MAANDBLAD VOOR KLUNDERT / MOERDIJK / NOORDHOEK / NOORDSCHANS / TONNEKREEK / ZWINGELSPAAN

HERFSTEDITIE
ZORG & WELZIJN
HERFSTKLANKEN BIJNA 50 JAAR
nieuwe leden welkom!
NIEUWE KROEG IN KLUNDERT
De Bar opent op 5 december
GEWOON BIJZONDER
Lena de Peinder-Minheere
een mantelzorger aan het woord

UITGAVE 4 / NOVEMBER 2019
www.indeklundert.nl

Eindejaars
spaaractie

Bij elke deelnemende winkelier krijgt u bij besteding van iedere €5,- een zegel. Met
15 zegels is de kaart vol en is deze klaar om ingevuld en ingeleverd te worden. De
ingevulde spaarkaarten kunt u inleveren bij de deelnemende winkeliers.

Met een volle spaarkaart maakt u
kans op één van de geldprijzen uit een
totaal van €3000,-!
De actieperiode:
van 23 november t/m 24 december.

Prijzentrekking op:
7 december en 27 december 2019.

Deelnemende winkels
AH in de Klundert
By Tiki
Bakkerij Jac Smit
DA van Berghem
De Poort Trends

De Roos Modeschoenen
Dekkers Haarmode
Dierenspeciaalzaak Wendy
Eeterij Kelian
Esthers Modewensen
Feel beauty by Cindy
Gasterij ‘t Tolhuys

Groenendijk tweewielers
HFC Hair Fun Creations
Hermans Optiek
Jacco’s Menswear
Jora Service Station
Keurslager Jongmans
KlusWijs
Maribelle Mode

Maribelle Lingerie
Marion’s bloemdecoraties
Marskramer
Moon 3
Primera van den Berge
Schoonheidsinstituut Cathy
Sleijtenrij
Woon& Slaap comfort vd Werken

Mede mogelijk gemaakt door:

VROLIJKDESIGN

De Stad Klundert
Van Wensen Makelaars
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Jubileum op 24 januari 2020

Halve eeuw Herfstklanken in Klundert
mensen, legt nieuwe contacten en je bent er even lekker tussenuit! Dus
zeker bij het ouder worden, zou iedereen moeten overwegen om meer te
gaan zingen.
De voorzitter van De Herfstklanken kan dit beamen: “We kijken er allemaal elke week weer naar uit om lekker samen te gaan zingen. Je krijgt
daar echt weer nieuwe energie van!”

Op 1 januari 2020 is het 50 jaar geleden dat het seniorenkoor De
Herfstklanken werd opgericht. Het nieuwe jaar begint straks dus voor de
koorleden met een jubileumfeest. Op vrijdag 24 januari gaan de koorleden
dit gouden jubileum vieren met een speciale receptie en een onderling
feestje. De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar eerst wil Hennie
Laurijsse graag een oproep plaatsen om mensen te enthousiasmeren om
eens bij De Herfstklanken te komen luisteren tijdens een repetitiemiddag:
“Gewoon een keertje mee komen en ervaren dat het echt heel leuk is om
samen te zingen. Het zou geweldig zijn als we in ons jubileumjaar een
groei mee zouden mogen maken!”
Hennie Laurijsse is met 61 jaar het jongste lid van het seniorenkoor en ze
is sinds enkele jaren ook voorzitter van De Herfstklanken. “We noemen
ons bewust seniorenkoor. We willen geen ouderenkoor zijn en zeker geen
bejaardenkoor genoemd worden, dat geeft echt een verkeerd beeld. We
willen juist verjongen. Het zou geweldig zijn als we meer jongere senioren kunnen enthousiasmeren om aan te sluiten bij ons koor We zingen
met heel veel plezier elke woensdagmiddag van half twee tot half drie
in de muziekzaal van De Niervaert. Iedereen die tijd en zin heeft, is van
harte welkom om eens te komen luisteren en meedoen. Niet twijfelen
en gewoon eens binnenlopen, dan merk je zelf hoe gezellig het is bij De
Herfstklanken!”
Zingen is gezond
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond: zingen is gezond! Zingen
zorgt voor ontspanning, geeft energie en is op verschillende manieren fysiek goed voor je. Door de juiste ademhaling train je belangrijke spiergroepen en komt er meer zuurstof in je bloed. Zingen verhoogt de concentratie en verbetert het geheugen. Zingen beschermt tegen virussen en het
houdt je jong. Zingen maakt blij en geeft energie. De stof endorfine wordt
aangemaakt waardoor je vrolijker wordt en je energieker voelt. Bovendien
is het zingen in een koor ook een heel sociaal gebeuren, je komt onder de

Dirigenten
Het koor is gestart per 1 januari 1970. Met veel enthousiasme kwam wekelijks een groepje bij elkaar om gezellig samen te zingen. In 1999 is het
toenmalige bestuur naar de notaris gestapt en sindsdien is het eigenlijk
pas echt officieel een vereniging. In de loop der jaren hebben een aantal dirigenten de revue gepasseerd. Nol Ottevanger staat te boek als de
eerste dirigent, daarna heeft Corrie van Brecht heel wat jaren het koor
gedirigeerd, later Jan Schreurs en de laatste jaren heeft Paul Koevermans
de muzikale leiding.
“Met Paul zijn we echt gaan vernieuwen. Behalve dat we ook veel nieuwe
liedjes hebben, zorgen we ook voor een extraatje tijdens optredens. Zo
zijn er mensen die wel eens een solo zingen, we doen wat voordrachtjes
en we geven oude liedjes een nieuw jasje. Paul zorgt altijd voor mooie arrangementen en zet er dan met zijn keyboard leuke ritmes onder zodat het
allemaal lekker gaat klinken. Over het algemeen zingen we tweestemmig.”
Nieuwe leden hartstikke welkom!
Op het hoogtepunt een jaar of 15 geleden telde het koor maar liefst ruim
veertig leden. Op dit moment zijn er twintig leden die wekelijks naar De
Niervaert komen om met elkaar te zingen.
“We zijn dus echt op zoek naar nieuwe leden. Je moet een vereniging
natuurlijk altijd blijven verjongen om het voortbestaan te waarborgen,
maar zeker bij een seniorenkoor is dat heel belangrijk. Door een natuurlijk
verloop zijn we als seniorenkoor minder stabiel, de oudste leden vallen op
een gegeven moment af, dus is nieuwe aanwas meer dan welkom. Voor
degenen die twijfelen of ze het wel leuk vinden: loop gewoon eens binnen
tijdens een repetitiemiddag. Het zou echt geweldig zijn om weer een mooi
groot koor te kunnen presenteren!”
Jubileumfeest
Het duurt nog even maar het bestuur van de Herfstklanken is al druk
bezig met de voorbereidingen van het jubileumfeest. Op vrijdagmiddag
24 januari zal er ’s middags een receptie zijn voor genodigden en daarna
feest voor de leden en hun partners. Tijdens deze festiviteiten zullen de
feestgangers getrakteerd worden op diverse optredens, zoals een stukje
cabaret van Carola van der Meer en een optreden van De Detomaatjes,
het jeugdorkest van Determinato.
Vanwege het jubileumjaar organiseren De Herfstklanken op zaterdagmiddag 25 maart een korenmiddag in De Niervaert voor de seniorenkoren uit
Moerdijk, Noordhoek, Standdaarbuiten en Klundert.
Voor het allemaal zover is, zullen De Herfstklanken nog van zich laten horen
tijdens de kerstmiddag die door de Stichting Plaatselijke Raad Ouderwerk
Klundert (SPROK) wordt georganiseerd op zaterdag 21 december.

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 hebben we gekozen voor een
foto van Anita Leendertse. Wat heeft zij
een prachtig uitzicht op de gracht en op de
Klundertse vestingwal bij de Suijkerberch. En
als je dat uitzicht dan ook nog in dit prachtige
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herfstlicht ziet en weet te vangen met je
camera, dan krijg je werkelijk een uniek en
subliem mooi plaatje!
Coverfoto
Ook de coverfoto deze maand trouwens van
Anita Leendertse. We ontvingen beide foto’s
en vonden ze allebei zo mooi, dat we er eentje
gebruikt hebben voor de cover.
Dank je wel Anita dat je deze mooie plaatjes
met ons wilt delen.

Kerst

Lezerspost

Ingezonden door Conny Gerrits (secr. Bridge Club Klundert)

in de Klundert

Op vrijdag 20 december en
zaterdag 21 december hangt
er een leuke kerstsfeer met
diverse activiteiten in het
centrum van Klundert.

Zaterdag 9 november j.l. organiseerde de Bridge Club Klundert
voor de tweede maal De Stad Klundert Drive 2019. Het aantal
deelnemers (96) overtrof dat van de drive in 2018. Ook dit jaar
waren de deelnemers enthousiast over de locatie, de mooi gerestaureerde kerk, en de organisatie van de drive.
Voor volgend jaar staat de datum ook al vast. Dan wordt de drive
gehouden op zaterdag 14 november 2020 in De Stad Klundert.
Bridge Club Klundert, BCK, is lid van de Nederlandse Bridge Bond
en speelt elke maandagavond in De Stad Klundert.
Hebt u interesse in het bridgen? Bekijk onze clubsite www.NBBclubsites.nl/club/28066.

VACATURE
20% KORTING

Wij zoeken een enthousiaste,
sociale,
TEGEN INLEVERING
vriendelijke, geïnteresseerde
stationsVAN DEZE
BON
medewerker met teamspirit,
flexibel,
op uw gehele
aankoop!
servicegericht en leergierig.
(* niet op lopende

Sollicitaties graag per
e-mail aan:
aanbiedingen,
luiers en
geneesmiddelen)
joraklundert@gmail.com

Bent u er bij?

geldig t/m
Bon geldig
JORA SERVICE STATION
6 december 2019

19 juli 2019
Oliemolenstraat 25 - 4791tt/m
JT KLUNDERT
telefoon 0168-404540

VRIJDAG 29 NOVEMBER
BLACK FRIDAY
OPEN van 13.00 - 20.00
Profiteer van mooie Black Friday aanbiedingen, (cadeau) producten,
extra kortingen en dubbele spaarpunten op cadeaubonnen.

VRIJDAG 29 NOVEMBER
VRIJDAG
BLACK FRIDAY 29 NOVEMBER
OPEN van 13.00 - 20.00
BLACK FRIDAY
OPEN van 13.00 - 20.00

Profiteer van mooie Black Friday
aanbiedingen, (cadeau) producten, extra kortingen en dubbelen
Vanaf 17.00 uur DEMONSTRATIE cryolipolyse (vetbevriezen)spaarpunten op cadeaubonnen.
Kom gezellig even langs!

Profiteer van mooie Black Friday aanbiedingen, (cadeau) producten,
extra kortingen en dubbele spaarpunten op cadeaubonnen.
Kom gezellig even langs!

Vanaf 17.00 uur DEMONSTRATIE cryolipolyse (vetbevriezen)

Kom gezellig even langs!

Vanaf 17:00 uur DEMONSTRATIE
cryolipolyse (vetbevriezen)

WE VERKOPEN NU

SUPER PLUS 98 ONGELOOD
&
BLAUWE DIESEL

Profiteer van mooie Black Friday aanbiedingen, (cadeau) producten,
extra kortingen en dubbele spaarpunten op cadeaubonnen.

BETAALBAREKom
SNOWBOARDS
gezellig even langs!
VAN HOGE KWALITEIT
Vanaf 17.00 uur DEMONSTRATIE cryolipolyse (vetbevriezen)

ook voor het onderhoud van ski’s en snowboards

WAXEN & SLIJPEN €20




KERSTBOMEN - KERSTDECORATIE

WWW.H-GSNOWBOARDS.NL / Beatrijsweg 22, 4791 EC Klundert
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Colofon

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Klundert Magazine is een uitgave van
Stichting in de Klundert

Schrijfsel in 300 woorden

Eindredactie en inhoudelijk
verantwoordelijk:
Bestuur Stichting In de Klundert
Postbus 74, 4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl

Ondanks dat ik eigenlijk een liefhebber ben van warm en zonnig weer, vind ik de herfst toch
ook altijd wel een heel mooi seizoen. Met name de herfstkleuren en de prachtige luchten bij
zonsopkomst, maar zeker ook bij zonsondergang. Op een zonnige herfstdag is het werkelijk
heerlijk om er even tussen uit te gaan voor een lange wandeling. Zomaar een rondje langs de
vestingwallen, langs de Stenen Poppen, het Wachtertje, door naar de wallen bij het Verlaat…
Dan kan ik het niet laten om door het oog van de camera te kijken. Vanuit welke hoek je ook
kijkt, het levert altijd geweldige plaatjes op. Wat is het prachtig wonen in Klundert!

Redactie en Acquisitie:
Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329
Aanleveren advertenties:
advertenties@indeklundert.nl
Tips en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl
Opmaak:
Vrolijk Design Fijnaart
Druk:
WS Media Groep Roosendaal
Coverfoto:
Anita Leendertse
Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 19 december
Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum
17.00 uur
(uiterste deadline in overleg met redactie)
Klundert Magazine wordt elke maand huis
aan huis bezorgd in de kernen Klundert,
Moerdijk, Noordhoek, Noordschans,
Tonnekreek en Zwingelspaan.
Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert
Heijn in de Klundert en op diverse
leestafels in de regio.
In de Klundert behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en artikelen te
weigeren dan wel te redigeren of in te
korten mede rekening houdend met de
beschikbare redactiepagina’s.
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 de
rubriek ‘Lezerspost’ geplaatst.

Het is hier trouwens niet alleen mooi wonen, het is ook leuk wonen, er is altijd van alles
te doen. Vorige week bijvoorbeeld werd voor de derde keer de Klundert Kwizzz gehouden
door de Heemkundekring. Wat was het weer gezellig in De Stad Klundert met al die Klundertse teams. Zelf heb ik meegedaan met het team van Determinato. Wat een plezier en
wat werd er fanatiek gestreden. Wij zijn stiekem toch wel een beetje trots dat we de derde
prijs gewonnen hebben.
De kwizzz was verdeeld in verschillende categorieën en één daarvan was het carillon, dat
staat te pronken in ons mooie centrum. Allerlei vragen, maar niet hoe dat nu eigenlijk gaat,
wie regelt dat en wie kiest de liedjes uit? Die vraag kwam dus de andere dag toevallig ter
sprake. Niemand wist het antwoord. Dat wekt toch de nieuwsgierigheid…
Wie het weet, mag het zeggen! Reageer maar op onze facebookpagina.
Wie kiest de liedjes uit, wie zorgt dat deze elk uur te horen zijn, hoe gaat dat nu eigenlijk?
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Recept van de maand

Boerenkool met de allerlekkerste gehaktballen
Traditioneel eet je boerenkool met worst,
maar deze keer een recept voor net een beetje
anders klaargemaakte boerenkool geserveerd
met een gehaktbal. Want deze maand zetten
we natuurlijk de allerlekkerste gehaktballen
van Nederland op het menu.

Onze eigen keurslager heeft namelijk een
paar weken geleden de eerste prijs gehaald
“Lekkerste Gehaktbal van Nederland 2019”.
Daar mogen Jean-Pierre en Juliette Jongmans
samen met hun team hartstikke trots op zijn!
En wij als klant natuurlijk ook. Want wat is
hiermee Klundert positief op de kaart gezet.
Ze hebben met deze gehaktballen zelfs het
landelijke nieuws gehaald in de kranten, maar
ook op social media, radio en televisie! En wat
fijn dat deze allerlekkerste ballen juist hier in
Klundert verkrijgbaar zijn.
Nodig voor 4 personen
4 stuks van de lekkerste gehaktballen van onze
Klundertse keurslager, 1 kilogram aardappelen
(*), 300 gram verse boerenkool (kant en klaar
gesneden uit het koelvak bij AH), 100 gram
zongedroogde tomaatjes (uitgelekt), 5 eetlepels groene pesto, 40 gram pijnboompitjes, 1
ui, eventueel peper en zout naar smaak, olijfolie.
Bereiding
Aardappelen schillen en in stukken snijden.
Leg de aardappelen in een pan met ruim kokend water, eventueel met een beetje zout en
leg de boerenkool hier bovenop. Laat dit ongeveer 20 á 30 minuten zachtjes koken.
Ondertussen hak je de ui in stukjes en bakt
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deze goudbruin in een beetje olijfolie. Rooster de pijnboompitjes in een droge koekenpan
goudbruin. Snijd de zongedroogde tomaten in
kleine stukjes.
Giet de aardappelen af en stamp de aardappelen en boerenkool fijn. Voeg de pesto, zongedroogde tomaatjes en eventueel zout en peper
naar smaak toe en roer alles goed door elkaar.
Garneer met de geroosterde pijnboompitjes
en serveer de stamppot met een gehaktbal.
(*) Alternatief en lekker anders:
Gebruik in plaats van gewone aardappelen
eens zoete aardappelen (ca. 600 gram) en pastinaak (2 stuks) als basis voor de boerenkoolstamppot. Schillen, in stukken snijden en ongeveer een kwartiertje koken. De boerenkool
kun je in plaats van mee koken ook 10 minuutjes roerbakken samen met de stukjes ui.

Zorg en welzijn

Hulpmiddelen nodig?
Ga naar Duxxie!
In deze herfsteditie staan ouderen, zorg en welzijn centraal. Toevallig
kwamen we in gesprek met de wijkzuster van Klundert over dit onderwerp en zij wees ons op de website www.duxxie.nl. “Een makkelijk platform. Er is ook een app op je telefoon. Iedereen kan hier allerlei hulpmiddelen bestellen en hoeven daarvoor zelf de deur niet uit.
Duxxie is zowel voor hulpverleners als voor particulieren”, aldus wijkzuster Pamela Kampman. Een goede tip om te delen in het Klundert
Magazine.
Duxxie is een makkelijk, transparant en snel platform waarmee je zelf op
één plek gemakkelijk de zorg thuis regelt. Duxxie is gestart in 2016 met
een aantal top professionals, vanuit het inzicht dat mensen in Nederland
steeds meer en langer zorg thuis nodig hebben. Ga eens naar www.
duxxie.nl of download de app via je telefoon en je zult verrast zijn wat je
via deze organisatie allemaal kunt regelen, als hulpverlener, zorgprofessional, maar ook als particulier.
Hulpmiddelen in negen categorieën
Bij Duxxie kun je eenvoudig, zonder te hoeven nadenken, de weg vinden naar de hulpmiddelen die jijzelf of je cliënt nodig heeft. Daarna
maak je razendsnel de bestelling compleet. Tegelijkertijd laat je weten
of de mantelzorger of contactpersoon op de hoogte gehouden moeten
worden. En daarna regelen ze dat de leveranciers de hulpmiddelen bezorgen waar ze nodig zijn.
Inmiddels zijn er al heel veel producten en diensten beschikbaar van
diverse leveranciers. Er wordt stap voor stap aan gewerkt om dat nog
verder uit te breiden. Op dit moment kun je producten uit negen categorieën bestellen. Zowel koop- als leen (verzekerd).
Zo zijn er hulpmiddelen verkrijgbaar zoals rolstoelen, hoog-laagbedden,
trippelstoelen, rugsteunen, klossen, urinalen, glijzeilen. Er is van alles
voor incontinentiezorg. Voor de luchtwegen is er slijmuitzuig-, vernevelen zuurstoftherapie. Heb je bepaalde zaken nodig voor wondzorg, dan
kun je via Duxxie bijvoorbeeld terecht voor onder andere compressie-,
fixatie- en wondartikelen, pleisters, crèmes en infuusnaalden. Maar ook
voor woningaanpassingen zijn er diverse mogelijkheden, zoals sleutel-

Zaterdag 23 november in
Klundert en Moerdijk

Sinterklaas
bezoekt ook
onze regio!
Ook in deze contreien krijgt Sinterklaas
natuurlijk weer een warm welkom. De kinderen in Noordhoek werden afgelopen zondag al verrast met een bezoekje van de Sint
en zijn Pieten. In Klundert en in Moerdijk
staat a.s. zaterdag 23 november de intocht
gepland.
Aankomst in dorpshaven Moerdijk
In Moerdijk zal Sinterklaas met zijn stoomboot rond de klok van half twee arriveren in
de dorpshaven. Daar zal hij weer opgewacht
worden door de Moerdijkse kinderen. Na een
optocht door het dorp zal de Sint aanwezig
zijn bij het Sinterklaasfeest in De Ankerkuil.
De intocht in Moerdijk wordt georganiseerd
door het Sint Nicolaas Comité Moerdijk.

Spreekuur Geld & Recht
in Klundert
Heeft u vragen over het invullen van formulieren of het opstellen
van een brief? Wilt u uitleg om een ingewikkelde brief te begrijpen? Heeft u een juridische vraag? Stap dan binnen bij Geld &
Recht: het Sociaal Raadsliedenwerk.
Tijdens het gratis inloopspreekuur geven de medewerkers en vrijwilligers advies en informatie over uiteenlopende onderwerpen,
zoals uitkering en loon, minimaregelingen, toeslagen, arbeidsrecht
en ontslag, woonzaken, juridische kwesties, echtscheiding, ingewikkelde formulieren en bezwaarschriften.
Heeft u een vraag voor ons, kom dan langs tijdens ons gratis
inloopspreekuur op woensdagen in de even weken van 13.0014.00 in de Mauritshof, Prins Willemstraat 2 Klundert.
U kunt ons ook mailen: sociaalraadslieden@surplus.nl.
kluisjes, personenalarmering, trapliften en wandbeugels.
Andere zaken zijn bijvoorbeeld drinkvoeding van Sorgente, therapeutisch elastische kousen en aantrekhulpmiddelen, je hebt allerlei specialistische artikelen voor mensen met een visuele beperking, zoals loupen,
vergroters en geleidestokken, maar ook artikelen die je nodig hebt in de
praktijk zoals alcohol en handschoenen.
Kosten en service
Duxxie is geen prijsvergelijkingswebsite. Artikelen worden niet gepositioneerd op basis van de wensen van de leveranciers, zoals dat in andere
sectoren soms wel gebeurt. Bij Duxxie zie je wel wat een product kost
als de cliënt het moet kopen. Ook kun je zien wat de servicegraad is van
een leverancier. Duxxie zorgt ervoor dat men zelf makkelijk en transparant kan kiezen wat nodig is. Er wordt vrijheid van keuze geboden, je
wordt daarin niet beperkt. Op deze manier werkt Duxxie er aan om de
zorg makkelijker te maken.
Ben je geïnteresseerd om Duxxie te gebruiken? Aanmelden is gratis. Zowel op de website als in de app is precies te zien wat de mogelijkheden
zijn, welke hulpmiddelen er geboden worden wat de kosten zijn. Een
handig platform voor iedereen die hulp- of zorgmiddelen nodig heeft.

Intocht in Klundert
Sinterklaas heeft het druk deze middag, want
iets later wordt hij in Klundert verwacht.
Volgens de berichten die we van Sinterklaas
hebben ontvangen, zal hij deze keer niet bij
het Verlaat voet aan wal zetten in Klundert,
maar komt hij meteen naar het centrum. Hoe
en wat, dat weten we niet, maar als de kinderen bij de Bottekreek in het centrum Voorstraat/Molenstraat op hem wachten, dan
kunnen ze getuige zijn van de aankomst van
de Sint en zijn Pieten. Ook de muziekpieten
zijn natuurlijk weer van de partij. Misschien
hebben jullie ze al gehoord, want volgens de
brief van Sinterklaas die we van Sinterklaas
mochten ontvangen, hebben ze zelfs stiekem
al geoefend in De Stad Klundert.
Kindervoorstelling in De Stad
Na aankomst van Sint en zijn gevolg zal hij
bij de vlonders ontvangen worden door de
wethouder. Daarna zal hij samen met zijn
pieten een rondje lopen door het centrum.
Daar natuurlijk ook volop gelegenheid voor
een praatje en fotomomentjes.
In De Stad zal dan rond 15.00 uur een speciale kindershow zijn met het kindertheaterduo Fred & Jet. Zij brengen daar een speciale
Sinterklaasvoorstelling in samenwerking met
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de Pietenband. Deze voorstelling is leuk voor
kinderen ongeveer tot en met groep 4. De
toegang is gratis.
Kleurwedstrijd
Ter gelegenheid van de intocht wordt er ook
een kleurwedstrijd gehouden. De tekeningen
zijn op te halen bij By Tiki of Primera van den
Berge. Hier kunnen ze ook weer ingeleverd
worden voor zaterdag.
De Sinterklaasintocht, de ontvangst en de
kindertheatervoorstelling worden georganiseerd en aangeboden door het Klunderts
Ondernemers Kontakt (KOK).

Mode voor
baby’s
jongens & meisjes
heren & dames

By Tiki Mode
Voorstraat 16 4791 HN Klundert
tel: 0168-850919 e-mail: ByTiki@ziggo.nl
Volg ons op www.facebook.com/ByTikiKlundert

Klundert

tel: 0168-402334
U bent van harte welkom op;
maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur
zaterdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Uw persoonlijke bouwmarkt!

nd

ort Tre
Po

De

s

Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Bij aankoop van 2 Silvana Support hoofdkussens
een Calex Wake-up light cadeau.

woon- en slaapcomfort

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl
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Ervaar onze
huiselijke
sfeer!
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Gewoon Bijzonder

In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen. Voor deze speciale herfst-editie zijn we zoek gegaan naar een actieve mantelzorger om te interviewen. Maar hoe vind je zo’n mantelzorger, want zelf lopen ze er
meestal niet mee te koop. Contact opgenomen met diverse organisaties en langs verschillende kanten kwam dezelfde naam naar voren.
Toen we haar belden om een afspraak te maken, vroeg ze zich ‘waarom ik, ik doe toch niks bijzonders’. Tja, daar denken wij toch anders
over.

Deze maand aan het woord Lena de Peinder-Minheere (68) uit Klundert
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
Toen we 25 jaar getrouwd waren, hebben we samen een cruise gemaakt naar het Caribisch gebied en daar onder andere in Jamaica geweest.
Daar hebben we samen vanaf het strand een
waterval beklommen, dat vond ik echt een heel
bijzondere ervaring.

Ik woon in Klundert sinds...
Ik ben geboren en getogen in Klundert. Ik heb
hier op de Hervormde School gezeten en daarna naar de Mulo gegaan. Na het halen van mijn
diploma heb ik eerst in Roosendaal gewerkt en later kreeg ik een baan als secretaresse bij Timmerfabriek Den Hollander in Klundert. In 1970 ben
ik getrouwd met Herman en samen zijn we toen
in de Walstraat gaan wonen. In de loop der jaren
paar keer verhuisd en nu wonen we dus in dit
mooie appartement in de Oosterstraat. Toen ons
huis verkocht was, was dit complex nog niet klaar
en hebben we een jaartje ingewoond bij mijn zus
in Rotterdam. Ook daar hadden we het best naar
ons zin, maar Klundert is onze thuisbasis.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben een echte Klundertse. Al jaren ben ik actief
lid van verschillende koren. Vroeger als kind heb ik
gezongen in het kinderkoor van Nol Ottevanger,
daarna bij Vox Humana, later het Westbrabants
Kamerkoor, nu zing ik bij de koren La Chanda
Klundert en Couleur Vocale Willemstad. Verder
ben ik bijvoorbeeld ook voorzitter geweest van
Vrouwenvereniging Passage. Ik ben altijd wel ergens mee bezig waar ik mensen tegenkom.
In het dagelijks leven ben ik…
Toen de kleinkinderen wat jonger waren, heb ik
vaak opgepast. Nu ben ik nog regelmatig bij m’n
dochter en doe dan wel eens wat huishoudelijke
klusjes ofzo. Regelmatig ben ik als vrijwilliger te
vinden in het Huis van de Wijk en ik doe vrijwilligerswerk voor de kerk.
Verder ga ik een aantal keren per week naar m’n
voormalige buurvrouw. Voor haar heb ik jaren gezorgd tot ze niet meer hier thuis kon wonen. Ik
hielp waar ik kon, rijden voor ziekenhuisbezoek
e.d., helpen in het huishouden, boodschappen
doen, maar ook zomaar eens een kopje koffie drinken en aandacht geven. Nu woont ze inmiddels in
een zorginstelling en bezoek ik haar daar een paar
keer per week. Haar man en zij zijn noodgedwongen uit elkaar en wonen apart. Regelmatig haal ik
haar op en rijdt haar dan naar haar man. Vroeger
heb ik onder andere ook voor een ouder echtpaar
hier in Klundert geholpen. Daar was ik één dag
per week en nam dan de zorgtaken op me. Dat
heb ik gedaan tot ze allebei overleden waren. Een
paar jaar terug heeft één van m’n beste vriendinnen een heupoperatie gehad, ze kon niet terecht
in een revalidatiecentrum, maar ze had wel hulp
nodig. Als vriendinnen help je elkaar dan toch.
Dat is toch vanzelfsprekend.

Ik ben trots op...
Ik ben niet zozeer trots, maar vooral dankbaar dat
we het zo goed hebben. We zijn allebei gezond,
we kunnen nog heel veel en doen van alles samen. Maar we hebben ook altijd apart van elkaar
dingen gedaan, dan heb je elkaar ‘s avonds iets
te vertellen.
Mijn lijfspreuk is...
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen.
Mijn sterrenbeeld is…
Kreeft. Ik heb daar niks mee, maar de kenmerken
van een kreeft zijn blijkbaar dat het zorgzame types zijn en dat klopt dan weer wel.
Ik ben goed in...
Sommigen zeggen wel eens dat ik mijn roeping
gemist heb, ik had maatschappelijk werker of sociaal werker moeten worden. Achteraf had ik dat
best gewild en dan met name zou ik dan zijn gaan
werken met oudere mensen.
Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik ben niet echt creatief, knutselen ofzo daar heb
ik niet zoveel mee. Handwerken doe ik wel graag,
maar verder ben ik niet zo van het fröbelen.
Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die dingen beloven, maar hun beloften
niet nakomen.
Deze film moet iedereen zien...
Ik kijk weinig naar films, maar Schindlers List vond
ik wel een hele mooie film.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees graag en houd van allerlei genres. Boeken
zoals de serie van Montefiore vond ik mooi en
de reeks Angelique, maar ook de serie De laatste
bazuin heb ik gelezen. Een indrukwekkende serie
over de Apocalyps, het einde der tijden.
Ik luister graag naar...
Ik houd van heel veel soorten muziek, maar het
mooiste vind ik toch klassieke muziek. De Messiah van Händel vind ik prachtig.
Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Liever niet, maar als iemand me nodig heeft, dan
mogen ze me wakker maken.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten…
Eva den Hartog heb ik een keer ontmoet bij de
vrouwenbond. Zij zei toen: ‘Nu gaan we ontwikkelingshulp brengen, maar straks zullen ze het
komen halen’ en dat is inmiddels ook zo. Ik had
daar graag nog eens over willen praten met haar.
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Het liefst drink ik...
Koffie en ’s avonds vind ik een rood wijntje wel
lekker.
En het lekkerste eten vind ik…
Gestoofde andijvie met een gehaktbal.
Mijn favoriete vakantieland is...
We hebben al heel wat landen gezien. Polen vind
ik heel mooi. Vroeger een paar keer een Polenreis
mee georganiseerd en heb daar toen verschillende mensen leren kennen. Daar zijn echte vriendschappen uit ontstaan. Met een Poolse vriendin
hebben we twee keer zes weken lang door Polen
gereisd en heeft zij ons de mooiste plekjes laten
zien.
Mijn meest dierbare herinnering is…
Dat is onze 12,5 jarige bruiloft, toen was ons gezin nog compleet.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Dingen die ik graag wil doen, die doen we ook.
Zo is het plan om volgend jaar als we 50 jaar getrouwd zijn met kinderen en kleinkinderen op vakantie te gaan. Daar kijken we nu al naar uit.
Mijn lievelingssport is…
Zwemmen doe ik graag.
Op televisie kijk ik graag naar…
Muziekprogramma’s zoals Beste
Maestro, Dance dance dance.

zangers,

Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb een aantal hele goede vriendinnen, ik wil
hier geen namen noemen.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Alles tegen elkaar kunnen zeggen, ook minder
leuke dingen.
Ik heb bewondering voor…
Onze koning en koningin. Wat zij allemaal doen,
terwijl ze zelf ook een jong en druk gezin hebben,
de manier waarop ze dat allemaal doen, daar heb
ik respect voor.
Klundert vind ik…
Een heel mooi stadje, dat is echt m’n thuisbasis.
Wat ik mis in Klundert is…
Meer supermarkten zou wel fijn zijn, meer keuze.
Mooiste plekje in Klundert…
Het stadhuis vind ik erg mooi, vooral als er geen
auto’s e.d. op het plein staan. ’s Winters vind ik
de Bottekreek in het centrum met al die lichtjes
erg mooi.
Minst mooie plekje in Klundert…
Op dit moment de begraafplaats. Dat was altijd
een mooi park, maar nu niet meer.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Willemstad met de haven en de molen, een druk,
gezellig, toeristisch stadje, maar ik zou er niet willen wonen.

Nieuwe kroeg in centrum van Klundert

Opening van De Bar op Sinterklaasavond
Vanaf donderdag 5 december 16.00 uur is
Klundert weer een café rijker. Dan opent
De Bar haar deuren aan de Voorstraat 6
en is iedereen welkom om een kijkje te
komen nemen in de compleet verbouwde
Klundertse kroeg. Eerder werd dit pand ook
als kroeg uitgebaat, maar het stond nu al een
hele tijd leeg. De Klundertse ondernemer
Cees Dekkers zag wel mogelijkheden, ging
een kijkje nemen, maakte een praatje met de
eigenaar van het pand en binnen een paar uur
tijd was het geregeld: Cees zou er weer een
echte gezellige Klundertse kroeg van gaan
maken en inmiddels is de nieuwe bar zo goed
als klaar.
Er moest nogal het een en ander aan gebeuren,
maar de kroeg heeft de afgelopen tijd een hele
metamorfose ondergaan. Heel veel vernieuwd
en alles voorzien van een nieuw kleurtje. De
oude bar is er nog, die is helemaal opgeknapt.
Boven is er een nieuwe toiletgroep en ook de
keuken is compleet verbouwd. De buitengevel
is helemaal aangepakt en heeft een andere
kleur gekregen en er hangt een mooie opvallende luifel aan de gevel. Men is bijna klaar
voor de opening. “Er moet binnen nog wel wat
gebeuren, hier en daar nog wat dingetjes afwerken en nog wat aflakken, maar het begint
er op te lijken”, vertelt de trotse uitbater Cees
Dekkers.
Cees is niet van plan om er een groot openingsfeest van te maken. “Nee hoor, we doen
de deuren open op donderdagmiddag 5 december om vier uur en iedereen is dan welkom
om binnen te lopen.”

omdat onze zaken slecht liepen, de problemen
hadden een heel andere oorzaak. Misschien
toch te naïef geweest en te goed van vertrouwen. Dat pakte dus verkeerd uit en binnen een
mum van tijd hadden we niks meer dan een
hoop schulden. In die periode merkte ik dat er
weinig bedrijven bestonden die expert waren
in de branche schuldhulpverlening. En omdat
ik nu eenmaal een echte ondernemer ben, ben
ik zelf een adviesbureau begonnen in deze
branche. Ervaring had ik in de praktijk genoeg
opgedaan.”
Zijn bedrijf in schuldhulpverlening is in de loop
der jaren een goedlopende zaak met een vestiging in Klundert en één in Rotterdam, Deco
bestaat nu uit meer dan tien medewerkers die
allemaal expert zijn in hun vakgebied.
Start van De Bar
“Als schuldhulpverlener maak je van alles mee,
daar kan ik een boek over vol schrijven. Het
zijn eigenlijk altijd trieste verhalen. De Bar
begin ik nu om daarnaast ook weer eens iets
anders te doen.”
Waarom deze korte simpele naam, daar kan
Cees kort over zijn: “De Bar, dat dekt gewoon
de lading, het is wat het is, lekker makkelijk, je
kunt straks gewoon zeggen: ‘ik ga even naar
De Bar’!”
Piet Wedage is eigenaar van het pand, Cees is
straks de exploitant van De Bar. “Allebei zijn
we blij dat hier straks weer een kroeg is. Piet
heeft er ook alles aan gedaan om er weer iets

Jong begonnen
Dekkers is een ondernemer met een
behoorlijke staat van dienst. In 2002 is hij
gestart met het Financieel Adviesbureau
Deco in Klundert voor mensen in financiële
problemen. Maar ook daarvoor runde hij al
diverse ondernemingen.
Als kind was hij altijd al te vinden in de toenmalige doe-het-zelf zaak van De Vroomen in
het centrum van Klundert. “Wij hadden thuis
een kapsalon en woonden naast De Vroomen.
Ik vond het geweldig om daar te mogen helpen. Dus als klein manneke liep ik daar al rond
in mijn stofjas. Later heb ik eerst als abonnementenverkoper gewerkt voor de ECI en toen
ben ik een eigen bedrijf begonnen in horecabenodigdheden. Ik verkocht van alles en kwam
door heel Nederland bij allerlei horecabedrijven.”
De horeca dat trok hem toch wel aan, dus dat
bedrijf verkocht en in 1994 als exploitant begonnen van Het Tolhuis in Klundert. Daarna
heeft hij drie jaar een hotel gehad in Dorst, in
Breda ondertussen een lunchroom geopend
en in Klundert een pension begonnen.
Risico als ondernemer
“De zaken liepen allemaal prima, maar op een
gegeven moment kwamen we door omstandigheden in de financiële problemen. Natuurlijk is het altijd zo dat je als ondernemer risico loopt, maar deze problemen kwamen niet
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moois van te maken. Samen hebben we de
verbouwing helemaal gerealiseerd. Dat het zo
mooi is geworden, hebben we dus zeker ook
aan Piet te danken.”
Alles volgens de regels
De zaak zal gerund worden door minimaal drie
parttimers. Het is nooit Cees z’n bedoeling
geweest om zelf achter de bar te gaan staan.
“Ik heb het druk genoeg met m’n financieel adviesbureau, maar natuurlijk zal ik hier regelmatig eens binnenlopen.”
De Bar wordt een kroeg alleen toegankelijk
voor 18-plussers. “Als horecaondernemer ben
je gebonden aan heel veel wet- en regelgeving
en daar willen we ons aan houden. Het is de
bedoeling dat het een gezellig barretje wordt,
waar mensen graag eens binnenlopen, maar
waar alles absoluut volgens de regels zal verlopen.” Cees hoopt dat het publiek een mengelmoes zal zijn van jong en oud. “We hebben een
muziekcomputer aangeschaft, dus alle soorten
muziek kunnen gedraaid worden. Er zal over
het algemeen waarschijnlijk wel modern Nederlandstalige repertoire te horen zijn, maar
er is van alles mogelijk en iedereen is welkom”,
aldus Cees Dekkers.
Vanaf donderdag 5 december 2019:
Café De Bar, Voorstraat 6 in Klundert
Openingstijden: donderdag 16.00-01.00 uur;
vrijdag en zaterdag 16.00-02.00 uur; zondag
16.00-01.00 uur

Sociaal werker een dynamische baan

Andere voorbeelden zijn de organisatie van activiteiten zoals een middag
voor de ouderen in samenwerking met Albert Heijn en met hulp van vrijwilligers, ze is betrokken bij de scholen bij naschoolse activiteiten, heeft onlangs
in samenwerking met de Stadstafel een Keep It Clean Day georganiseerd
en ze is de spil bij het vrijwilligerswerk in het Huis van de Wijk. “Daar zijn
maar liefst ruim twintig vrijwilligers actief, echt een gouden team. Zonder
vrijwilligers zouden we geen Huis van de Wijk hebben. Daar ben ik echt heel
trots op.”
Diverse vrijwilligerstaken
“Er is een leuk vrijwilligersbestand opgebouwd. We proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zo zijn er al heel wat leuke initiatieven ontstaan.
En dat kan lokaal als sociaal werker ook opgepakt worden.”
Zo zijn er heel wat voorbeelden, zoals de vrijwilligers die op maandagavond
om de week mensen helpen en leren hoe ze om moeten gaan met hun tablet, laptop of telefoon, een lesuurtje digitale wereld dus. Er zijn vrijwilligers,
die zich na hun pensioen graag dienstbaar willen maken en bijvoorbeeld
regelmatig helpen bij het onderhoud van de voetbalvelden, vrijwilligers die
eens willen rijden met anderen om ze naar een afspraak ofzo te brengen,
mensen die willen helpen bij vrijwilligersmiddagen.
“Vrijwilligerswerk is zo divers en het is ook heel dankbaar werk om te doen.”

Als we het hebben over zorg en welzijn, dan hoort daar zeker ook de sociaal werker bij. Renske Donkers werkt als sociaal werker in Klundert en
verder coördineert zij het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Moerdijk.
Een bezige en sociale bij binnen het team van Surplus.
Sinds oktober 2016 is het Huis van de Wijk in Klundert actief en niet meer
weg te denken binnen de Klundertse samenleving. Het Huis van de Wijk is
in Klundert helemaal geïntegreerd in het nieuwe complex De Mauritshof en
er vinden inmiddels heel wat activiteiten plaats. Renske Donkers heeft daar
haar vaste werkstek.
Werken in teamverband
“Mijn belangrijkste taak is de coördinatie vrijwilligerscentrale Surplus. Sinds
we hier in de gemeente de Huizen van de Wijk hebben, heeft elke kern een
sociaal werker, allemaal met een eigen expertise. Ik ben hier het sociaal werk
gaan doen voor Klundert, maar als coördinator vrijwilligerswerk is de gehele
gemeente Moerdijk mijn werkgebied. In een andere plaats is bijvoorbeeld de
maatschappelijk werker ook sociaal werker binnen die kern met haar specialiteit voor de hele gemeente. In Moerdijk is Monique van Bedaf mijn collega
en in Noordhoek is dit Merle Dekker. Het werkt prima op deze manier. In
teamverband kunnen we veel meer betekenen voor de inwoners. Bepaalde
problemen worden veel eerder gesignaleerd, dit wordt besproken binnen
het team en dan kijken we wie dit het beste op kan pakken”, vertelt Renske
Donkers.
Wat is het Huis van de Wijk?
Het Huis van de Wijk verbindt bewoners, vrijwilligers, professionals en
maatschappelijke organisaties die elkaar verder kunnen helpen. Het is een
centrale plek in de buurt om iets te leren van een ander, om hulp te vragen
of te bieden en om samen initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid in
de wijk kunnen stimuleren. Een plek waar jong en oud zich thuis voelen. Het
idee van het Huis van de Wijk is ontstaan aan de gebiedstafels en is door
de gemeente en Surplus verder uitgewerkt, waarbij aangesloten wordt bij
bestaande samenwerkingsverbanden.
Werkdag van een sociaal werker
“De wekker gaat elke dag om zeven uur. Dan start het dagelijkse ochtendritueel met douchen, aankleden, ontbijten, lunchtrommeltjes maken en
zorgen dat de kinderen bijtijds vertrekken naar school. Best altijd even een
drukke start, maar op mijn werk neem ik het eerste uur de tijd om rustig
m’n mail te lezen en waar nodig meteen te beantwoorden, eventueel paar
telefoontjes, maar verder niet meteen afspraken. Dat werkt voor mij prima,
zo houd ik het overzicht.”
Als coördinator van de vrijwilligerscentrale en als sociaal werker in de kern
Klundert heeft Renske allerlei taken en kan ze heel lokaal allerlei dingen ondersteunen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Repaircafé Zevenbergen.
“Als Klundert hier behoefte aan heeft, dan kan ik kijken om dat hier ook te
ontwikkelen.”

Nieuwe initiatieven
Spontaan komen er ook hele nieuwe ideeën waarvoor dan weer vrijwilligers
gezocht worden. Zo is Renske op dit moment op zoek naar mensen die het
leuk vinden om een bezoekje te brengen bij mensen die eenzaam zijn of
graag een praatje willen maken maar door omstandigheden niet onder de
mensen kunnen komen.
“Als sociaal werker merk ik dat hier behoefte aan is in Klundert. Er zijn best
veel mensen zijn die vaak alleen zijn. Ik ga kijken ok ik hier iets voor kan organiseren door een vrijwilligersgroep hiervoor op te zetten.”
Sociaal werk
Het werk als sociaal werker sluit daar prima bij aan. “Ik heb heel veel contacten op allerlei vlak en kom heel veel mensen tegen. Dan is het een kwestie
van signaleren, kijken waar overlap is en de mensen bij elkaar brengen. Als
voorbeeld de hangjongeren in Klundert. Er waren op een gegeven moment
wat klachten binnengekomen, daarover ben ik met deze jongeren in gesprek
gegaan en heb ze uitgenodigd in het Huis van de Wijk. Daar zijn ze inderdaad naar toe gekomen en hebben daar een tijdje samen met bewoners van
de Mauritshof een vaste avond in de week spelletjes gedaan. Dat probleem
heeft zich nu helemaal opgelost en er zijn op dit moment geen klachten
binnen gekomen bij de sociaal werker. Mooi toch!”
Samenwerking en verbinding
Ook heeft de sociaal werker regelmatig een zogenaamd MDO (Multi Disciplinair Overleg). Samen met de huisartsenpraktijk, de Cesartherapeut, de
fysiotherapeut, de wijkzuster, diëtiste, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, praktijkondersteuner, apotheek en de sociaal werker wordt er dan
gepraat over de diverse casussen. Dit is puur gericht op de medische- en
de zorgkant. Waar zitten de problemen, waar zit overlap, waar kunnen we
elkaar ondersteunen. De sociaal werker bekijkt dan vooral of er op het gebied van welzijn iets gedaan kan worden. “Dit doen we nu al een tijdje en
het blijkt heel effectief te zijn. Samenwerken en verbinden, dat is waar het
om gaat.”
Daarnaast heeft Renske als sociaal werker ook regelmatig overleg met de
wijkagent, de BOA, de wijkzuster, Woonkwartier en maatschappelijk werk.
“Deze overleggen zijn weer van een andere orde. Dat is meer op maatschappelijk niveau. Waar heerst bepaalde onrust, hoe kunnen we dat aanpakken?
We moeten eerlijk toegeven dat we niet alles kunnen volgen, we kunnen
niet alles weten en we kunnen niet overal tegelijk zijn, we zijn afhankelijk
wat we aangereikt krijgen, maar gelukkig weten mensen me steeds beter te
vinden. Een voordeel natuurlijk dat ik een echte Klundertse ben en de mensen me overal tegen kunnen komen. Maar m’n privé is natuurlijk ook belangrijk, ik ben heel flexibel en makkelijk aanspreekbaar, maar thuis moet thuis
zijn, tijd voor de kinderen bijvoorbeeld is ook heel belangrijk. Dus eenmaal
thuis gaat m’n werktelefoon echt uit. Maar m’n mail check ik wel regelmatig
en als het dringend is, dan maak ik natuurlijk tijd vrij.”
Inwoners van Klundert die meer willen weten over de vrijwilligerscentrale, lokale welzijnsvragen, leuke initiatieven of lokaal vrijwilligerswerk, kunnen een e-mail sturen naar renske.donkers@surplus.nl of bellen naar 0623640824.
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KALENDER
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 Oude Heijningsedijk 22 in Heijningen
Zaterdag 23 november
13.30 uur: Intocht Sint Nicolaas in dorpshaven Moerdijk
14.30 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: Inloop Digitale Wereld in het Huis
van de Wijk Klundert voor iedereen met vragen over
Ipad, tablet, telefoon en laptop

Woensdag 11 december
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht door sociaal raadsliedenwerk
19.00 uur: Knutselavond in het Huis van de Wijk
Klundert
Vrijdag 13 december
14.00 uur: Kerstmarkt in gebouw De Ring aan de
Kerkring in Klundert
14.00-16.00 uur: Gezellige decembermiddag in De
Ring met De Zonnebloem Klundert
19.00 uur: In Loods of Gainz een foute kersttruien
workout voor het goede doel Save the Children; deelname 2,50 euro per persoon (Witte Weideweg 32 in
Noordhoek)
Zaterdag 14 december
09.30-12.30 uur: Kerstmarkt in het Sovak activiteitencentrum aan de Niervaertweg 1a in Klundert
20.00 uur: Kerstbingo Oranje Garde in De Niervaert,
Molenvliet 7, Klundert

Dinsdag 26 november
13.30 uur: Knutselen met Conja in het Huis van de
Wijk Klundert

Zondag 15 december
15.00-17.00 uur: Kerstconcert met Lelystad Mannenkoor m.m.v. duo Marieke & Pieter en bariton Cees den
Hollander

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

Woensdag 18 december
14.00 uur: Heilige Mis onder leiding van Pastor Dirven
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 29 november
19.00 uur: Stadse Borrel in De Stad Klundert

Donderdag 19 december
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Kom in de Kern
over zorg, welzijn en wonen

Zaterdag 30 november
13.30 uur: Sinterklaasmiddag voor alle Klundertse senioren in De Niervaert (5 euro p.p.; opgeven bij KBO
of SPROK)
Zondag 1 december
18.30 uur: Advent-zangdienst in De Stad Klundert
met als thema “Vol Verwachting” m.m.v. organisten
Evert van de Kamp en Henk Strootman
Woensdag 4 december
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
Donderdag 5 december
16.00 uur: Opening Café De Bar, Voorstraat 6 in Klundert
Vrijdag 6 december
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk (graag
aanmelden)
Zaterdag 7 december
13.30 uur: Workshop kerststuk maken in De Stad
Klundert i.s.m. Marion’s Bloemdecoraties (tickets a 45
euro via website van De Stad Klundert)
15.00-20.00 uur: Kerstmarkt aan de Havendijk/Wilhelminaplein in Moerdijk
Zondag 8 december
12.00 uur: Connected Dienst in de Gereformeerde
Kerk met als thema seksualiteit; na de dienst lunch in
zaal van Gereformeerde kerk
Maandag 9 december
19.00-20.00 uur: Inloop Digitale Wereld in het Huis
van de Wijk Klundert voor iedereen met vragen over
Ipad, tablet, telefoon en laptop
Dinsdag 10 december
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk
Klundert

Vrijdag 20 december
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk (graag
aanmelden)
17.00-21.00 uur: Kerstmanifestatie in het centrum
van Klundert; organisatie KOK winkeliers i.s.m. diverse verenigingen
Zaterdag 21 december
11.00-16.00 uur: Kerstmanifestatie in het centrum
van Klundert; organisatie KOK winkeliers i.s.m. diverse verenigingen
14.30 uur: Kerstmiddag voor alle Klundertse senioren
in De Niervaert (10 euro p.p.; opgeven bij De Herfstklanken of bij SPROK)
Zondag 22 december
14.00-16.00 uur: Carols in Klundert met Koor La
Chanda en organist Gerben Mourik in De Stad Klundert
19.00 uur: Kerstconcert met Rhythm-4-all, pianist
Jens van Hoof en Mirthe & Friends in De Stad Klundert
Maandag 23 december
19.00-20.00 uur: Inloop Digitale Wereld in het Huis
van de Wijk Klundert voor iedereen met vragen over
Ipad,
tablet, telefoon en laptop
Dinsdag 24 december
21.30 uur: Gezamenlijke Kerstavonddienst in de Hervormde Kerk Klundert m.m.v. het fanfareorkest van
Determinato
Donderdag 26 december
11.00-14.00 uur: Kerstherberg in de D-zaal van de
Gereformeerde kerk met koffie, kerstverhaal, liederen
en gedichten, een glaasje en een kerstlunch
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.
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Vaste activiteiten
in het Huis van
de Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

Zondag:
14.00-16.00 uur: welkom voor een kopje koffie
of thee
Maandag:
10.00-12.00 uur welkom voor een kopje koffie of
thee
Dinsdag:
10.00-12.00 uur welkom voor een kopje koffie of
thee
14.00-16.00 uur: sporten voor mensen die chronisch ziek zijn
17.00 uur: eetpunt (opgeven in het Huis van de
Wijk)
19.00-22.00 uur: jongerenavond
Woensdag:
10.00-12.00 uur welkom voor een kopje koffie of
thee
13.00-15.00 uur: inloopspreekuur OnS Moerdijk
met informatie over welzijnsdiensten en welzijnsactiviteiten
Donderdag:
10.00-12.00 uur welkom voor een kopje koffie of
thee
19.00-21.00 uur: spelletjesavond
Vrijdag:
10.00-12.00 uur welkom voor een kopje koffie of
thee
14.00 uur: schilderen (is een besloten activiteit,
maar binnenlopen mag altijd)
19.00 uur: moment van bezinning tijdens oecumenische weeksluiting met na afloop mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van koffie
of thee.

Wekelijkse
activiteiten voor
55-plussers in
Klundert
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk
Klundert organiseert of coördineert diverse
wekelijkse activiteiten voor 55-plussers in
Klundert.
Maandag:
13.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.30 uur: Gym in De Niervaert
14.00 uur: Sjoelen in de Mauritshof
Dinsdag:
13.30 uur: Fietsclub vertrek vanaf het
Sovakplein
13.30 uur: Kaartclub In De Niervaert
Woensdag:
09.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.30 uur: Bridge in De Niervaert
13.30 uur: Koorrepetitie Herfstklanken in
De Niervaert
15.00 uur: Bingo in De Niervaert
Donderdag:
9.00 uur: Zwemmen in De Niervaert
Iedere dag:
13.00-17.00 uur: Biljarten in De Niervaert

Jouw kindje in
vertrouwde handen
Op zoek naar veilig & vertrouwde
kinderopvang? Kies voor Kibeo.
Je baby slaapt, speelt en ontwikkelt zich in een rustige,
knusse groep met andere baby’s.
Onze pedagogisch medewerkers hebben een speciale
babyopleiding gevolgd. Zij geven je kindje de liefdevolle
verzorging en aandacht die hij of zij nodig heeft en zorgen
er met gerichte activiteiten voor dat je baby zich op zijn
of haar eigen tempo ontwikkelt.

Zo leuk kan
kinderopvang zijn

gemiddeld
€ 1,21 netto
per uur

Ervaar het zelf
Zelf ervaren hoe leuk onze medewerkers
zijn en hoe fijn je kind kan ontdekken,
spelen en leren bij onze opvang?
Stap binnen voor een rondleiding!

Welkom in De Bar
Wij openen de deur op donderdag 5 december om 16.00 uur!
De afgelopen maanden is er hard gewerkt, zowel binnen als buiten is alles opgeknapt.
Kom gezellig een kijkje nemen.
Onze openingstijden zijn donderdag tot en met zondag vanaf 16.00 uur tot sluit.
Donderdag tot 01.00 uur, vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur en zondag tot 01.00 uur.
De toegang is voor iedereen boven de 18 jaar.

Veel plezier in De Bar!

Voorstraat 6, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-745081
Cees Dekkers
Tevens bedank ik Piet de Pater voor
het realiseren van dit project.
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WINKELEN IN DE KLUNDERT - WINKELPAS ACTIES

woon- en slaapcomfort
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4, 4791
HV Klundert
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E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl
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FRIDAY WEEKEND!

10% korting bij aanschaf van een 12-bezoekenkaart
* Geldig in het Black Friday weekend van 29 november t/m 1 december

www.optisport.nl/niervaert
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Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media
nr. 23 november/december 2019 door Kees Hendrikx

1944-1948 - Vier betekenisvolle jaren voor onze plaats Klundert

Jaren van vernieling, opbouw en
herstel, materieel en moreel

Hoewel het oorlogsjaar 1940 over verschillende dorpen en steden van
ons vaderland vernielingen en ellende had gebracht, hadden wij het nog
niet aan den lijve ondervonden. Geen inwoner gedood, zelfs geen ruit
kapot! Dat was een grote zegen.
Op een luchtfoto bij dit artikel ziet men het oude, gemoedelijke Klundert. Een gezellig plattelandsstadje. Te groot voor servet, te klein voor
tafellaken.
1944
Dit jaartal zal altijd geboekstaafd staan in de geschiedenis van Klundert
als het zwarte oorlogsjaar. November 1944 bracht dood, verderf en vernieling. Tientallen inwoners verloren het leven. Onherstelbare wonden
werden geslagen. Die eerste vijf dagen in november zijn een nachtmerrie geworden voor de inwoners die ze meemaakten. Nog horen zij het
fluiten van de granaten en de donderende ontploffingen van de bommen. Nog zien zij de loeiende vlammen hemelwaarts kronkelen.
(bron: De Westhoek, 30 oktober 1948)
Wederopbouw
Klundert werd in de eerste week van november 1944 bevrijd, maar had
tegelijkertijd grote oorlogsschade opgelopen. Niet alleen vielen er veel
slachtoffers, ook veel achttiende- en negentiende eeuwse woonhuizen
gingen verloren. Bijna alle huizen in de Voorstraat, Molenstraat,
Westerstraat, Oosterstraat en veel in de Wagenstraat (tegenwoordig
de Zevenbergsepoort) zijn met de grond gelijk gemaakt of door brand
zwaar beschadigd.

Klundert in opbouw - 1948
Ook hier kregen, na het puinruimen, winkelpanden en woningen de
hoogste prioriteit. De zwaar gehavende rooms-katholieke kerk met de
daarbij horende pastorie, de verwoeste hervormde kerk en een nonnenklooster met kleuterschool volgden later.
Bij deze wederopbouw bleef het oude stratenpatroon gehandhaafd,
alleen werd de Voorstraat rechtgetrokken met de Wagenstraat. De
nieuwbouw verrees volgens de regels van de Delftse School maar de
voormalige panden op de oevers van de Bottekreek maakten plaats
voor groenstroken.
Kerken zonder torens
Bij het herstel van de in 1889-1890 gebouwde Johannes de Doperkerk
in de Molenstraat zag men af van herbouw van de toren en kreeg de
kerk een neo-romaanse westgevel. In 1952 werd de verwoeste hervormde kerk geheel vervangen door een sobere, traditioneel vormgegeven zaalkerk op een vierkant, met een kerksloot omgeven terrein.
Sgraffito
Het in 1956 over de Bottekreek gebouwde Kreekgebouw deed eerst
dienst als badhuis. Later werd het een gymnastiekgebouw en nog later
werd de bibliotheek erin gehuisvest.
Op het gebouw is een versiering aangebracht naar een ontwerp van
J. Sjollema, met drie personen. De personen zijn de stedenmaagd, die
de stad voorstelt, een mannenfiguur, die oorlog en rampen voorstelt
en een vrouwenfiguur, die de vrede en wederopbouw verbeeldt. Zeer
toepasselijk dus voor een stadje, dat geleden heeft onder branden, watersnoodrampen, oorlogsgeweld en bombardementen.
(bron: De Canon van Moerdijk)

Klundert van vóór 1940

Zaterdag 14 december: kerstmarkt

Sovak druk met voorbereidingen Kerstmarkt
Er wordt weer hard gewerkt in het
activiteitencentrum van de Sovak door
cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Zij
zijn druk bezig met alle voorbereidingen
voor de Kerstmarkt die op zaterdag 14
december wordt gehouden van 9.30 tot
12.30 uur in het activiteitencentrum aan de
Niervaertweg 1a in Klundert.

Er wordt weer van alles gemaakt in het
activiteitencentrum, zodat er straks weer
leuke spulletjes aangeboden kunnen
worden tijdens de jaarlijkse kerstmarkt,
zoals allerlei houten woondecoraties,
vogeltaarten, kerststukjes en kerstkransen,
leuke theedozen, sieradenkistjes en nog
veel meer. En alles wordt straks voor een
leuke prijs te koop aangeboden. Behalve alle
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gemaakte spulletjes kunnen bezoekers
ook genieten van allerlei lekkers zoals
zelfgebakken cake, oliebollen en warme
chocolademelk.
Tot 12.30 uur kunnen bezoekers terecht in het
Activiteitencentrum aan de Niervaertweg 1a
in Klundert.

In memoriam

“Piet van Dijk: 63 jaar In de Spido”
Piet en zijn vrouw. Op 28 januari 1956 vinden
de eerste (gymnastiek) lessen plaats. De locatie waar deze lessen gegeven werden kent
eenieder, te weten het bekende gebouw boven De Bottekreek. In een later stadium werd
een nieuw onderkomen gevonden aan de Ambachtsherenweg om uiteindelijk momenteel
gevestigd te zijn aan de Prins Willemstraat.
Namens C.S.V. SPIDO wensen wij, middels
deze korte uiteenzetting, een warme dank uit
te spreken richting een markante en belangrijke persoon voor zowel de Klundertse samenleving als het plaatselijke verenigingsleven en
Spido in het bijzonder. Deze persoon betreft
uiteraard Piet van Dijk.
Het eerste bijzondere feit is dat Piet, als een
niet in Klundert geboren persoon, in staat is
gebleken zich een zeer prominente plek te verwerven binnen “de Klundert” en omstreken.
Ondanks het feit dat Piet in Dordrecht geboren en getogen is, heeft het hem en zijn vrouw
Gré niet weerhouden om zeer actief betrokken
geweest te zijn bij de oprichting van Christelijke Gymnastiekvereniging Spido (= Sportiviteit
is doel). Naast het toenmalige bestuur, werd
de leiding van de vereniging opgedragen aan

Vanaf het moment van oprichting heeft de
vereniging, mede door de intensieve inbreng
van Piet en zijn vrouw, een zeer actief en vooruitstrevend karakter. Er wordt deelgenomen
aan meerdere wedstrijden, worden er verschillende demonstraties gegeven en activiteiten
(welke nog immer voortgezet worden) op touw
gezet. Reeds in maart 1958 verschijnt de eerste editie van het verenigingsblad, SPIDOCUS
genoemd. Een eerste uitbreiding van de vereniging wordt eveneens gecreëerd in 1958 via
het opstarten van een afdeling Volleybal.
Op 2 maart 1960 sluit de korfbalvereniging
Klundert zich aan bij Spido en ontstaat de huidige naam: Christelijke Sportvereniging Spido.
Onder de bezielende en gedreven leiding van
Piet, zijn vele regionale en zelfs landelijke gymnastiek c.q. turnkampioenschappen en titels
behaald.

Concerten in De Stad Klundert
De Stad Klundert is deze maanden een
aantal keren het decor voor koorconcerten.
Verschillende koren zullen aantreden in de
prachtige ambiance van de voormalige kerk
aan de Molenstraat in Klundert.
Zaterdagavond 23 november: Inspire4Live
Het Inspire4LiveChoir uit Alblasserdam bestaat
uit bijna 200 leden en zal onder leiding van
Peter Overduin een bijzonder repertoire laten
horen.
Dit concert begint om 20.00 uur; de kerk is
open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro per persoon; kinderen t//m 12
jaar betalen 5 euro. De opbrengst is bestemd
voor de stichting van Prof. dr. Casper van Eijck
genaamd Support Casper. Deze stichting financiert onderzoek naar alvleesklierkanker. Het
belooft een zeer gevarieerde avond te worden
waarbij Henk Strootman ook nog enkele orgelsoli zal verzorgen.
Zondagmiddag 15 december:
Lelystad Mannenkoor
Om 15.00 uur begint het kerstconcert door het
Lelystad Mannenkoor. In de sfeervolle kerstambiance zal dirigent Bert Moll met zijn koor een
scala van bekende kerstliederen ten gehore
brengen. Bijzonder is de medewerking van de
Marieke Ewoldt en Pieter Heijboer en de Klundertse bariton Cees den Hollander die beiden
hun eigen bijdrage zullen brengen maar ook samen met het Chr. Mannenkoor Lelystad zullen
optreden.
De muzikale begeleiding is in handen van Henk
Strootman, orgel en Bert Moll op de piano. Dirigent Bert Moll heeft voor koor en solisten een

uiterst afwisselend programma samengesteld
waarin ook het publiek van harte wordt uitgenodigd tot het zingen van bekende kerstliederen.
Dit concert begint om 15.00 uur; de toegang
bedraagt 15 euro.
Zondagmiddag 22 december: La Chanda
Een speciaal kerstprogramma zal in De Stad
gebracht worden door het koor La Chanda met
dirigent Ruud Krijnen, organist Gerben Mourik
en verteller Ingrid de Ronde. Deze middag heeft
als thema: Carols in Klundert.
Carols zijn van oorsprong liederen die qua tekst
en melodie meer volks- dan kerkliederen waren.
Veel Engelse componisten hebben deze liederen in een nieuw jasje gestoken. Vaak sfeervol,
uiterst vrolijk of als uitnodiging tot een rondedans. Net als voorgaande jaren wordt het
publiek bij een aantal bekende liederen uitgenodigd om mee te doen, waarbij het koor een
Engelse ‘descant’ (bovenstem) zal zingen.
Om helemaal in stijl te zijn is La Chanda gekleed
in de tradioneel Engelse Dickensstijl.
Tickets voor dit concert bedragen 15 euro p.p.
Zondagavond 22 december: Rhythm4All
Om 19.00 uur begint zondagavond 22 december een kerstconcert met het gemengd koor
Rhythm4all. Onder leiding van hun dirigent
Adrie Konings met begeleiding van Jens van
Hoof op piano zal er prachtige kerstmuziek ten
gehore gebracht worden. Tijdens deze avond
ook een intermezzo door Mirthe & Friends.
Dit concert is gratis toegankelijk. Na afloop is er
voor iedereen gelegenheid om onder het genot
van een drankje na te kletsen in De Stad.
Klundert Magazine pagina 16

In 1981 wordt door Piet een onvergetelijk
boek (25 jaar In de Spido) uitgebracht, waarin
de geschiedenis van Spido op een vermakelijke
wijze wordt beschreven. Hieruit blijkt dat de
vereniging de nodige ups en downs heeft gekend, maar dat door de nodige reddingsacties,
het voortbestaan van de vereniging altijd is gewaarborgd!
Piet en zijn vrouw hebben hun zoons en zelfs
kleinkinderen sterk weten te betrekken bij de
vereniging, wat heeft geleid tot meerdere erelidschappen binnen de familie en de nodige
trainers-/advies- en bestuursrollen bij Spido!
Bovenstaande uiteenzetting is slechts een kleine greep uit een lange historie en gebeurtenissen, waarbij Piet van Dijk van grote betekenis
is geweest. Namens het huidige bestuur danken wij Piet postuum voor alle inzet, tijd, liefde
en toewijding, welke hij in C.S.V. SPIDO heeft
gestoken als één de grondleggers en kartrekkers van onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Gré en verdere familie
alle sterkte en kracht toe om het overlijden van
Piet een plek te geven en te verwerken.
C.S.V. SPIDO

Lezerspost

Ingezonden door Sint Nicolaas
Op zaterdagmiddag 23 november rond
14.00 uur zal de Sint arriveren in Klundert.
Hij weet nog niet precies of dat zal zijn in
de Voorstraat of toch in de Molenstraat?
Ach ja, we zien het vanzelf wel maar Sint
Nicolaas weet één ding zeker, het is niet
zoals voorgaande jaren aan het Verlaat dat
Sint Nicolaas voet aan wal in Klundert zal
zetten.
Na de intocht zal Sint Nicolaas in De Stad
Klundert samen met alle kinderen uit
Klundert naar een leuke kindervoorstelling
gaan kijken. Komen jullie dan ook kijken?
Jullie mogen ook papa en mama en
opa en oma meebrengen naar De Stad
hoor. Dat wordt vast leuk en de Sint en
zijn Pieten hebben er nu al zin in. Ook
de muziekpieten staan te popelen en
repeteren stiekem in De Stad om alle
liedjes en melodietjes voor de Sint alvast
in te studeren.
O ja en de Pieten gaan intussen gewoon
verder met het inpakken van de cadeautjes
en werken zich de blaren op de handen
om alles op tijd ingepakt te krijgen. Want
de Sint Nicolaas intocht in Klundert op
zaterdag 23 november komt nu toch al
snel dichterbij.
Tot gauw!
Spannende groeten van de Sint en de
wegwijs naar Klundert Piet.

• Lease auto’s
• Nieuw en occasions

• Onderhoud & service
• Auto- en ruitschade reparatie

• Kia service dealer

• Alle merken

Drink je graag een bakkie koffie? En heb je een warm hart
voor anderen? Vindt je het leuk om bezoekjes te brengen?
Dan ben ik op zoek naar jou!

• Wij werken met alle merken, nieuw én gebruikt.
• Service & onderhoud, ook lease auto's van alle maatschappijen.
• KIA service dealer.

Inwoners van Klundert die het leuk vinden om een bezoekje te
brengen bij mensen die eenzaam zijn of graag een praatje willen
maken maar door omstandigheden niet onder de mensen kunnen komen.
Spreekt dit je aan? Mail: renske.donkers@surplus.nl of bel: 0623640824

Steenpad 9 • Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35 • www.dueren.nl

Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!
Steenpad 9 • 4797 SG Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35

www.dueren.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.

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

Voor haar:
GABOR
Voor hem:
Australian

Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen
telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl
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KALENDER

ZATERDAG 23 NOVEMBER
20:00 - 23:00 u
INSPIRE2LIVE CHOIR CONCERT
O.l.v. Peter Overduin. Dit koorconcert is
georganiseerd voor de kankerbestrijding. Ook
hebben zij meegedaan aan Holland’s Got Talent!

gramaegt u!

VRIJDAG 29 NOVEMBER
19:00 - 01:00 u

1e kerstdag zitten we vol.
Reserveer dus nog snel
voor 2e kerstdag!

STADSE BORREL #8
Een hele avond gezellig borrelen en bij praten met
jouw mede Klundertenaren.
ZATERDAG 7 DECEMBER
13:30 - 17:00 u

RESERVEER OP WWW.ETENINDEPASTORIE.NL
OF BEL 0168-729202

KERSTWORKSHOP
Samen met Marion’s Bloemdecoraties een mooie
kerstcreatie maken voor thuis!
ZONDAG 15 DECEMBER
15:00 - 17:00 u
KERSTCONCERT
Met Chr. Mannenkoor Lelystad o.l.v. Bert Moll.
Met Marieke Ewoldt, Pieter Heijboer, Cees den
Hollander en Henk Strootman.

Workshop

kerstcreatie maken

De Stad Klundert
ZATERDAG 7 DECEMBER
13:30 - 17:00 UUR

ZONDAG 22 DECEMBER
14:00 - 16:00 u
CAROLS IN KLUNDERT
Met koor LaChanda o.l.v. Ruud Krijnen, huisorganist Gerben Mourik en verteller Ingrid de
Ronde.

De kosten zijn € 45,- inclusief consumpties en gebak!
Mail om je op te geven naar info@marionsbloemdecoraties.nl
of koop je ticket op tickets.indeklundert.nl.

ZONDAG 22 DECEMBER
19:00 - 21:00 u
CONCERT KOOR RYTHM4ALL
Met gast optredens van Jens van Hoof en
Mirte and friends.
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Aanleg - Renovatie - Onderhoud

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

www.verpalenhoveniers.nl
Aanleg - Renovatie - Onderhoud

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

www.verpalenhoveniers.nl

sLeijtenrijj
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

Ook voor relatiegeschenken, kerstpakketten en
decemberkadootjes kunt u terecht bij de de sLeijtenrij!
tenrij!

Primera van den Berge
Voorstraat 30
4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt.

De Sint is weer in het land,
en heeft voor u een leuk cadeau als
MARIBELLE- klant!
Iets lekkers voor bij de koffie of thee,
daar is vast iedereen blij mee!!
*Bij besteding vanaf €50,- een pakje
speculaas, en vanaf €100,- een
banketstaaf cadeau van 23-11 t/m 5-12
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Loop eens binnen
Ruime keus en leuke aanbiedingen
Richard Leijten
Doorsteek 2
4791 HR Klundert
T: 0168-851095
E: info@sleijtenrij-klundert.nl
I: www.sleijtenrij.nl
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