeder kreeg daar hoge koorts
en moest naar het ziekenhuis. Er bleken nog
twee scherven in haar rug te zitten, die zorgden
voor een flinke ontsteking. Zij moest in het ziekenhuis blijven. Ik ben ongeveer een week in dat
klooster geweest en werd daar toen opgehaald
door mijn vader. Achterop de fiets ben ik terug
naar Klundert gebracht en we hebben daar een
tijdje ingewoond bij een oom en tante, die ook
aan de Schansweg woonden.”
Alhoewel Klundert toen al bevrijd was, was het
nog steeds niet veilig. Er waren nog steeds beschietingen vanaf de overkant van het Hollands
Diep. “We zijn met paard en wagen weer gevlucht naar Oudenbosch en zijn naar de broeders van St Louis gegaan. Samen met m’n zus
hebben we als evacuees een aantal maanden bij
een gezin in Oudenbosch gewoond. Ik mocht
toen naar de school van de broeders van St.
Louis. Dat was toch wel bijzonder als protestantse jongen. Mijn vader, broer Jan en later
mijn moeder toen ze uit het ziekenhuis ontslagen was, hebben bij een familie aan de overkant
van de straat gewoond. Jan kon daar goed helpen in de timmermanswerkplaats.”
Terug naar Klundert
In april kan het hele gezin weer terug naar
Klundert. “Mijn vader had tijdelijk een woning
gekregen aan de Kerkring naast de familie Den
Hollander. Uit gekheid zeiden we toen wel eens
dat we een heel modern huis hadden met een
open keuken. De mensen keken dan wel eens
raar op, maar het klopte wel, want de hele
achtergevel lag er uit.” Een paar jaar later werd
er in het gezin De Gast een broertje geboren:
Joop, genoemd naar het gesneuvelde broertje
Jo.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend
In de loop der jaren is Henk nu nog de enige
die overgebleven is van dit gezin De Gast. Zijn
ouders, zijn broers en zijn zusje zijn inmiddels
allemaal overleden. “Vaak denk ik nog terug aan
die verschrikkelijke oorlog. Ik vind het nog altijd
moeilijk om over te praten, maar het is wel belangrijk dat het verhaal verteld blijft worden. We
leven nu in vrijheid, daar mogen we dankbaar
voor zijn, maar heel veel mensen hebben hier
een dure prijs voor betaald. Iedereen zou zich
moeten realiseren dat vrijheid niet zomaar vanzelfsprekend is.”

Foto van de maand

Deze maand een foto van Jiska Giljam uit Klundert.

De foto is gemaakt op het wandelpad over de vestingwallen bij
het Verlaat.

Activiteiten in kader van “75 jaar bevrijding”
In het kader van de herdenking “75 jaar bevrijding” heeft Heemkundekring Die Overdraghe
een aantal activiteiten op het programma staan.
Tot en met 30 november is elke zaterdag van
14.00 tot 16.00 uur in De Stad Klundert een tentoonstelling met als thema ’75 jaar bevrijding’ te
bezoeken. Met behulp van een kleine 40 foto’s
en een aantal andere overblijfselen uit de eerste
week van november 1944 wordt een overzicht
gegeven van de enorme ravage die gedurende
die periode is aangericht. In het Heemhuis aan de
Stoofdijk loopt gedurende dezelfde periode een
kleine expositie met als onderwerp de “Bevrijdingsfeesten” die daar in 1945 op volgden. Deze expositie kan bezocht worden op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Op zaterdag 2 november is De Stad Klundert om 11.00 uur het vertrekpunt van de bevrijdingsbus, 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 november 1944 en de daarop volgende
nasleep, die duurde tot 5 mei 1945. Tijdens deze rondrit zullen vertegenwoordigers van alle heemkundekringen uit de gemeente Moerdijk aan de hand van foto’s en eventueel filmbeelden een toelichting
geven en zal regelmatig gestopt worden op plaatsen die daar aanleiding toe geven om daar het verhaal
te vertellen. Meer informatie o.a. over de wijze van inschrijven voor deze Bevrijdingstour kan verkregen
worden bij Heemkundekring Die Overdraghe.
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Save the date: zaterdag 18 april 2020

Luchtmachtkapel met Sounds of Freedom in Klundert
In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. We vieren dat in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven, en dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Tijdens dit 75-jarig jubileum toert het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht door het land met het
speciaal voor deze mijlpaal gemaakte programma “Sounds of Freedom”.
Galaconcert door de Luchtmachtkapel
Op uitnodiging van de Stichting Cultuur Moerdijk zal op zaterdagavond 18 april de kapel te gast
zijn in De Niervaert in Klundert. Het publiek wordt dan meenemen op een muzikale reis die een
ode brengt aan vrijheid in al haar facetten. De start van de kaartverkoop zal uiteraard uitgebreid
gecommuniceerd worden.
Overdag: workshops met Luchtmachtkapel
Voor de muzikanten van alle muziekverenigingen in de gemeente Moerdijk wordt zaterdag 18
april 2020 een hele speciale dag, want overdag krijgen zij de kans om mee te doen met een playin met workshops in samenwerking met musici van de Luchtmachtkapel. Alle muziekverenigingen
in de gemeente Moerdijk zullen binnenkort uitgebreide informatie hierover ontvangen.
Voor nu is sowieso belangrijk: save the date 18 april 2020!

Bijeenkomst “75 jaar
bevrijding” in De
Stad Klundert

In De Stad Klundert wordt op dinsdagavond
5 november een speciale bijeenkomst gehouden met als thema “75 jaar bevrijding”.
Deze avond is georganiseerd door de gezamenlijke kerken met medewerking van
Henk Strootman, Jan Willeboordse en het
Niervaertkoor.
Diverse sprekers zullen hun herinnering aan
oorlog en bevrijding delen, het Niervaertkoor
zal diverse mooie nummers laten horen,
er is samenzang, er zijn gedichten en
speciale herdenkingsmomenten, een korte
overdenking en voorbede en dankgebed.
Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur;
de inloop is vanaf 19.00 uur. Na afloop is
er gelegenheid om samen koffie of thee te
drinken.

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te
vertellen of hebt u een nieuwtje?
Schrijf het op en mail het naar
redactie@indeklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in deze rubriek
geplaatst.
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PSSSSST….

Mag ik u allen een tip en alvast een aankondiging mee geven...?
Op zaterdagmiddag 23 november om 14.00 uur komen de Sint en zijn Pieten op een wel heel bijzondere plek, middenin Klundert aan. Later schrijft de wegwijs naar Klundert Piet u nog veel meer over deze
intocht van de Sint in Klundert.
Vriendelijke groeten uit een zonnig Spanje:
Sint Nicolaas en zijn wegwijs naar Klundert Piet.

C’EST LA VIE HAALT TOPOPBRENGST VAN €1.433,60 OP VOOR HET KWF

Zondagmiddag 6 oktober was er een benefietmiddag voor de KWF Kankerbestrijding, georganiseerd
door het dameskoor C’est la Vie met medewerking van de band Funn uit Willemstad en het Westhoeks
Mannenkoor uit Klundert. Alle medewerkers hebben samen met het publiek gezorgd dat het geweldige bedrag van €1.433,60 kan worden overgemaakt naar het KWF. Dank aan alle mensen die aan
het slagen van deze middag hebben meegewerkt en aan het publiek voor hun gulle gaven, gezellige
aanwezigheid en applaus!
Cora Schoonderwoerd namens Dameskoor C’est la Vie.
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Herinneringen aan oorlog en bevrijding

Moerdijk in de vuurlinies

te trekken. Begin oktober komen er meer aanvragen om in het klooster te
mogen verblijven. Men kan niet meer zonder speciale toegangspas Moerdijk
in of uit.
Voltreffers vernietigen klooster
Vanaf 29 oktober wordt de toestand op Moerdijk veel spannender.
Breda is gevallen ’s middags komt er een hevig bombardement op de stellingen bij de brug en het geschut op de nieuwe weg. Zo goed als alle ramen
aan de voorkant van het klooster zijn stuk. Op 31 oktober slaan de eerste
granaten in, helaas vallen hierbij ook gewonden. Daarna wordt het op 1 november eindelijk stil. Het klooster heeft enkele voltreffers gehad. Op 2 november ligt het front tussen Zevenbergen en Klundert, de hele dag vliegen
er granaten over.

Ook in en rond Moerdijk is er flink gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Moerdijk was voor de Duitsers een strategische plek mede natuurlijk door de ligging vlakbij de Moerdijkbruggen. Veel mensen weten misschien niet dat er ook in Moerdijk een concentratiekamp is geweest. Kamp
Vught bezat een aantal zogenoemde Aussenkommando’s waar de gevangenen diverse werkzaamheden moesten verrichten. In Moerdijk was zo’n
kamp gevestigd in de oude scheepsbarakken van de luchtdoelartillerie bij
de dorpshaven.
Voor deze speciale editie heeft Theo Buijs van de Stichting Heemkunde
Moerdijk de herinneringen aan de oorlog en de bevrijding van zijn dorp verwoord in onderstaand artikel.
Dorp in handen van de Duitsers
Voor Moerdijk begon de oorlog op 10 mei 1940 om 4 uur s ’morgens. De
bewoners schrokken wakker door het schieten van het afweergeschut, dat
stond opgesteld op de Steenweg vlakbij het klooster. In de lucht waren veel
vliegtuigen waar te nemen. Plotseling een harde klap, glasgerinkel en een
rookkolom, een bom had het afweergeschut buiten werking gesteld. Korte
tijd later sprongen er zo’n 700 parachutisten uit 50 vliegtuigen. Sommige
kwamen in het Hollands Diep terecht, sommige werden doodgeschoten,
maar vrijwel de meesten landden veilig op de grond. Voor de Moerdijkers
in de gaten hadden wat er gaande was, was het gehele dorp al in Duitse
handen.
Alle Moerdijkers werden naar het klooster gedreven, ook de gewonden werden daar ondergebracht. Het Klooster was overvol samen met de zusters en
de kostschoolkinderen zaten er ruim tweeduizend mensen in het klooster.
Vijf dagen later capituleerde het Nederlandse leger en konden de meeste
mensen weer naar hun eigen huizen terugkeren.
Jodenkamp bij de haven
De Duitsers wilden de strategisch belangrijke bruggen beschermen. Bij de
haven werd een Jodenkamp ingericht
In dat kamp werden joden gevestigd die als taak kregen een gracht (tankval)
te graven. De omstandigheden waren erg slecht, zij moesten van 07.00 uur
tot 18.00 uur werken 6 dagen per week. Ze hadden een uur pauze per dag
en kregen eten in de vorm een lauwwarme koolsoep. ‘s Morgens kregen ze
een paar boterhammen die ook voor ’s avonds bestemd was.
In looppas onder begeleiding van SS-ers met honden begeleiding naar de
werkplek slechts gekleed in een hemd en broek met daaroverheen een dunne gestreepte jas en broek. Voortdurend werden zij geslagen en geschopt als
het niet snel genoeg ging. Eind mei 1944 waren de werkzaamheden klaar en
is het kamp opgeheven. De gevangenen werden teruggestuurd naar kamp
Vught om vervolgens gedeporteerd en vergast te worden. Slechts vier mensen wisten te ontsnappen.
Terugtrekken van Duitse troepen
Half september 1944 begint het voortdurend terugtrekken der Duitse troepen. Als op 15 september weer een onafzienbare stoet voorbijtrekt om over
de brug Holland in te trekken klink er een geweldig bombardement.
In de richting van Willemsdorp woed een felle brand. Zondag 17 september
weer een bombardement gericht op de bootjes, bunkers en geschut in en
nabij de haven. Marechaussee Vermeer spoort de mensen aan zo spoedig
mogelijk Moerdijk te verlaten. Zo’n zeventig mensen zoeken een schuilplaats
in het klooster omdat zij door ziekte of ouderdom niet in staat zijn verder

We zijn bevrijd!
Maandag 6 november breekt de hel los, kanonnen en pantserwagens vuren
onophoudelijk. Opeens klinkt mitrailleurvuur. Iedereen is opgelucht, want
dit betekent de laatste fase van de strijd.
Als op 7 november het klooster in brand staat, verlaten de mensen inderhaast hun schuilplaats, met de bedoeling richting Breda te gaan. Dat bleek te
gevaarlijk te zijn. De mensen moesten terugkeren naar het dorp. Op het moment dat ze omkeren komen ze in de vuurlinie terecht en inderhaast zoeken
zij beschutting in de huizen en kelders naast de Steenweg. Omdat men zich
daar niet veilig voelt trekken ze onder de gewelven van de kerk. In de vroege
morgen van 9 november wagen enkele dappere mannen zich met een witte
vlag naar buiten. Zij brengen een Pool mee onder de gewelven en dan klinkt
de juichkreet: “Mensen, we zijn bevrijd!”
door Theo Buijs van Stichting Heemkunde Moerdijk

Klundert bij Kaarslicht op
zoek naar vernieuwing en
continuïteit
Op zaterdag 12 december 2020 wordt Klundert voor de achtste keer
verlicht door 10.000 kaarsen. Daaromheen zal een mooi en passend
programma georganiseerd worden waardoor het weer een prachtig
evenement wordt voor alle bezoekers van jong tot oud.
Om dat te realiseren is veel hulp nodig en de stichting is dan ook op
zoek naar nieuwe bestuursleden en mensen die in de werkgroepen
willen helpen. Niet alleen op de dag zelf maar juist in het jaar daarvoor
als alles geregeld moet worden.
Het bestuur bestond uit zes mensen, twee daarvan zijn helaas gestopt.
Vier bestuursleden is te weinig om het evenement te organiseren.
Daarnaast hebben de vier resterende bestuursleden besloten dat de
editie van 2020 voor hen de laatste keer zal zijn. Maar ook dat Klundert
bij kaarslicht in 2020 alleen door kan gaan als voldoende nieuwe
mensen zich melden als nieuw bestuurslid.
Vernieuwing bestuur
De stichting is dus op zoek naar mensen die het bestuur vernieuwen,
versterken en zorgen voor de continuïteit. Daarnaast bestaat de
stichting uit de werkgroepen ‘aankleding’ en ‘verlichting’. De eerste
groep zorgt er elk jaar weer voor dat alles naast de kaarsen er prachtig
uitziet en de tweede groep zorgt er voor dat alle kaarsen goed
weggezet worden, aangestoken en na afloop weer opgeruimd. Ook
deze werkgroepen zijn hard op zoek naar nieuwe aanvulling.
Dringende oproep van het huidige bestuur
Help ons dit prachtige evenement in stand te houden en jaarlijks te
vernieuwen. Het wel/niet doorgaan hangt er echt van af. Natuurlijk
geven we graag meer informatie, als je meer wilt weten over wat de
werkzaamheden inhouden of je wilt je aanmelden, kun je contact
opnemen via k.bk@live.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren!
Het kan toch niet zo zijn dat we Klundert bij kaarslicht uit de
evenementenlijst van de gemeente Moerdijk moeten schrappen!
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Leen den Hollander herinnert zich vooral vuur en
lawaai

Kinderbelevenissen tijdens de
bevrijding

Klundertenaar Leen den Hollander
was drie jaar toen de oorlog begon.
Van de beginjaren herinnert hij zich
niet zoveel, maar met name tijdens
het laatste jaar net voor en na de bevrijding staan bepaalde gebeurtenissen nog helder op het netvlies. “De
branden in het centrum, de vlucht uit
Klundert, ik zie het nog zo voor me”,
vertelt Leen.

Leen is geboren en getogen in Klundert. Het gezin Den Hollander woonde
Kinderfoto van Leen den Hollander met z’n tienen aan de Kerkring en hadden bij hun woning ook een slagerij en
veehandel. Het was toen maar een klein huis, de kinderen sliepen met vier
op één kamer. Behalve tijdens zijn studententijd is Leen altijd in zijn ouderlijk
huis blijven wonen. Inmiddels is het huis veel groter doordat het buurhuis
erbij gekocht is en het geheel helemaal is verbouwd.
Enge zoeklichten
“Als kleine kinderen speelden we tijdens de oorlog gewoon op straat, we
gingen naar school en eigenlijk merkten we er hier als kind niet eens zoveel
van. Wat ik me nog goed kan herinneren zijn de zoeklichten ’s avonds. Dat
vond ik altijd wel heel angstig.” Leen weet niet goed of alles wat hij zich herinnert uit eigen belevenis is of uit de verhalen die verteld werden, maar dat
het rond de bevrijding van Klundert een indrukwekkende tijd was, juist ook
voor kinderen, dat is een ding wat zeker is.
“Ik weet nog dat op de gedenkwaardige zondag in 1944 de kerk in brand
stond en ook overal in het centrum was rook en vuur. En heel veel lawaai van
al dat schieten en de granaten. Zelf hadden wij geen kelder onder ons huis,
dus op een gegeven moment gingen we naar de kelder van de bakkerij hier
verderop. Het zat daar al bomvol. En iedereen was hartstikke bang.”
Gevlucht naar Oudenbosch
Uiteindelijk moesten alle Klundertenaren de stad verlaten, grote groepen
verzamelden zich bij Hotel van Beek, wat nu Het Tolhuys is. “Toen we vanuit
de kelder aan de Kerkring door de Molenstraat liepen, stond daar alles in
brand, we voelden de hitte. Lopend zijn we gevlucht richting Noordhoek.
Halverwege De Druif konden we met onze groep niet verder en moesten we
weer terug. We zijn toen via de Boerendijk naar Standdaarbuiten gevlucht.
Daar verzamelden we op een weiland en werden we met vrachtwagens naar
de Basiliek in Oudenbosch getransporteerd.”
Een heftige herinnering voor Leen is dat hij toen van zijn familie werd gescheiden. “Ik werd door iemand in een vrachtwagen gezet en mijn fami
lie is mij twee dagen kwijt geweest. Toen ben ik toch wel heel erg bang geweest. Gelukkig hebben ze me uiteindelijk gevonden. De periode rond de
bevrijding was dus echt een heftige tijd, ook voor ons als kinderen.”
Na de oorlog is Leen met een gedeelte van hun gezin nog een tijdje geëvacueerd geweest voor ze terug konden naar hun eigen huis.
Klundert in puin
Toen ze terug kwamen in Klundert was het daar nog één grote puinhoop. “Er
was veel platgebrand, veel huizen hadden grote schade, overal inslagen van
kogels en granaten, ramen die kapot waren. Het was één grote puinbende,
maar gelukkig werd snel begonnen aan de wederopbouw. Ik weet nog dat er
overal stenen gebikt werden om weer te gebruiken. Voor ons als opgroeiende kinderen was er allemaal niet zoveel te doen, maar we vermaakten ons op
straat tussen het puin met allerlei zelf verzonnen spelletjes, zoals ‘florleggen’.
De kelders stonden allemaal onder water, wij legden daar dan iets overheen
en sprongen zo van de ene naar de andere kant. We maakten er een wedstrijdje van om droog aan de overkant te komen, maar we haalden ook wel
eens een nat pak. De scholen waren platgebrand. Uiteindelijk werd er school
gehouden in de bijgebouwen van de Gereformeerde kerk en later kwamen
daarbij nog noodlokalen te staan op het Von Kropffplein.”
Wat Leen nog altijd heel erg jammer vindt, is dat de toren van de Hervormde
kerk afgebrand is en nooit meer opnieuw opgebouwd is. “Klundert is nu een
stad zonder torens, alle torens zijn verwoest. Dat zou nog wel eens heel
mooi zijn als die kerktoren weer terug zou komen. Wie weet gebeurt dat nog
eens”, aldus Leen den Hollander.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Zomaar een schrijfsel in 300 woorden
Een maandblad maken is heel anders dan het vullen van een weekblad. Je hoeft in ieder geval niet meer de wekelijkse actualiteiten
achterna te hollen, je hoeft niet meer als verslaggever naar allerlei
evenementen, want in een maandblad is dat al gauw oud nieuws.
We werken nu vooruit door juist de aankondigingen te plaatsen van
activiteiten in ons verspreidingsgebied.
Hierbij de vraag aan alle verenigingen, stichtingen, scholen, kerken
en andere organisaties om de activiteiten die georganiseerd gaan
worden door te geven aan de redactie. Mail datum, tijdstip, locatie en
wat er te doen is door aan redactie@indeklundert.nl, dan zorgen wij
dat de kalender steeds bijgewerkt is. Fijn voor onze lezers om te lezen
wat er te doen is. Bovendien zal de extra PR voor uw organisatie
ook positief effect hebben. Regelmatig zullen bijzondere, unieke en
grotere activiteiten uitgelicht worden om daar extra aandacht op te
vestigen.
Daarnaast wordt er gewerkt met thema’s; in deze editie hebben we
gekozen voor ’75 jaar Vrijheid’.
We hebben dit links en rechts ter sprake gebracht en vanzelf kwamen
de verhalen. Zo is er een blad ontstaan met allerlei verhalen over de
gebeurtenissen tijdens de oorlog en bevrijding binnen onze regio.
Maar niet alleen over de gebeurtenissen van 75 jaar geleden, ook de
actualiteit komt ter sprake, want vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat
moge duidelijk zijn.
We mogen de vrijheid vieren, maar herdenken hoort daar absoluut
bij. Dat gebeurt zeker ook, kijk maar naar de aankondigingen in dit
maandblad en sla de kalender er op na. Er is heel wat te doen rondom
’75 jaar vrijheid’ in Klundert en omgeving! Fijn dat we in zo’n leuke
actieve regio wonen! Fijn om elkaar te ontmoeten!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Zaterdag 2 november

Feestelijke regiomiddag van De Zonnebloem

De nationale Zonnebloem organisatie bestaat dit jaar 70 jaar, dit wordt
gevierd met de Zonnebloem afdeling De Vijfhoek. Zonnebloem de
Vijfhoek is de afdeling met de locaties Standdaarbuiten/Noordhoek,
Fijnaart/Willemstad en Klundert. Op zaterdag 2 november wordt een
feestelijke middag gehouden in De Parel in Fijnaart.
Het is de eerste keer dat de vrijwilligers van deze diverse kernen uit
de gemeente Moerdijk een grootschalige, geheel verzorgde activiteit
organiseren. Het is de bedoelding dat de afdeling De Vijfhoek van De
Zonnebloem jaarlijks een grootschalige activiteit gaat organiseren.
Bij het feest op 2 november worden er totaal ongeveer 100 gasten
verwacht en ongeveer 25 vrijwilligers. Het is een middag met toneel,
muziek, vrolijkheid en gezelligheid. Er zal getrakteerd worden op koffie
met taart, drankjes en nog meer lekkere dingen. De middag begint om
14.00 uur; de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Adres van De Parel: Pr. Margrietstraat 15 in Fijnaart.
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By Tiki Mode
Voorstraat 16 4791 HN Klundert
tel: 0168-850919 e-mail: ByTiki@ziggo.nl
Volg ons op www.facebook.com/ByTikiKlundert
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RAAD HET AANTAL SLIPS

EN MAAK KANS OP
EEN WAARDEBON
VAN €50,00

FEESTLOCATIE OF
VERGADERRUIMTE

ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL.

Ben je op zoek naar een toffe locatie voor een
(bedrijfs)feest of sportdag? Zoek je een geschikte locatie
in Klundert om te trouwen, je verjaardag of jubileum te
vieren? Zoek dan niet verder! Wij beschikken over
diverse ruimtes voor evenementen met daarbij de
mogelijkheden voor verschillende buffetten vanaf
€ 12,50 per persoon excl. drank.
Wil je meer informatie of een offerte op maat?
niervaert-hoofdhoreca@optisport.nl
0168-404848

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

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.

Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen
telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl
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Aanleg - Renovatie - Onderhoud
Nieuw bij Determinato: Koor & More

Themaconcert ‘75 jaar vrijheid’ met
orkest, koor en solozangeres Marieke
Ewoldt

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.verpalenhoveniers.nl
Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl
OUD NIEUWS door Heemkundekring Die Overdraghe Klundert

Herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog en de Bevrijding
In 1989, bij de herdenking van 45 jaar Bevrijding, vroeg heemkundekring
“Die Overdraghe” aan de Klundertse bevolking om hun herinneringen aan
de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding op papier te zetten. Een aantal Klundertsen hebben dat toen gedaan. Een selectie van deze verhalen
is destijds tentoongesteld in een expositie en later verzameld in een boek.
Twee verhalen zijn momenteel te lezen op de tentoonstelling “2019: 75
Jaar Bevrijding” van “die Overdraghe”, die tot het einde van dit jaar in “De
Stad Klundert” te zien is.
De Balans
In de periode van de bevrijding heeft Klundert
doorlopend onder vuur gelegen. Als gevolg van
geallieerd artillerievuur, waarbij o.a. fosforgranaten werden afgevuurd om Duitse stellingen,
en van Duitse bombardementen was de hele
stad één vuurzee. Ook in de polder stonden veel
boerderijen in brand. De torens van de Klundertse kerken waren door de Duitsers opgeblazen, net
als enkele bruggen.
De balans van de slachtoffers en de schade van de Tweede Wereldoorlog werd opgemaakt door Joost Knook en nogmaals gepubliceerd in “De Overdraght” van september 2019:
Totaal werden er in Klundert 170 huizen, 24 winkels, 36 boerderijen, 29
bedrijven en 3 kerken en 3 scholen verwoest. Onbewoonbaar door zware
beschadigingen werden 125 woningen, en verder zijn ook nog 210 huizen
beschadigd. Hierdoor zijn 2250 mensen dakloos geworden. Nog geen 10 %
van de huizen en andere gebouwen bleef geheel onbeschadigd. Er sneuvelden 58 personen en talrijke mensen raakten gewond.
We hebben nog tot 5 mei 1945, een half jaar lang dus, dit vijandelijk vuur
te verduren gehad en er zijn tot 24 januari nog 20 mensen omgekomen. Zo
kwam het totaal op 78.

Op zaterdagavond 9 november presenteert Muziekvereniging
Determinato een concertavond in De Stad Klundert met als thema
’75 jaar vrijheid’. Determinato heeft sinds kort ook een eigen koor
onder haar geledingen, genaamd Koor & More. Tijdens deze speciale
muziekavond zullen de leden van Koor & More hun debuut beleven
en voor het eerst officieel als koor optreden samen met het fanfareorkest van Determinato. Ook zal solozangeres Marieke Ewoldt van
zich laten horen met orkestbegeleiding en Koor & More als backing
vocals. Een unieke muziekavond, een primeur die je niet wilt missen.
Er zal een indrukwekkend en afwisselend programma gepresenteerd
worden, een muziekavond waarbij we gedenken en de vrijheid vieren.
Het concert begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Voor het nieuwe koor van Determinato betekent dit concert een
debuut, in zoverre dat de leden voor het eerst officieel als Koor &
More optreden. Dit koor is namelijk ontstaan nadat een groot deel
van deze leden eerder dit jaar mee hebben gedaan in het projectkoor
bij de productie Passie in Klundert. Het enthousiasme was zo groot
dat besloten is om door te gaan als koor. Inmiddels telt deze groep
ruim twintig leden die met passie elke donderdagavond repeteren in
De Stad Klundert.
Herdenken en de vrijheid vieren
Deze bijzondere muziekavond begint met een stukje herdenking. Er
zal onder andere een prachtige muziekbewerking gespeeld wordt met
als titel ‘The Story of Anne Frank’. Bij dit stuk zullen indrukwekkende
beelden vertoond worden op een groot scherm boven het orkest.
Tijdens dit eerste deel van de avond zijn er ook beelden van vredesmissies overal in de wereld. Daarbij muziek uit de film Band of
Brothers met een voice-over die vertelt over die missies. Verder
zullen er verhalen verteld worden en herinneringen opgehaald over
de oorlogstijd in Klundert.
Na de pauze gaan we de vrijheid vieren met een feestelijk programma. Daar zullen onder meer de liedjes van Vera Lynn vertolkt worden
en klassiekers zoals Think! en I’ve got the music in me, maar natuurlijk
kan het publiek ook genieten van hedendaagse populaire nummers,
zoals van Bløf, Frank Boeijen en Sting. Kortom een avond vol emotie,
maar ook met feestelijk swingen en genieten, een avond die je niet
wilt missen! Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een
drankje na te praten.
Speciaal en onvergetelijk
De kaartverkoop is al gestart. Het belooft een hele speciale en
onvergetelijke avond te worden met muziek, beeld en verhalen. Dus
wil je erbij zijn, dan is het aan te bevelen om kaarten te kopen tijdens
de voorverkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Van den Berge,
Voorstraat 30 in Klundert voor 12,50 euro per stuk. Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol. Voor degenen die niet in de gelegenheid
zijn om kaarten te halen bij Primera kunnen eventueel reserveren via
e-mail info@determinato.nl. De eventuele resterende kaarten worden
voor het concert aan de zaal verkocht voor 15 euro p.p.
Zaterdagavond 9 november om 19.30 uur:
Concert ’75 jaar vrijheid’
Met orkest en koor van Determinato Klundert
Solozang door Marieke Ewoldt
Locatie: De Stad Klundert
Kaarten in de voorverkoop 12,50 euro
Verkrijgbaar bij Primera Van den Berge Klundert
Kaarten aan de zaal 15,00 euro p.p.

Oproep vrijwilligers voor digitale wereld!
Ben je handig met computer, Ipad of laptop en
deel je graag die kennis?
Dan is ons enthousiaste vrijwilligersteam op zoek naar jou!
Om de week op maandagavond van
19 tot 20 uur in het Huis van de Wijk Klundert.
Opgeven Huis van de Wijk: renske.donkers@surplus.nl of telefoon 06-23640824
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Sta spkepcerrgedacht
ssootn?
Heeft u al aan

WILT U EEN

KALENDER
KALENDER

VRIJDAG6 1SEPTEMBER
NOVEMBER
VRIJDAG
20:00
- 22:30
19:00
- 01:00
u u
CONCERT KOOR PRYZJAZN
Het gemengd
koor- PRZYJAZN
uit edition
Klundert viert
STADSE
BORREL
late summer
op
1
november
2019
haar
20-jarig
Borrelen in summerstyle met DJ Gijsbestaan.
van
19:30 - 22:30 u voor de zomerse hits!
DINSDAG 5 NOVEMBER
19:30 - 21:00 u
HERDENKINGSBIJEENKOMST 75 JAAR
ZATERDAG
14 SEPTEMBER
BEVRIJDGING
10:00
- 16:00 u
De herdenkingsbijeenkomst
zal bestaan uit

VERRASSEN?

Reserveer uw tafeltje op www.etenindepastorie.nl
en verras uw geliefde met een R
bijzondere
ESERVavond
EER bij
Restaurant de Pastorie.

NU OP

ETENINDEPASTORIE.N
L
VOOR 1E OF 2E
KERSTDAG!
WEES ER OP
TIJD BIJ!

samenzang, koorzang, verschillende verhalen.

KORENDAG
ZATERDAG
9 NOVEMBER
“De
Stad Klundert
VOLKOREN”. Kom
19:00Open
- 22:00
u
tijdens
Monumentendag
genieten
CONCERT
75
JAAR
VRIJHEID
van koormuziek!

Een muziekavond waarbij we herdenken en de
vrijheid vieren.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
ZATERDAG 16 NOVEMBER
Aanvang 19.45
19:30 u
KLUNDERT KWIZZZ
BENEFIET CONCERT voor ZUID-AFRIKA
Tientallen teams zullen het tegen elkaar
Johnny
CashInzet?
concert
door Cashflkeramieke
ow3.
opnemen!
De felbegeerde
Voor
het werk van Arie en Janny Strootman
knorhoen!
in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay.
ZONDAG 17 NOVEMBER
15:00 - 17:00 u
ENGELSE MUZIEK DOOR LACHANDA

tosti’s! Welke kies jij?
brie
honing
ham
kaas

Engelse koormuziek en samenzang van Hymns
door Koor LaChanda.

ham
kaas
ananas

VRIJDAG 29 NOVEMBER
19:00 - 01:00 u
DE STADSE BORREL

kaas
salami
pesto

De Stad Klundert is weer een hele avond
geopend om lekker te borrelen en bij te praten
LIJKT
JE LEUK
OM BIJ ONS TE WERKEN?
metHET
jou mede
Klundertenaren!
WIJ
ZOEKEN
VOOR ONS
MEER
INFOVERSTERKING
OVER ONZE EVENEMENTEN?
TEAM
VOOR
2 TOT
12 UUR PER WEEK,OF
VAN
BEKIJK
ONZE
FACEBOOKPAGINA
GA
JONG
TOT
OUD! STUUR EEN MAILTJE NAAR
NAAR
WWW.DESTADKLUNDERT.NL
INFO@DESTADKLUNDERT.NL
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mozzarella
rauwe ham
pesto

Ruud Krijnen staat in dienst van de vrede

“Samen moeten we de klus klaren”
ik toen en ook nu nog steeds zie. Mensen begroeten elkaar, als er een vliegtuig binnenkomt, staan
de mensen klaar om elkaar te helpen, mensen
verzetten een hoop werk, ook in de avonduren,
waarbij ook de smerige klussen met twee handen
worden aangepakt. Zelfs taken die niet vanzelfsprekend zijn worden gezamenlijk uitgevoerd.”
De militairen worden nu vele malen beter voorbereid op hun missie, dat is wel een hele grote
verandering.
“Als ik kijk waarvoor een sergeant of korporaal
tegenwoordig verantwoordelijk is en de grote
hoeveelheid geavanceerde techniek waarmee ze
werken, dan zie je grote verschillen. Vroeger had
ik alleen een stafkaart, een potlood en een kaarthoekmeter en nu heeft men een bak vol techniek
waar ze alles vanaf weten en mee kunnen werken.”

Zijn laatste vredesmissie zit er op. Ruud Krijnen
is een paar weken geleden thuis gekomen van
een missie in Afghanistan. Over enkele maanden
krijgt hij functioneel leeftijdsontslag. Tijd om in
deze speciale editie eens terug te blikken op zijn
militaire loopbaan.
Ruud is als dienstplichtig soldaat begonnen en
zat gedurende die diensttijd in Duitsland. “Dat
was op zich best een mooie tijd, we hadden eigenlijk niet eens door waarom we daar zaten. Het
IJzeren Gordijn was er toen nog en onze taak was
eigenlijk om de Russen tegen te houden. Maar we
waren jong en naïef en beleefden gewoon een
mooie diensttijd”.
Eerste missie naar Libanon
Na deze dienstplicht besloot Ruud om beroepsmilitair te worden. In 1983/84 ging hij voor het
eerst op missie. “Mijn eerste missie was toen naar
Libanon. Dat was best pittig. Er was ook een dominee bij en van hem kregen we allemaal een bijbel met de tekst: ‘We staan in dienst van de vrede, niet voor even, maar voor heel je leven’. Het
effect van deze missie had niet echt een zichtbaar
resultaat. Maar op hoger niveau is daar natuurlijk
heel wat gebeurd. Zo’n vredesmissie omhelst veel
meer dan de gewone burgers denken. De aanwezigheid van onze militairen in zo’n oorlogsgebied
dient een veel hoger doel.”
Toenmalige Joegoslavië
In 1993 is Ruud een half jaar naar het toenmalige Joegoslavië geweest. “Dat leek meer zinvol als
eerder de missie in Libanon, omdat we daar actief meewerkten aan het herstel van de vrede en
de wederopbouw van het land. Daar is inmiddels
ook geen oorlog meer, terwijl het in Libanon nog
steeds onrustig is.”
Er volgen nog diverse missies. Duidelijk is dat het
moeilijk is om er over te praten. “Je hebt zoveel
meegemaakt, zoveel dingen gezien, zoveel mensen verloren. Als landmachtmilitairen
staan we met beide voeten midden in een oorlogsgebied en beleven die oorlog aan den lijve.
Dat gaat echt niet in je kouwe kleren zitten.”
Vertrouwen en saamhorigheid
De laatste missie was dus naar Afghanistan. Na al
die jaren vergelijkt Ruud wat er door de
jaren heen in missies is veranderd of hetzelfde is
gebleven.
“Het enthousiasme, de saamhorigheid, de positieve sfeer, vertrouwen, aanpakken en iets voor de
ander over hebben, dat zijn de tastbare dingen die

Speciale voorbereidingen
Zodra de regering besluit om aan een missie deel
te nemen, maakt Defensie een praktisch plan.
Hierin staat precies welke mensen en welk materieel Defensie inzet. Een aantal maanden voor
vertrek informeert Defensie de betrokken militairen. Deelname aan een internationale missie
vraagt speciale voorbereiding. Dit heet ook wel
het ‘opwerktraject’. Dit traject stoomt de militairen klaar voor hun bijzondere taak. Voor het
thuisfront kan dit opwerktraject een lastige tijd
zijn. De militairen zijn dan al veel van huis, terwijl
het thuisfront juist dan veel tijd met elkaar wilt
doorbrengen. Maar het opwerktraject draagt ook
bij aan de veiligheid van de militairen tijdens de
uitzending. Een goede voorbereiding is van het
grootste belang.
Adaptatie na terugkeer
Ook na de missie krijgen de militairen uitgebreid
hulp geboden. Voor hun terugkeer naar huis brengen zij enkele dagen door op een plek tussen het
uitzendgebied en Nederland. Deze zogenoemde
adaptatie geeft de uitgezonden militair de gelegenheid om de missie achter zich te laten en weer
te wennen aan het normale leven. Daarbij volgen
ook diverse adaptatiegesprekken, waarbij aan de
orde komt hoe het met de militair gaat.
Professionele hulpverleners ondersteunen bij de
adaptatiegesprekken. Zij werken samen
met speciaal getrainde militairen om deze gesprekken te voeren. Militairen met problemen
kunnen hier meteen in contact komen met een
hulpverlener. De hulpverleners kijken of er na
terugkeer in Nederland nog vervolggesprekken
nodig zijn. Ook krijgen militairen informatie over
hoe zij thuis de draad weer kunnen oppakken.
Defensie biedt dus niet alleen een gedegen voorbereiding, maar ook een uitgebreide nazorg.
De draad weer oppakken
“Bij de voorbereidingen krijgen we veel informatie
over het land waar we naar uitgezonden worden,
over de politiek, over de geschiedenis, wat de
verwachtingen zijn en wat onze taak daar zal zijn.
Maar minstens zo belangrijk is dus de uitgebreide opvang bij terugkomst. Als militair heb je daar
vaak van alles meegemaakt, dat moet je weer een
plekje zien te geven en je moet de draad van thuis
en van het gewone leven weer oppakken. Dat is
vaak een hele grote overgang. Vroeger werd dat
wel onderschat, maar gelukkig wordt daar nu heel
veel aandacht aan geschonken, zodat men thuis
zijn draai weer kan vinden. Het is nog steeds
een grote overgang, vroeger werden psychische
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klachten na zo’n missie echt onderschat en nu
wordt daar alles aan gedaan om de militairen te
ondersteunen bij het verwerken van zo’n missie.”

Vredesmissies zijn zinvol
Na al die missies in oorlogsgebieden om de veiligheid te herstellen of te handhaven in zeer onstabiele landen in de wereld, na het zien van zoveel
corruptie, zoveel ellende, het aan den lijve ondervinden hoe het is om midden tijdens de vuurgevechten te staan, als je vrienden verloren hebt
tijdens de strijd, terwijl je daar op vredesmissie
bent, kun je dan nog geloven in de vrede? Deze
vraag vindt Ruud niet eenvoudig, maar ondanks
alles gelooft hij wel in de vrede. “Ik heb geleerd
om vanuit hoger goed te kijken naar het geheel.
Vredesmissies hebben wel degelijk zin ondanks
dat lang niet overal de oorlog voorbij is, ook niet
nadat wij daar op missie zijn geweest. Maar we
dragen ons steentje bij en dat is van het grootste
belang.”
Trots en respect
Tot slot kijkt Ruud vol trots en met respect naar
onze militairen contingent breed. “Iedereen
draagt haar of zijn steentje bij en daar mogen we
allemaal best trots op zijn. Ik heb respect voor de
kwaliteiten, vaardigheden en prestaties van onze
militairen. Ik ben blij dat ik er deel van heb mogen
uitmaken!”
Eind september kreeg Ruud de Herinneringsmedaille Internationale Missies en mocht hij daarnaast ook het Ereteken voor Verdienste in zilver
in ontvangst nemen. En daar mag je als militair
terecht trots op zijn!

Concert met het
Inspire2liveChoir in
De Stad Klundert
Op zaterdag 23 november 2019 is er in
De Stad Klundert een groot koorconcert
georganiseerd voor de kankerbestrijding.
Aan deze avond werken mee het Inspire2liveChoir uit Alblasserdam met bijna 200
leden. Dit koor staat onder leiding van
Peter Overduin. Dit imposante koor heeft
inmiddels haar sporen wel verdiend. In januari bijvoorbeeld heeft dit koor nog meegedaan aan Holland’s Got Talent.
Behalve het koor zullen deze avond
meewerken: de sopraan Annelies Schep,
de organisten Johan den Hoedt en Henk
Strootman en Jos den Broeder aan de
vleugel. De opbrengst van deze avond is
bestemd voor de stichting van Prof. dr.
Casper van Eijck genaamd Support Casper.
Deze stichting financiert onderzoek naar
alvleesklierkanker.
Meer informatie over dit koor en hun
concerten is te vinden op de website
www.inspire2livemusic.nl.
Het concert begint om 20.00 uur; de kerk
is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is
tien euro per persoon; kinderen t/m 12 jaar
betalen vijf euro. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Primera Van den Berge,
Voorstraat 30 te Klundert of ’s avonds aan
de zaal voor aanvang van het concert.

KALENDER
zaterdag 26 oktober
11.30-13.00 uur: Koffieconcert in De Stad Klundert met
Wouter Harbers op piano en Marjolein de Wit op fluit.
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
woensdag 30 oktober
14.00-16.00 uur: Expositie “De viering van de bevrijding
in september 1945” in het Heemhuis Die Overdraghe,
Stoofdijk 1b, Klundert
vrijdag 1 november
19.00 uur: Halloween Westerkwartier
zaterdag 2 november
11.30-16.30 uur: Bevrijdingstour door de gemeente vanaf De Stad Klundert inclusief tentoonstelling, lunch en
boekje met verhalen
13.30-16.30 uur: Theater/muziekmiddag met De Zonnebloem Klundert in De Parel in Fijnaart
14.00-16.00 uur: Expositie in De Stad Klundert met als
thema “De bevrijding van Klundert 1e week november
1944
19.30 uur: Biertje onder de Toren; bierproeverij met muziek en hapjes; entree 10 euro; organisatie St. Dorpsactiviteiten Noordhoek
19.30 uur: Traditionele visavond in De Ankerkuil Moerdijk; organisatie Stichting Heemkunde Moerdijk
zondag 3 november
20:00 uur: Bevrijdingsconcert door RuimteOrkest met
zangeres Kim de Looper en koor Cantzoni in De Ankerkuil, Moerdijk
maandag 4 november
Start Week van de Duurzaamheid; organisatie Energiek
Moerdijk i.s.m. Gemeente Moerdijk
woensdag 6 november
14.00 uur: Brei- en Haakcafé in het Huis van de Wijk
Klundert
16.00-17.00 uur: Determinato Muziekspeeltuin in de
muziekzaal van De Niervaert; alle kinderen van 4 t/m 8
jaar welkom
vrijdag 8 november
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk Klundert
zaterdag 9 november
19.30 uur: Concert 75 jaar vrijheid door Muziekvereniging Determinato in De Stad Klundert
20.00 uur: Bingoavond Oranje Garde in De Niervaert
20.30 uur: Elfde van de elfde bal in De Niervaert; organisatie de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting
maandag 11 november
19.00-20.00 uur: Lesuurtje Digitale Wereld in het Huis
van de Wijk Klundert voor iedereen met vragen over
Ipad, tablet, telefoon en laptop
dinsdag 12 november
10.00-16.00 uur: Elektrische fietsinformatiedag Moerdijk voor vijftigplussers in De Niervaert Klundert
13.30 uur: Knutselen met Ineke in het Huis van de Wijk
Klundert
woensdag 13 november
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Geld & Recht door
het sociaal raadsliedenwerk
14.00 uur: Knutselen voor kinderen vanaf 8 jaar in het
Huis van de Wijk Klundert
zaterdag 16 november
14.00-16.00 uur: Expositie in De Stad Klundert met als
thema De bevrijding van Klundert 1e week november
1944
19.30 uur: 3e editie Klundert Kwizzz in De Stad Klundert
(teams bestaande uit zes personen opgeven voor 15 oktober bij Heemkundekring)
woensdag 20 november
16.00-17.00 uur: Determinato Muziekspeeltuin in de
muziekzaal van De Niervaert; alle kinderen van 4 t/m 8
jaar welkom

18.30 uur: Knutselen met Ineke in het Huis van de Wijk
Klundert
donderdag 21 november
13.00-14.00 uur: Kom in de Kern: inloop voor vragen
aan sociaal werker, wijkzuster, Woonkwartier en Kruisvereniging in het Huis van de Wijk Klundert
vrijdag 22 november
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk Klundert
19.45 uur: Kampvuuravond voor 18-plus mannen; adres
Schansweg 32 in Klundert
zaterdag 23 november
13.00 uur: Intocht Sint Nicolaas in dorpshaven Moerdijk
14.00 uur: Intocht Sint Nicolaas in centrum Klundert
20.00 uur: Koorconcert in De Stad Klundert met Inspire2liveChoir uit Alblasserdam ten bate van onderzoek
alvleesklierkanker
maandag 25 november
19.00-20.00 uur: Lesuurtje Digitale Wereld in het Huis
van de Wijk Klundert voor iedereen met vragen over
Ipad, tablet, telefoon en laptop
dinsdag 26 november
13.30 uur: Knutselen met Conja in het Huis van de Wijk
Klundert
woensdag 27 november
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Geld & Recht door
het sociaal raadsliedenwerk
16.00-17.00 uur: Determinato Muziekspeeltuin - Pietenmiddag in de muziekzaal van De Niervaert voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
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
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Vaste activiteiten
in het Huis van
de Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert
dagelijks van maandag t/m vrijdag om
10.00 uur gezamenlijk koffiemoment
zondagmiddag (vanaf 3 november) van
14.00 tot 16.00 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 zijn
alle Klundertse jongeren welkom voor een
gezellige avond
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)

Elfde van de
elfde bal in
Loerendonck
Zaterdagavond 9 november zal het 11de van
de 11de bal gevierd worden door de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting. De
Loerendonckse bevolking is van harte uitgenodigd vanaf 20.30 uur in De Niervaert.
Tijdens deze feestelijke avond zal het publiek
vermaakt worden door De Dorini’s en door
Feest DJ Remco.
Deze avond is de start van het carnavalsseizoen 2020. De entree is gratis.

Traditionele visavond in Moerdijk
De Stichting Heemkunde Moerdijk houdt
op zaterdag 2 november een traditionele
visavond in De Ankerkuil in Moerdijk. Deze
avond begint om 19.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.00 uur.
Tijdens deze avond kan er genoten worden
van allerlei soorten vis die op traditionele wijze klaargemaakt zaal worden. Accordeonist
Cees Nuijten zal zorgen voor de muzikale opluistering.
De kosten bedragen tien euro per persoon.
Donateurs betalen slechts vijf euro.
Opgeven voor deze avond kan tot uiterlijk 26
oktober via e-mail heemmoerdijk@kpnmail.nl
of telefonisch via nummer 0168- 412706.

Gewoon Bijzonder

In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Juist in dit magazine met als thema “75 jaar vrijheid” vinden wij het bijzonder om beroepsmilitair Ruud Krijnen beter te leren kennen.
Eind september kreeg hij de Herinneringsmedaille Internationale Missies en mocht hij daarnaast ook het Ereteken voor Verdienste in
zilver in ontvangst nemen. Als stafadjudant bij de landmacht heeft hij in de loop der jaren bij diverse vredesmissies geholpen om de
veiligheid te herstellen in oorlogsgebieden of te handhaven in zeer onstabiele landen in de wereld.

Deze maand aan het woord Ruud Krijnen (58) uit Klundert
leidsmatig opleider geweest en nu sta ik als
stafadjudant naast de generaal en geef advies
over het operationeel optreden.
Ik ben trots op...
Echt trots ben ik op onze militairen. Heel veel
jonge mensen beseffen helemaal niet wat er
fout kan gaan, maar toch staan ze daar en gaan
ze mee op missie. De bekende kreet “Wij gaan
door waar anderen ophouden” dat is echt zo.
Mijn sterrenbeeld is…
Vis.
Ik ben goed in...
Improviseren en dan met name in het zoeken
naar oplossingen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen aan de Noordschans, ben hier opgegroeid. Ik heb op de Jan
Baptistschool gezeten. Daarna ben ik naar de
Catharina Mavo in Zevenbergen gegaan, dat
was niet van lange duur. Ik ben toen naar de
LTS gegaan en daarna naar de MTS. Er was in
die jaren nog dienstplicht, dus na mijn schooltijd ben ik als dienstplichtig soldaat in het leger
gegaan. Daar voelde ik me echt op m’n plek en
ben toen beroepsmilitair geworden. Ik ben nu
adjudant bij de landmacht.
Men zou mij kunnen kennen van...
In Klundert ben ik actief in het verenigingsleven. Al jaren ben ik betrokken bij de scouting
en nog steeds komen we met een groep oudere scouts regelmatig bij elkaar als ‘Vrienden
voor Scouting’. Met deze groep organiseren
we b.v. winterexpedities naar diverse landen.
Komende winter staat een expeditie naar Normandië op het programma.
Al jaren ben ik lid van Judoklub Klundert en
geef daar ook judolessen.
Mensen kennen mij misschien ook als organist.
Ik speel in diverse kerken in Klundert en Willemstad. Ook ben ik koordirigent o.a. van het
Vocaal Ensemble La Chanda en van Couleur
Vocale in Willemstad.
In mijn vrije tijd dus actief in drie totaal verschillende disciplines. Muziek is voor mij emotie, bij judo kan ik de gedachten loslaten en
bij scouting is het vooral kennisoverdracht en
trainen van vaardigheden.
In het dagelijks leven ben ik…
Ik ben militair in hart en ziel. De geüniformeerde beroepen vond ik altijd al interessant. Dit
beroep vraagt zelfdiscipline en dat had ik wel
nodig. Ik ben altijd een druk baasje geweest en
als militair kan ik helemaal m’n ei kwijt. Ik heb
in dit vak de verschillende fases doorlopen. Ik
heb de operationele leiding gehad, ik ben be

Wat ik echt niet kan, dat is…
Dansen, dat kan ik echt niet.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik heb toch wel een bepaalde mate van eigenwijsheid en ik het een mateloze energie, wat
sommige mensen ook niet altijd even prettig
vinden.
Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die niet op tijd komen.
Mijn lijfspreuk is...
Te laat komen is geen gebrek aan tijd, maar een
gebrek aan respect.
Deze film moet iedereen zien...
Ik houd van spektakelfilms zoals Ben Hur of de
films met Indiana Jones.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees nauwelijks boeken. Hooguit lees ik eens
een blad als Quest of dergelijke.
Ik luister graag naar...
Klassieke muziek. En ik kan echt genieten van
met name Engelse koormuziek. Christmas Carols bijvoorbeeld daar kan ik het hele jaar naar
luisteren.
Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Als er iets aan de hand is, als mensen me nodig
hebben.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Een componist zoals John Rutter.
Het liefst drink ik...
In het weekend drink ik graag een biertje of
soms een speciaal biertje, een wit biertje bijvoorbeeld vind ik wel lekker.
En het lekkerste eten vind ik…
Ik eet echt alles, het maakt me totaal niet uit.
Als ik uit eten ga, dan vind ik zo’n tapasachtig
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restaurant altijd wel leuk.
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik ben al in heel veel landen geweest, zowel
voor m’n werk als op vakantie. Japan, dat vind
ik echt een heel mooi land.
Mijn meest dierbare herinnering is…
Dan denk ik aan mijn kindertijd, ik vond het altijd geweldig als ik in de kerk het orgel hoorde
spelen.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een ruimtereis maken bijvoorbeeld met André
Kuipers in een shuttle naar het ISS ruimtestation.
Mijn lievelingssport is…
Ik houd van heel veel takken van sport, maar
mijn lievelingssport is judo.
Op televisie kijk ik graag naar…
Engelse detectives.
Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb heel veel verschillende vrienden en ik
zou absoluut mensen te kort doen als ik hier
iemand zou noemen.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Dat je op elkaar kunt vertrouwen en er voor
elkaar zijn als dat nodig is.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen
met…
Met niemand. Ik ben een gelukkig mens.
Ik heb bewondering voor…
Mensen die uit zichzelf dingen doen voor de
maatschappij.
Klundert vind ik…
Ik vind Klundert een heel mooi stadje. Zelf zie
je dat vaak niet meer, je let er niet meer zo op,
maar Klundert heeft echt hele mooie plekjes.
Dat hoor je vaak van bezoekers die naar Klundert komen en dan kijk je zelf ook weer met
andere ogen naar je omgeving.
Mooiste plekje in Klundert…
Het sluisje bij de schaapskooi dat vind ik een
heel mooi plekje.
Wat ik mis in Klundert is…
Misschien wat meer voorzieningen voor ouderen.
Minst mooie plekje in Klundert…
De rommel in de Groenstrook.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De grienden achter de dijk bij Noordschans.
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Sollicitaties graag per e-mail aan:
SLEIJTENRIJ
ACTIE WINKELPAS IN DE KLUNDERT!
joraklundert@gmail.com

Bij inlevering van 500 punten
JORA SERVICE
STATION
kunt u voor 600 punten

Oliemolenstraat 25besteden
- 4791 JT bij
KLUNDERT
de sLeijtenrij!
telefoon 0168-404540
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ribelle-2019-Design-Najaarkaart-Final.indd
LINGERIE.NL

2

04/09/2019 13:43
04/09/2019 13:43

21 OKT T/M
10 NOV

FACEBOOK.COM/MARIBELLEMODEKLUNDERT
INSTAGRAM.COM/MARIBELLEMODE
INSTAGRAM.COM/MARIBELLEMODE
ACTIE PASSIONATA, 2E STUKS
INSTAGRAM.COM/MARIBELLELINGERIE
INSTAGRAM.COM/MARIBELLELINGERIE
50% KORTING.

04/09/2019 13:43
WWW.MARIBELLE-MODE.NL
FACEBOOK.COM/MARIBELLEMODEKLUNDERT
WWW.MARIBELLE-MODE.NL
WWW.MARIBELLE-LINGERIE.NL
INSTAGRAM.COM/MARIBELLEMODE
WWW.MARIBELLE-LINGERIE.NL

Maribelle-2019-Design-Najaarkaart-Final.indd 1

INSTAGRAM.COM/MARIBELLELINGERIE

Maribelle-2019-Design-Najaarkaart-Final.indd 2
Maribelle-2019-Design-Najaarkaart-Final.indd 2

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

04/09/2019 13:43

LEUKE WINTER - KERSTDECORATIE

Maribelle-2019-Design-Najaarkaart-Final.indd 2

Klundert Magazine pagina 14

Maribelle-2019-Design-Najaarkaart
Maribelle-2019-Design-Najaarkaart

Maribelle-2019-Design-Najaarkaart

DH Afbouw is een snelgroeiend bedrijf gevestigd in Klundert en staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Wij richten ons op renovatie-, verbouw- en afbouwprojecten voor de zakelijke- en particuliere
markt in de regio West-Brabant.
Met ons eigen team van timmerlieden en tegelzetters en onze betrouwbare partners hebben wij al veel mooie projecten
naar tevredenheid mogen realiseren.
I.v.m. een toename aan opdrachten zijn wij op zoek naar gemotiveerde

Allround timmerlieden

Als allround timmerman voer je zelfstandig bouwkundige werkzaamheden uit, zoals het uitvoeren van verbouwingen en
renovaties.
Ben jij die ervaren timmerman met oog voor detail en ben je toe aan een nieuwe uitdaging in een leuk en gezellig team?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden:
Een goed salaris en secundaire voorwaarden
Een bedrijfsbus met goed gereedschap
Een collegiale en leuke werksfeer
Mooi en gevarieerd timmerwerk
Ons bedrijf is gehuisvest aan de Kerkweg in Klundert.

Kom jij ons team versterken?
Mail dan snel naar info@dhafbouw.nl

Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren
Rokersbenodigdheden
E-smokers
Cadeaukaarten
Zoetwaren
Lectuur
Boeken
Wenskaarten

Kansspelen
Ticketbox en Paylogic
Opwaardeerkaarten
Kantoorartikelen
Gifts
Batterijen
Postzegels
Dagbladen

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

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt.

Heb je
verhuisplannen?
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