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De Poort Trends wenst 

iedereen fijne feestdagen en 

een gelukkig en gezond 2020.

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

Graag wil ik mijn klanten bedanken voor het afgelopen jaar!
Iedereen fijne feestdagen en een goed en kleurrijk 2020 gewenst!

Graag wil ik mijn klanten bedanken voor het afgelopen jaar!Graag wil ik mijn klanten bedanken voor het afgelopen jaar!
Iedereen fijne feestdagen en een goed en kleurrijk 2020 gewenst!Iedereen fijne feestdagen en een goed en kleurrijk 2020 gewenst!

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

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN SMAAKVOL 2020!

Heeft u iets te vieren, vraag naar de mogelijkheden
0168-851874
www.eeterij-kelian.nl

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN SMAAKVOL 2020!

Gewoon gezellig!

Namens het gehele team van Huisartsenpraktijk De 
Clundert, wensen wij u een prettig kerstfeest en een gelukkig, 

maar natuurlijk ook gezond 2020 toe !

eethuis grill 
De Polder

en het 
Polderteam

wenst u 
prettige feestdagen en 

een smakelijk 2019

Eethuis Grill De Polder
en het Polderteam

wenst uwenst uwenst u
prettige feestdagen en een 

smakelijk nieuw jaar!

 

 

 

RHYTHM4All 
Wenst u fijne feestdagen  
En een gezond 2020 toe. 
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Klundert maakt zich op voor kerst

Klundert is zich al helemaal aan het voorbereiden op het komende 
Kerstfeest. Het centrum is ’s avonds sfeervol verlicht, er staan twee 
grote kerstbomen als welkomstgroet, de etalages van de winkeliers zijn 
helemaal in sfeer. Maar zeker ook verder door Klundert zie je langzaamaan 
overal kerstverlichting verschijnen en bijzondere tafereeltjes voor de 
ramen en in sommige tuinen. December kan een koude, kille maand zijn, 
maar juist door de kerstsfeer ervaren we het toch over het algemeen 
als een mooie sfeermaand. Er is dan ook van alles te doen in en om het 
centrum.

Stichting In de Klundert heeft zich vooral sterk gemaakt om samenwerking 
en verbinding te zoeken tussen verenigingen, scholen, kerken, ondernemers 
en andere organisaties. Er is binnen deze stichting een ambassadeursgroep 
ontstaan, waarbij elke ambassadeur zich sterk maakt voor een bepaalde 
doelgroep. Regelmatig komt deze groep bij elkaar en praat dan over 
diverse samenwerkingen en verbindingen, over ontwikkelingen en 
activiteiten. Hier is onder andere ook in eerste instantie het Weekblad In 
de Klundert ontstaan, wat nu dus het maandelijkse Klundert Magazine is 
geworden. Dominee Alewijn Slingerland is betrokken als ambassadeur van 
de kerken. In deze editie start een columnreeks namens de kerken met als 
titel ‘Kerk in beweging’.

Juist tijdens de Kerstdagen zijn er allerlei mooie diensten en speciale 
samenkomsten in beide Protestantse kerken in Klundert. Hieronder geven 
we graag een opsomming wanneer en waar u terecht kunt in de kerken 
om Kerst te vieren.

Kerstzangdienst dinsdag 24 december 21.30 uur
Deze gezamenlijke dienst wordt ditmaal gehouden in de Hervormde 
Kerk. Traditiegetrouw werkt het fanfareorkest van Determinato mee 
aan de dienst en dat betekent een prachtige muzikale kerstbijdrage. 
Daarbij wordt er met de kerkgangers een aantal bekende kerstliederen 
gezongen, begeleid door Determinato en door het orgel, bespeeld door 
Henk Strootman. Het thema van deze kerstzangdienst is “De ster van 
Kerstnacht”. Deze blinkt over alle afstanden en tijden heen ook in ieders 
hart. Dominee Kees Groenendijk zal voorgaan in deze dienst.

Kerstdienst in Gereformeerde Kerk op 1e Kerstdag
Om 10 uur vieren we de geboorte van Jezus Christus, onze Redder. 
Het wordt een dienst voor jong en oud. Onder begeleiding van Henk 
Strootman en de koperblazers Ed Dalemans en Gerard van Wensen 
worden bekende kerstliederen gezongen. Ook wordt het Kerstproject van 
de kindernevendienst ‘Volg de ster’ afgesloten met een mooie bijdrage van 
de kinderen. Daarbij zal de Cantorij ook bijdragen aan de kerstvreugde. 
Dominee Kees Groenendijk zal spreken over de aanbidding van het 
kerstkind aan de hand van het thema: Niet even, maar altijd.

Feestelijke familiekerstdienst op 1e Kerstdag in Hervormde Kerk
Ook in de Hervormde Kerk begint de dienst om 10 uur. Daar wordt de 
geboorte van Jezus gevierd in een feestelijke familiedienst. Immanuel 
betekent God met ons en daar draait het hele Kerstfeest om. Voorganger 
is dominee Alewijn Slingerland.

Kerstherberg op 2e Kerstdag in de D-zaal van de Gereformeerde Kerk
Van 11.00 tot 14.00 uur wordt er een gezellige en sfeervolle Kerstherberg 

gehouden in de D-zaal van de Gereformeerde Kerk. De één kijkt uit naar 
het Kerstfeest, óók vanwege de gezelligheid met familie en vrienden. 
De ander ziet tegen de Kerstdagen op, omdat zij deze dagen alleen 
doorbrengen. Er zijn ook mensen die niet alleen zijn, maar behoefte 
hebben aan meer contact. Voor iedereen is er op Tweede Kerstdag weer 
de Kerstherberg.
De ingrediënten voor deze gezellige en sfeervolle herberg zijn koffie met 
kerstkrans, een kerstverhaal, kerstliederen, kerstgedichten, een glaasje en 
een kerstlunch. Jong en oud, gelovig of ongelovig, iedereen is welkom. De 
kerk wil een warme plaats bieden, omdat er Eén is bij wie voor iedereen 
plaats is, terwijl er voor Hem geen plaats was in de herberg. Wil je erbij 
zijn, dan graag opgeven bij fam. Groenendijk, telefoon 0186-785712 of 
06-57075093 of per mail: dsgroenendijk@gkklundert.nl.

Connected
Dit heeft niet direct met Kerst te maken, maar het gaat hier om verbinding 
maken en dat past wel precies bij de kerstgedachte. Op elke 3e zondag 
van de maand zijn er speciale Connected-diensten in de Gereformeerde 
kerk. Deze bijeenkomsten beginnen dan vanaf 12 uur met koffie/thee/
fris met aansluitend om 12.15 uur een speciale dienst. Er wordt gezongen 
met een muziekgroep, er is Kids-Connected en voor de kleinsten is er 
crèche. Aansluitend op elke bijeenkomst wordt er samen gegeten, waarbij 
de lunch met elkaar gedeeld wordt. Iedereen is vrij om hiervoor iets te 
eten mee te brengen en te delen met anderen. Iedereen is van harte 
welkom om te luisteren, te spreken, te vragen, te zingen, te bidden of om 
er gewoon bij te zijn.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of 
nietszeggend

Schrijfsel in 300 
woorden
Wat een gedoe elk jaar om je huis in Kerstsfeer te brengen. Vo-
rig jaar na Kerst hadden we het blijkbaar te druk om het allemaal 
netjes op te ruimen. Het was een hele zoektocht naar alle Kerst-
spulletjes voor de Kerstboom en de diverse decoraties die jaarlijks 
opgehangen en weggezet worden. Niet alles kwam ongeschonden 
uit de Kerstdozen, dus toch ook wat nieuwe Kerstspullen gekocht. 
Hoop dat we genoeg bergruimte hebben om straks alles goed op 
te ruimen.

Tussen alle Kerstdecoraties kwamen we ook een muziekdoosje 
tegen. Een lelijk ding eigenlijk, lekker kitsch met een tafereeltje 
met sneeuwpop. Maar toch wel leuk zo’n ouderwets muziekdoosje 
dat je op moet draaien. Hoe verder je draait, hoe sneller het liedje 
speelt en na een tijdje gaat het dan steeds langzamer. Dit doosje 
laat ‘We wish you a Merry Christmas’ horen. Kleindochterlief weet 
het ding ook te waarderen en ze heeft snel in de gaten hoe het 
werkt. Dat betekent dus een heleboel keertjes Merry Christmas 
tijdens een oppasdagje.

Ik bedenk dat ik mezelf wel kan vergelijken met dit muziekdoosje. 
Zo’n doosje moet je opdraaien om een mooi muziekje te krijgen. 
Maar als je het te ver draait, dan slaat het vast en doet het helemaal 
niks meer. Ik betrap me er steeds vaker op dat de agenda soms te 
vol is. Dan is het rennen, hollen, vliegen tot de energie bijna op is. 
Gelukkig nog nooit te ver opgedraaid, het gaat steeds net goed. 
Uitkijken dus en ook regelmatig m’n rust nemen. Dat is een goed 
voornemen voor 2020!

Graag wens ik jullie een Merry Christmas en een gezond en geluk-
kig 2020. Ik hoop dat het een fantastisch mooi jaar gaat worden! 

Hartelijke groet!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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Gewoon Bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze maand aan het woord Daphne Strootman-Eland (28) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben in Klundert geboren en getogen. Toen mijn 
moeder hoogzwanger was van mij, zijn ze ver-
huisd naar het Dennenpad, daar ben ik geboren 
en heb daar tot m’n zestiende gewoond. In 2008 
zijn we met ons gezin verhuisd naar de Kerkring, 
daar heb ik acht jaar gewoond en toen ben ik met 
Benjamin gaan samenwonen in de Moye Keene. 
Dit jaar zijn we getrouwd. 

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben opgegroeid in Klundert als dochter van 
Henk en Marian Strootman. Mijn basisschooltijd 
heb ik doorgebracht op Het Bastion. Daarna ben 
ik naar het Markland College in Zevenbergen 
gegaan, gevolgd door het MBO Florijn in Breda. 
Tenslotte heb ik op Hogeschool Avans in Breda 
de HBO opleiding Small Business en Retail Ma-
nagement gedaan.
Vroeger wilde ik altijd een baan in de handel. La-
ter was mijn droom een eventbureau om bijvoor-
beeld trouwpartijen en andere festiviteiten te or-
ganiseren. Toen ik hoorde van de plannen met de 
kerk, werd ik enthousiast en wilde ik er graag een 
mooie evenementenlocatie van maken.
Ik werk graag samen met mijn vader, kan veel van 
hem leren en hij geeft me advies om het beter te 
doen.
Benjamin en ik werken allebei in dit bedrijf. 
Benjamin doet de strategische marketing. We 
werken hier met een heel fijn team met allemaal 
verschillende mensen. Maar juist door die 
verschillende karakters vormen we een geweldig 
team, want ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en 
we vullen elkaar prima aan.
We willen er graag een mooi bedrijf van maken 
en zeker ook een toekomstbestendig bedrijf. We 
willen dat zowel De Stad als De Pastorie van be-
tekenis zijn voor de mensen in Klundert.
In mijn vrije tijd ben ik actief bij korfbalvereniging 
DSO. Daar speel ik al van jongs af aan mee, heb 
daar in diverse commissies van alles mee georga-
niseerd en draai al een paar jaar mee in het be-
stuur van DSO. M’n vrije tijd is tegenwoordig wel 
een stuk minder door m’n drukke baan, maar bij 
DSO breng ik graag tijd door, daar ken ik heel veel 
mensen en daar hebben we een leuke vrienden-
club.

In het dagelijks leven ben ik…
Ik ben een actief persoon, altijd bezig. Ik moet er 
dus wel op letten om de balans te blijven zoeken, 
want ook een stukje rust is natuurlijk nodig. Daar-
bij vind ik het ook belangrijk om actief de band 
met familie en vrienden te onderhouden.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of mee-
gemaakt heb…
Dat was toch wel onze bruiloft. Dat waren twee 
sprookjesachtige dagen. Maar ook heel bijzonder 
vond ik het dat ik bruidsmeisje mocht zijn toen 
mijn ouders zijn getrouwd.

Ik ben trots op... 
Ik ben trots op mijn ouders, wat ze doen en willen 
betekenen voor de medemens. En ik ben trots op 
mijn oma, het is een mooie en elegante vrouw, 
maar ze heeft ook een hele hoop meegemaakt. 
Dankbaar ben ik dat zij er nog is en dat ze erbij 
was toen ik mijn trouwjurk uit ging zoeken. Iets 
wat ik altijd heb gehoopt.

Mijn lijfspreuk is...
Tel je zegeningen.

Mijn sterrenbeeld is…
Maagd, maar ik heb niets met sterrenbeelden en 
horoscopen. 

Ik ben goed in...
Ik kan goed ouwehoeren, een feestje maken dat 
is ook wel mijn ding en ik ben wel goed in orga-
niseren.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Geduldig afwachten.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben best een flapuit en soms ga ik ergens met 
gestrekt been in. Dat is natuurlijk niet altijd even 
leuk. Gelukkig kan ik daar achteraf meestal wel 
op terugkomen.

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die afspraken niet nakomen.

Deze film moet iedereen zien...
The Bucket List, een Amerikaanse drama-kome-
diefilm met Jack Nicholson in de hoofdrol.

Het boek waarvan ik genoot...
De Alchemist van Paulo Coelho vond ik een 
geweldig boek. Ook heel indrukwekkend vond 
ik het boek Het meisje met negen pruiken van 
Sophie van der Stap. Een ontroerend dagboek 
van een meisje dat op jonge leeftijd moet vechten 
tegen kanker. 

Ik luister graag naar...
Dat is echt heel veelzijdig. Van Armin van Buuren 
tot Guus Meeuwis, maar ook bijvoorbeeld orgel- 
en pianomuziek kan ik wel waarderen. Dat is me 
ook met de paplepel ingegoten. 

Mijn lievelingskleur is…
Groen.

Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Niet, laat mij maar slapen. Ik ben een echte slaap-
kop.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Als het zou kunnen, dan zou ik Obama wel eens 
willen ontmoeten.

Het liefst drink ik...
Spa rood en een cappuccino. Wat betreft alcohol 
is er een ruim assortiment wat ik graag lust, met 

de voorkeur voor Italiaanse wijn.

En het lekkerste eten vind ik…
Ik houd van lekker culinair eten, steeds wat an-
ders uitproberen. Koken doe ik zelf eigenlijk 
nooit. Thuis kookt Benjamin altijd.

Mijn favoriete vakantieland is...
Amerika en Italië.

Mijn meest dierbare herinnering is…
Vroeger samen met opa in de supermarkt werken. 
En vroeger op vrijdag tussen de middag ging ik 
altijd bij opa en oma Strootman eten. Een mooie 
herinnering.

Mijn grootste blunder ooit….
Ik kan heel onhandig zijn, ik ben ongeduldig en 
wil vaak veel te snel zijn. Dus dat levert vaak een 
hoop blauwe plekken en soms een kneuzing, 
breuk, scheur of ander mankement op. Altijd wat 
dus…

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een dag mee op pad met de politie te paard, dat 
lijkt me echt leuk om een keertje mee te maken.

Mijn lievelingssport is…
Korfbal.

Op televisie kijk ik graag naar…
Televisie kijken komt niet zoveel van, maar ik kijk 
wel regelmatig bepaalde series terug, zoals Wie is 
de mol, Flikken Maastricht en Bureau Burgwallen.

Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is Samanthi, mijn vroegere buurmeisje en re-
cent mijn getuige. Allebei heel verschillende per-
soonlijkheden, maar we hebben een hele hechte 
vriendschap!

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Het lijkt me wel wat om eens een weekje te ruilen 
met Benjamin om te ervaren hoe het is om een 
man te zijn en hoe het dan is om met een vrouw 
samen te leven.

Ik heb bewondering voor…
Voor mensen die vechten voor het leven, voor de 
liefde of voor hun familie. Niet uit egoïsme, maar 
omdat het moet, omdat er iets aan de hand is.

Klundert vind ik…
Een gezellige stad. Een stad waar mijn geliefden 
vandaan komen, waar mijn vrienden en familie 
wonen en waar ik heel graag ben.

Wat ik mis in Klundert is…
Een treinstation.

Mooiste plekje in Klundert…
Het centrum en dan vooral in decembersfeer met 
kerstversiering en verlichting. Maar ons centrum 
is het allermooiste tijdens Klundert bij Kaarslicht.

Minst mooie plekje in Klundert…
Zodra de Bult van Pars is gerenoveerd zal Klundert 
geen lelijke plekjes meer hebben.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De wegen naar Klundert ;-)
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Column namens de kerken: Kerk in beweging

Verbinden
Mijn telefoon had begin deze week geen wifi 
ontvangst. Het signaal was sterk genoeg, daar 
lag het niet aan. Maar verbinden lukte niet. 
Geen whatsapp berichtjes meer. Eerst dacht ik 
nog: lekker rustig zo. Maar het zat me toch niet 
lekker. Dus de router resetten. Daar werd de 
situatie niet beter van maar slechter. Nu had 
de rest van het huis ook geen verbinding meer. 
Nog maar een keer de router helemaal uit en 
na een poosje weer aan. En zowaar, alles be-
gon het weer te doen. Alle mobieltjes maakten 
verbinding met het netwerk.

Verbinden is het toverwoord. Niet alleen voor 
telefoons. Ook voor mensen. Zonder verbin-
ding zijn we nergens. Dan wordt ons leven een 
eenzaam avontuur. Dat is het toch al vaak ge-
noeg. Ook al ben je aan de oppervlakte met 
zoveel mensen verbonden.

In de kerk zijn we voortdurend bezig met 
verbinden. Met de techniek van vandaag is 
het heel makkelijk verbinding te leggen met 
mensen overal ter wereld. Dat biedt gewel-
dige kansen. Ook in het sociale verkeer. Maar 
echt persoonlijk je aan iemand verbinden, dat 
vraagt meer.

De ene mens is de andere niet. De ene kerk 
is de andere niet. Verbinden gaat niet zomaar. 
Dat vraagt respect, ruimte, aandacht, interesse 
en betrokkenheid. Dat zijn dingen waarin je 
je kunt oefenen. De kerk is een plek waar dat 
kan. Daar komen mensen die het zelf ook niet 
zo goed weten allemaal. Eenzame mensen. 
Drukke mensen. Klein en groot, oud en jong. 
Echt iedereen is er welkom.

De basis is de God die zichzelf verbindt aan 
mensen. Hij is zelf mens geworden in de per-
soon van Jezus. “Tussen alle mensen in, in het 
menselijk gezin.” Zo klinkt het in een populair 
kerstlied. Verbinden is de eigenlijke kerstge-
dachte. Daarvoor is Jezus geboren. Dat werkt 
enorm samenbindend, èn stelt ons tegelijk 
voor de vraag: met wie wil jij je deze kerst ver-
binden?

Alewijn Slingerland

PS
Mijn Whatsapp , die weer prima werkt, houd ik 
vooralsnog privé, maar leg gerust een verbin-
ding via de mail: ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Zaterdag 18 januari in De Stad Klundert

Gardes in Concert
Na een succesvolle eerste editie van Gardes in 
Concert knallen Slagwerkgroep Avant-Garde en 
Slagwerkkorps Oranje Garde ook in 2020 samen 
het nieuwe jaar in! Deze twee Klundertse mu-
ziekverenigingen vieren met dit gezamenlijke 
Nieuwjaarsconcert het begin van het nieuwe jaar 
op zaterdag 18 januari in De Stad Klundert.

Divers
Ondanks dat het allebei slagwerkverenigingen 
zijn, zult u zich verbazen over de zeer verschillen-
de stijlen van deze twee ensembles. Avant-Garde 
en Oranje Garde zullen tijdens dit speciale Nieuw-
jaarsconcert laten horen hoe divers slagwerk kan 
zijn. Laat u deze avond meeslepen door de bijzon-
dere showelementen en de verrassende klanken, 
versterkt door de excentrieke akoestiek van De 
Stad Klundert. Daarnaast zullen de slagwerkgroe-
pen ook samen een muziekstuk ten gehore bren-
gen. 

Avant-Garde
Slagwerkgroep Avant-Garde maakt niet alleen ge-
bruik van ongestemd slagwerk, zoals de trommel 
en de triangel, maar ook van melodisch slagwerk. 
Hierbij kunt u denken aan een klokkenspel en xy-
lofoon. Hoewel Gardes in Concert in het teken 
staat van slagwerk, kunt u deze avond ook genie-
ten van slagwerkmuziek in combinatie met een 
blaasinstrument. Welk instrument dit precies is, 
houden we nog even geheim. Verder kunt u deze 
avond afwisselende werken verwachten van de 
jeugdgroep en gevorderde groep van Avant-Gar-
de met onder meer een prachtige vibrafoonsolo, 
een vluchtig bezoek aan Turkije, swingende film-
muziek van The Pink Panther en verschillende mu-
ziekfragmenten van de rockband Kensington. Laat 
u zich daarnaast verrassen door een bijzondere 

act waaruit blijkt dat niet alleen op een ‘gewoon’ 
drumstel kan worden gedrumd!

Oranje Garde
Slagwerkkorps Oranje Garde maakt juist wel al-
leen gebruik van ongestemd slagwerk en gebruikt 
dit vooral buiten op straat tijdens allerlei evene-
menten. Voor Oranje Garde is muziek maken al-
leen niet voldoende. Zij halen veel voldoening en 
waardering uit de shows die uitgevoerd worden 
bij taptoes, optochten en parades in Nederland en 
België. Ondanks de beperkte ruimte in De Stad, 
zullen zij toch hun nieuwste straatshow voor 2020 
aan u  presenteren. Verder zult u veel andere nieu-
we nummers horen die speciaal gearrangeerd zijn 
in de swingende stijl die Oranje Garde graag uit-
draagt.
Zo’n swingende muziekstijl leent zich natuurlijk 
perfect voor een dansact en dat gaat u dan ook 
zien deze avond met en door Danspodium Reflex.
Natuurlijk komt ook de jeugdgroep van Oranje 
Garde mee en zij zullen net als de seniorengroep 
hun uiterste best doen om hun muzikaal enthousi-
asme over te brengen.

Gratis
Het concert vindt plaats op 18 januari 2020 in De 
Stad Klundert en vangt aan om 19.30 uur. U hoeft 
geen entree te betalen! Na het concert kunt u de 
muzikanten en elkaar onder het genot van een 
drankje begroeten tijdens de gezamenlijke Nieuw-
jaarsborrel. 
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Opheffing dreigt bij Klundertse Buurt- en Speeltuinvereniging

Westerkwartier luidt noodklok!
Geen kerstklokken bij Het Westerkwartier, maar het bestuur luidt de 
noodklok. De Klundertse Buurt- en Speeltuinvereniging Het Wester-
kwartier kampt met een groot te kort aan bestuurders en vrijwilligers. 
Het groepje met huidige bestuursleden en enkele vrijwilligers die nu 
nog actief zijn, is te klein geworden om de speeltuin draaiende te hou-
den. Laat staan dat er nog activiteiten georganiseerd kunnen worden. 
Komt er geen versterking dan wordt deze vereniging dus eind deze 
maand opgeheven en wat er dan met de speeltuin zal gebeuren is nog 
maar de vraag. Willen we dat als Klundertenaren laten gebeuren?

Het bestuur bestaat op dit moment nog uit voorzitter Twan Geerts, pen-
ningmeester Rudolph Nijpjes en secretaris Pitricia Koomans. Samen met 
hun partners en de familie van Helden als actieve vrijwilligers hebben 
ze tot nu toe de speeltuin aardig draaiende gehouden. De activiteiten 
staan al langer op een laag pitje.

Groot probleem
“Ik ga het niet mooier maken dan dat het is”, vertelt Pitricia Koomans, 
“het bestuur heeft vele taken, activiteiten organiseren is daarvan een 
onderdeel. Maar ook beheer en onderhoud van de kantine en het ter-
rein met de speeltoestellen. Behalve het hekwerk en grasmaaien doen 
we alles zelf. Onze insteek is dat vele handen licht werk maken, dus 
mensen kunnen ook aangeven dat ze bijvoorbeeld voor een keertje een 
activiteit mee willen organiseren. Als meerdere mensen dat zouden wil-
len doen, dan zouden we de jaarplanning wel rond krijgen en bijvoor-
beeld weer eens een bingo of een knutselmiddag kunnen organiseren. 
Het is overigens ook best leuk om een activiteit te organiseren en je ziet 
dat de kinderen een leuke middag hebben.”
De laatste drie jaar is er bijvoorbeeld ook een groot probleem met het 
invullen van de kantinediensten. Eigenlijk zouden hier alle leden met 
kinderen onder de tien jaar aan meewerken. “Maar wij merken dat er 
nogal eens wordt afgezegd op het laatste moment. De zaterdagmidda-
gen zijn we al jaren dicht door gebrek aan vrijwilligers.”

Bestuur
Het bestuur wil eigenlijk het liefst het stokje overdragen. “Onze eigen 
kinderen zijn inmiddels allemaal wat ouder, dus voor onszelf hoeven we 
dit niet meer te doen. Er is al een aantal keer een oproep gedaan, maar 
van de 84 gezinnen die lid zijn, heeft slechts één gezin gereageerd. Maar 

het is dus echt de hoogste tijd dat een jongere groep Het Westerkwar-
tier gaat overnemen. Voor de functie penningmeester bijvoorbeeld, dat 
zou ook een gepensioneerde boekhouder kunnen zijn die het leuk vindt 
dit bij te houden. De boekhouding is nu helemaal op orde en zo over te 
nemen.”
Het gebouw is van de gemeente. Dit wordt gehuurd door Het Wester-
kwartier inclusief opslag voor de materialen en de speeltoestellen. De 
materialen zelf en de speeltoestellen zijn van Het Westerkwartier. 
Ten einde raad heeft het huidige bestuur nu alle leden gemaild met de 
mededeling dat zij er eind dit jaar mee stoppen. “Komt er geen opvol-
ging dan zijn we genoodzaakt om de poorten te sluiten. Mocht er toch 
op de valreep nog iemand opstaan die er de schouders onder wil steken, 
dan zijn we natuurlijk graag bereid om alles keurig over te dragen en 
te ondersteunen bij een inwerkperiode. We willen echt de boel niet zo 
maar laten vallen, maar op deze manier is het dus voor ons echt niet 
meer mogelijk”.

Vraagtekens
Er zijn uiteraard nog een hoop vraagtekens mocht het inderdaad zo ver 
komen dat de Buurt- en Speeltuinvereniging opgeheven moet worden. 
Vragen zoals bijvoorbeeld hoe de dingen geregeld gaan worden voor 
wat betreft overdracht van gebouw en grond en de grote vraag wie het 
beheer op zich zal nemen.
Pitricia Koomans is in ieder geval voornemens als er geen gegadigden 
komen op deze noodoproep om ook advies te gaan vragen bij de eerst-
volgende Stadstafelbijeenkomst op maandagavond 13 januari.
“Het is niet alleen ons probleem, dit gaat de hele Klundertse bevolking 
aan. Het is echt met pijn in ons hart dat we de boodschap moeten bren-
gen dat het huidige voltallige bestuur eind dit jaar gaat stoppen. We zijn 
al een jaar aan het dubben hoe we kunnen zorgen dat er meer onder-
steuning komt en zijn al die tijd ook al zoekende naar mensen die de 
bestuursfuncties over kunnen nemen. Maar helaas tot nu toe zonder 
resultaat”, aldus Pitricia Koomans.
Mochten er naar aanleiding van deze noodoproep toch mensen zijn die 
zich geroepen voelen om op te staan en te helpen om de Buurt- en 
Speeltuinvereniging te redden, dan kunnen zij zich melden via info@in-
deklundert.nl. Als Stichting In de Klundert zullen we zorgen dat reacties 
op het juiste adres terecht komen.

Inloopavond 
voor veteranen 
in De Niervaert
Op vrijdagavond 24 januari 2020 is de 
eerste inloopavond voor veteranen uit de 
gemeente Moerdijk. Deze avond wordt 
gehouden in De Niervaert, Molenvliet 7 
in Klundert. Het initiatief om dit te gaan 
organiseren komt van de veteranen Johan 
Beljaars, Willem van Dueren den Hollan-
der, Ruud Krijnen en Peter Lammens.

Het is de bedoeling om te proberen jaarlijks 
een aantal activiteiten voor veteranen te 
gaan organiseren. 
“We denken aan inloopavonden telkens op 
een andere locatie in de gemeente Moer-
dijk, bezoeken van musea, battlefield tour, 
motortocht enz. Maar we staan open voor 
suggesties, dus alle ideeën zijn welkom”, 
vertelt één van de initiatiefnemers Ruud 
Krijnen, “de essentie van deze avonden is 

het samenzijn. Deze eerste avond willen 
we deels gebruiken om uit te leggen wat de 
plannen zijn en te luisteren naar de ideeën 
van de aanwezige veteranen. Alle veteranen 
die wonen in de gemeente Moerdijk, jong 
en oud, zijn welkom op deze inloopavond. 
Want wij vormen een onzichtbare band die 
oorlogen en generaties overstijgt, een band 
die je voelt, want je weet wat het betekent 
om te dienen in een oorlog.”

De avond begint om 19.30 uur. Na de 
ontvangst is er een korte inleiding en aan-
sluitend uitleg over de plannen en ideeën. 
Daarna een gezellig samenzijn tot ongeveer 
22.00 uur.
De organisatie wil de kosten zo laag mo-
gelijk houden, daarom zijn de consumpties 
deze avond voor eigen rekening.
Om een inschatting te maken van het aantal 
belangstellenden wordt gevraagd om vooraf 
op te geven voor deze eerste inloopavond. 
Dat kan per mail: veteranen.moerdijk@
gmail.com. Eventuele ideeën voor deze 
avond of voor andere bijeenkomsten in 
de toekomst kunnen ook via dit mailadres 
doorgegeven worden.

Palet maakt kerst-
knutsels bij Kluswijs
Eind november was Het Palet, de Klundert-
se school voor speciaal basisonderwijs, een 
dag te gast bij Kluswijs in Klundert. Daar 
kregen de kinderen op locatie een speci-
ale techniekles van de medewerkers van 
Kluswijs. Zo’n 120 kinderen in verschillende 
groepen genoten van deze speciale lesdag.

De kinderen kregen een afwisselend pro-
gramma aangeboden. De rondleiding door 
de hele zaak vonden ze wel heel erg interes-
sant. Ze kregen uitleg over het assortiment, 
de mogelijkheden van de verfmengmachine 
en ze mochten meekijken op de diverse 
afdelingen. Het andere deel van het pro-
gramma was het zelf maken van een speciaal 
kerstplankje. Eerst moest het plankje be-
hangen worden en daarna mochten ze met 
spijkertjes kerstfiguren in het plankje slaan. 
Met hun prachtige zelfgemaakte kerstcrea-
ties poseerde een van de groepen trots voor 
de winkel van Frank en Nanny Hofstede. 

Zie foto rechts.
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StadseKALENDER

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.

ZONDAG 22 DECEMBER
19:00 - 22:00 u

CONCERT KOOR RYTHM4ALL
Met gast optredens van Jens van Hoof en Mirte 
and friends.

VRIJDAG 3 JANUARI
19:00 - 01:00 u

STADSE BORREL - NIEUWJAARSEDITIE
Het perfecte moment om te proosten op het nieuwe 
jaar met je mede-Klundertenaren!

ZATERDAG 18 JANUARI
19:30 -22:30 u

GARDES IN CONCERT
Na een succesvolle eerste editie van Gardes in 
Concert knallen Slagwerkgroep Avant-Garde en 
Slagwerkkorps Oranje Garde ook in 2020 weer 
samen het nieuwe jaar in! 

VRIJDAG 20 DECEMBER
vanaf 18:00 u

WINTERTERRAS BIJ 
RESTAURANT DE PASTORIE

De kerstvakantie inluiden op ons 
gezellige winterterras! Je kan met 
de kerstman op de foto en vanaf 

20:00 uur zal DJ B-READY de 
hits verzorgen!
Ben jij erbij?

DE STAD KLUNDERT
MOLENSTRAAT 33 KLUNDERT

Recept van de maand 
Speciaal voor de Kerst: hertenstoofpotje

Bij de familie Leendertse is het bijna traditi oneel om met Kerst een 
hertenstoofpotje te maken. Een gerecht dat je ook voor grotere gezel-
schappen makkelijk van te voren kan klaarmaken. Van Anita kregen we 
het basisrecept van dit heerlijke stoofpotje.

Nodig voor 4 personen:
650 gram hertenstoofvlees, in stukjes gesneden, 2 eetlepels olijfolie, 2 
eetlepels boter, 2 fi jn gesneden uien, 2 eetlepels bloem, halve liter rode 
wijn, takje ti jm, laurierblad en takje rozemarijn, 1 geblancheerde winter-
wortel in schijfj es gesneden, (blancheren: water aan de kook brengen en 
de wortel er even in laten zakken), halve selderijknol, schoongemaakt en 
in blokjes gesneden, 150 gram kastanjechampignons in schijfj es gesne-
den, 4 eetlepels zilveruitjes, 3 eetlepels peterselie, 3 eetlepels chartreu-
se groen of marasquin (aromati sche likeur).

Bereiding:
Verhit olie en boter en bak het hertenstoofvlees bruin. Doe wat peper 
over het vlees.
Als het vlees fl ink gebruind is, doe je de gesneden uien erbij. Bak deze 
één minuut mee.
Bestrooi alles met bloem en bind het met rode wijn.
Laat het geheel een uurtje op laag vuur garen onder gesloten deksel.
Het bundeltje ti jm, laurier en rozemarijn toevoegen en 10 minuten mee 
laten stoven.
Daarna voeg je de gesneden wortel, de knolselderij, de paddenstoelen 
en de uitjes toe.
Kruiden met peper en zout. Tenslott e de peterselie en de chartreuse/
marasquin erbij voegen.

Serveren:
Lekker met zoete aardappelpuree of rijst.
Deze hertenstoof kun je ook op luxe manier eten ti jdens het familie-
diner met de kerst. Serveer dan met luxe gefrituurde aardappeltjes, 
aardappelkroketjes of aardappelbolletjes, daarbij bijvoorbeeld spruitjes, 
zuurkool, stoofpeertjes of stoofappeltjes en gebakken cantharellen. Eet 
smakelijk!
Je kunt de stoof twee of drie dagen van te voren maken. Laat de her-
tenstoof dan eerst helemaal afk oelen en bewaar daarna in de koelkast. 
Voor gebruik alleen weer even op laag vuur rusti g opwarmen.
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Het team van Hottub & Spa wenst u 
fijne kerstdagen en een relaxed 2020!

Alle vrijwilligers en professionals van 
het huis van de wijk Klundert wensen 

jullie hele fijne feestdagen toe!
Graag tot ziens in het Huis van de Wijk.

Zevenbergsepoort 3 | 4791 AD Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

Wij wensen jullie
fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Klundert 
tel: 0168-402334 

Uw persoonlijke bouwmarkt! 

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. 

Kinderopvang “de Bolderkar” v.o.f.
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
en BSO op woensdagmiddag en vrijdag.

Ook voor � exibele en 40 weken opvang bent U 
bij ons aan het juiste adres.

’t Ravelijn 40B
4791 KC KLUNDERT.

Annie van Dongen & Annie Buijs
T: 0168-850115
E: info@vofde-bolderkar.nl
W: www.vofde-bolderkar.nl

Namens alle
medewerkers van

Klundert Magazine
wensen we u

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

servicegericht en leergierig.

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

JORA SERVICE STATION
Oliemolenstraat 25 - 4791 JT KLUNDERT

telefoon 0168-404540 

WE VERKOPEN NU 

SUPER PLUS 98 ONGELOOD
&

BLAUWE DIESEL

20% KORTING 
TEGEN INLEVERING 

VAN DEZE BON
op uw gehele aankoop!

(* niet op lopende 
aanbiedingen, luiers en

geneesmiddelen)

Bon geldig 
t/m 19 juli 2019

TEGEN INLEVERING 
VAN DEZE BON

op uw gehele aankoop!

aanbiedingen,

t

geldig t/m 
4 januari 2020

Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

Mode voorMode voorMode voorMode voorMode voorMode voorMode voorMode voorMode voorMode voorMode voorMode voor
baby’sbaby’sbaby’sbaby’sbaby’sbaby’sbaby’sbaby’s

jongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjesjongens & meisjes
heren & dames

Voorstraat 16 4791 HN Klundert
tel: 0168-850919   e-mail: ByTiki@ziggo.nl

Volg ons op www.facebook.com/ByTikiKlundert

Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16Voorstraat 16 47914791479147914791479147914791 HNHNHNHN KlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundertKlundert

By Tiki Mode

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

woon- en slaapcomfort
Van 15-12-19 t/m 11-01-2020 20% korting op onze 

huiscollectie vloeren en binnen zonwering.

Vet bevriezen? 
Kom langs op 

Vet bevriezen? 
Kom langs op

Vrijdag 20 december 18.00 - 21.00 uur 
Demonstratie Cryolipolyse (vet bevriezen) 

Meer weten over vet bevriezen                          
en spectaculaire acties!! 

FEEL BEAUTY BY CINDY 
Voorstraat 52B  Klundert 

0168 -  40 52 80 
www.feelbeauty.nl 
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Candlelight Shopping Centrum met speciale wensboom

Kerst in de Klundert
Aanstaand weekend (vrijdag 20 en zaterdag 21 december) wordt er 
een sfeervolle decembermanifestati e gehouden in het centrum van 
Klundert met als ti tel “Kerst in de Klundert”. Het hele centrum zal fees-
telijk verlicht zijn, er is van alles te doen en te beleven en de winkeliers 
hebben allerlei speciale acti es in pett o.

Vrijdag om negen uur beginnen de feestelijkheden al. Het publiek kan 
dan gezellig shoppen in het Candlelight Shopping Centrum van Klun-
dert. Om 16 uur begint er dan voor de ouderen een kerstbingo in De 
Stad met aansluitend een speciaal kerstdiner voor ouderen. Ruim hon-
derd ouderen hebben zich hiervoor aangemeld. Deze acti viteiten voor 
ouderen wordt mogelijk gemaakt door De Stad en AH in de Klundert; 
de bingoprijzen zijn ter beschikking gesteld door de winkeliers van Klun-
dert.

Vrijdag optredens en acti viteiten
Vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur kan iedereen op de foto met 
de kerstman bij De Stad Klundert. Daar zal een kerstt erras worden inge-
richt met kerstmuziek.
Vanaf 19.00 uur zal het jeugdorkest De Detomaatjes optreden vanaf 
de vlonder aan de Voorstraat. Tussendoor zal een dansgroep van Refl ex 
optreden. Verder is overal straatt heater. Natuurlijk wordt overal aan de 
inwendige mens gedacht en zullen allerlei winterse lekkernijen aange-
boden worden. Vanaf het Tolhuijs kan een ritje gemaakt worden met 
paard en wagen.

Kerstsfeer op zaterdag
Ook zaterdag is het centrum de hele dag in speciale kerstsfeer. Van 9.00 
tot 17.00 uur kan men weer terecht in het Christmas Shopping Cen-
trum. Overal kan men tussen 11.00 en 15.00 uur genieten van stukjes 
straatt heater en diezelfde ti jd kunnen er ook weer ritjes gemaakt wor-
den met paard en wagen vanaf het Tolhuijs.
Zaterdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur is er een AH kerstdorp ruil-
middag in De Stad.
De Klundertse bierbrouwerij Jacobus Buijs zal met een kraam in de 
Doorsteek staan.

Welke wens hang jij in de wensboom?
Bij Primera staat komend weekend een speciale kerst-wensboom. Ie-
dereen mag zijn of haar wensen opschrijven en inleveren bij Primera. Of 
als je iemand kent die het verdient om eens goed in het zonnetje gezet 
te worden en weet je wat hem of haar echt blij zal maken? Schrijf het 
op, want de Klundertse winkeliers zullen bijzondere wensen uit laten 
komen.
Gebruik hiervoor het onderstaande strookje en lever je wens met je 
naam en telefoonnummer in bij Primera voor zaterdag 21 december 
15.00 uur. 

Mijn wens is voor:
Naam:...............................................

Ik wens:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Ingeleverd door:................................
Tel. nr.:.............................



Klundert 
Magazine: 
grati s… of toch 
niet…?
De betekenis van ‘grati s’ is kosteloos, voor 
niets. U krijgt dit blad inderdaad grati s 
aangeboden, maar kosteloos is het natuurlijk 
niet. Want dit blad kost best een hoop geld. 
En ergens moet dat geld toch vandaan komen.

Waarom een plaatselijk magazine? 
De leefb aarheid is natuurlijk belangrijk en 
kernen met acti ef betrokken bewoners 

ontwikkelen zich gunsti ger. Belangrijk daarbij 
is samenwerking, verbinding, sociale cohesie 
en betrokkenheid. 
Met het Klundert Magazine willen we een 
belangrijke rol spelen in het bevorderen van 
de leefb aarheid in de kernen door te fungeren 
als spreekbuis voor lokale initi ati even.

Maar hoe wordt dit alles betaald? 
Onze adverteerders nemen een groot deel 
voor hun rekening, maar daarmee kan het 
blad niet helemaal kostendekkend gemaakt 
worden. Dus u zult begrijpen dat ook Vrienden 
heel belangrijk zijn! 
We willen er geen abonnementenblad van 
maken, maar hopen nog steeds dat een 
meerderheid van onze lezers Vriend wil 
worden van In de Klundert, zodat we het 
fi nancieel wel rond kunnen krijgen.

Wilt u ook Vriend worden? 
Voor slechts 13,57 euro per jaar (en dat 
betekent slechts 1,13 euro per maand) bent 
u al Vriend en zijn we enorm geholpen. U 
kunt zich aanmelden door invulling van het 
aanmeldingsformulier op de website www.
indeklundert.nl. U krijgt een bevesti ging met 
een link om de betaling te regelen. 

Aanmelden kan ook door een e-mail te 
sturen aan info@indeklundert.nl of geef 
telefonisch door dat u Vriend wilt worden via 
telefoonnummer 06-43694329.
Sponsors voor andere bedragen zijn uiteraard 
ook meer dan welkom!
Bijdragen kunnen overgemaakt worden op 
bankrekening NL06 RABO 0181 2466 78 
t.n.v. Sti chti ng In de Klundert o.v.v. Vriend van 
In de Klundert.
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Foto’s 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 
aantal prachtige sfeerfoto’s.

Wie maakt de mooiste foto voor de eerste 
editie van 2020?

Adverteren 
in Klundert 
Magazine?
Klundert Magazine is een maandblad dat 
die zich met plaatselijke berichten richt 
op de inwoners van Klundert, Moerdijk, 
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan. In deze kernen wordt het 
blad gratis huis-aan-huis bezorgd, maar 
het Klundert Magazine is ook te vinden op 
de diverse leestafels overal in de regio. En 
uit de positieve reacties blijkt dat het een 
veelgelezen blad is.

Klundert Magazine bindt, boeit en be-
spaart. Een lokaal blad, juist nu!

Qua advertenties zit er ook een mooie 
groei in het Klundert Magazine. Inmid-
dels zijn er al heel wat ondernemers die 
maandelijks adverteren. Als deze tendens 
zo doorzet, dan kunnen we verder gaan 
groeien en nog meer leuke, interessante 
en bijzondere nieuwsverhalen en informa-
tieartikelen delen met onze lezers.
Nog nooit geadverteerd in het Klundert 
Magazine? Dan bij deze de suggestie om 
toch ook eens te overwegen om een ad-
vertentie te plaatsen in dit blad. De tarie-
ven zijn alleszins redelijk en het bereik is 
groot. Bovendien laat u hiermee uw be-
trokkenheid blijken voor wat betreft de 
leefbaarheid in de kernen van deze regio.

Dit regionale maandblad kan alleen be-
staan bij gratie van adverteerders. 

Op onze website www.indeklundert.nl/
adverteren staat meer informatie over 
adverteren en de tarieven. Daar kunt ook 
meteen een opdracht geven tot het plaat-
sen van een advertentie. 
Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail 
naar advertenties@indeklundert.nl of 
neem telefonisch contact op via nummer 
06-43694329. Uiteraard zijn we graag 
bereid een afspraak te maken om een en 
ander te bespreken.

1. Wilma Tolenaars: gemaakt vanaf het pad onderlangs het Walletje, richting Stoofdijk/ Fijnaart.

2. Johan Lodder: een prachtige avondfoto vanaf het Verlaat richting de Mauritshof

3. Anita Leendertse: al paar jaar geleden gemaakt, maar blijft een bijzonder mooi plaatje: De 
Stenen Poppen op een mooie winterse dag
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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

Steenpad 9 • 4797 SG Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35 
www.dueren.nl

• Lease auto’s
• Nieuw en occasions
• Kia service dealer

• Onderhoud & service
• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken

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

• Wij werken met alle merken, nieuw én gebruikt.

• Service & onderhoud, ook lease auto's van alle maatschappijen.

• KIA service dealer.

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 

Van 124,95 voor 

75,- 

 

Voor hem: 
Australian 

Van 139,95 voor 

90,- 

Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen

telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl

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

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

door onze eigen vakmensen.
Ook verkoop van tuinhout.
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gemiddeld
€ 1,21 netto 

per uur

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

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! 

FEESTELIJKE WINTER CHECK DAG

Fijne feestdagen toegewenst.
Kees, Gerda, Michel, Esther, Gert, Maarten, Cees en Jesse

 VERMEULEN 
 KEES AUTOBEDRIJF

B.V.

Beatrijsweg 63  |  4791 EB KLUNDERT  |  T : 0168 - 40 22 76  |  E : info@seatvermeulen.nl  |  www.seatvermeulen.nl

Op vrijdag 27 december hebben wij voor u een feestelijke 
wintercheck dag georganiseerd.

Van 08.00 – 18.00 uur kunt u bij ons terecht voor een gratis 
check van uw auto en een heerlijk winters hapje en drankje. 
Daarnaast hebben we voor iedere bezoeker een leuke attentie.

Lukt het u niet op om deze dag ons te bezoeken? 
U bent bij ons altijd welkom! 
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 
08.00 – 18.00 en op zaterdag van 09.00 – 16.00 uur.

Daarnaast zullen wij in het jaar 2020 iedere maand een 
jubileum actie hebben, dus hou uw mailbox of onze 
facebookpagina in de gaten.

Fijne feestdagen toegewenst.

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.
Kees, Gerda, Michel, Esther, Gert, Maarten, Cees en Jesse
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FEESTELIJKE WINTER 
CHECK DAG 

 VERMEULEN 
 KEES AUTOBEDRIJF

B.V.

Op vrijdag 27 december hebben wij voor u een 
feestelijke wintercheck dag georganiseerd.

Van 08.00 – 18.00 uur kunt u bij ons terecht voor een gratis
check van uw auto en een heerlijk winters hapje en drankje.
Daarnaast hebben we voor iedere bezoeker een leuke attentie.

FEESTELIJKE WINTER CHECK DAG
Lukt het u niet op om deze dag ons te bezoeken?
U bent bij ons altijd welkom!
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van
08.00 – 18.00 en op zaterdag van 09.00 – 16.00 uur.

In 2020 volgen meer jubileumacties!
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Uw persoonlijke bouwmarkt! 

Klundert                   
tel: 0168-402334 

Openingstijden:                         
ma. t/m do. 8.30 uur t/m 18.00 uur 
vrij. van 8.30 uur t/m 20.00 uur  
za. van 8.30 uur t/m 17.00 uur 

Bij inlevering van 1000 punten ontvangt u een cadeaubon               

t.w.v. € 12,50.                                                                                        

Deze kunt u zelf houden, maar is ook leuk om weg te geven! Cadeaubon 

BIJ INLEVERING 

VAN 500 PUNTEN

GRATIS 

SOKKEN

Bij inlevering van deze bon 
25% korting op pantoffels 
       

Januari 2020 
Zin in mooie  
Schoenen! 

Heerlijke  
biologische  

thee 
per blikje 

  250 punten Voorstraat 52B  Klundert 

0168 - 40 52 80     www.feelbeauty.nl 

Tegen inlevering van 300 punten:
10 Zusss kaarten gratis!

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

Kom snel kijken!
Diverse ixxxi ringen 

in de sale!
-50%

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

woon- en slaapcomfort

Van 15-12-19 t/m 11-01-2020 
20% korting op onze huiscollectie vloeren en binnen zonwering

WINKELEN IN DE KLUNDERT - WINKELPAS ACTIES

1000 punten inleveren is 15 euro waard 
Niet op aanbiedingen, looptijd t/m 4 januari ‘20

*geldig vanaf 25 euro

Bij inlevering van Bij inlevering van 500 punten  
kunt u voor 

Bij inlevering van Bij inlevering van 500 punten  
kunt u voor 600 punten 

besteden bij de sLeijtenrij!

SLEIJTENRIJ ACTIE WINKELPAS IN DE KLUNDERT!
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 24 december 2019

Op donderdag 12 december 2019 meldde BN-De Stem dat de werk-
zaamheden aan de Bult van Pars in januari weer hervat zullen worden. 
De sanering van de Bult was enige maanden daarvoor omdat in de 
afgegraven grond een “nieuwe” bodemvervuiler was ontdekt (PFAS), 
waar men nog geen weg mee wist. De troep kon niet worden afgevoerd 
zonder de stikstofnorm te overschrijden en dus besloot het College 
van B&W de boel te laten liggen tot er een oplossing was gevonden. 
Doe oplossing werd de vonden in verhoging van de norm, waardoor de 
PFAS-vervuiling binnen de toegelaten grens bleef.

Onderdeel van de sanering van de Bult was archeologisch onderzoek 
naar restanten van de vesting, die op de plaats van de Bult volgens “Die 
Overdraghe”, en ook anderen die het kunnen weten, aanwezig zouden 
zijn. Dat dergelijk archeologisch in Klundert niet alleen in deze tijd voor-
komt, blijkt uit een artikel uit “de Overdraght” van januari 1984 dat we 
hieronder zonder verder commentaar overnemen.

Uit “De Grondwet” van 23-11-1886:
Door het gemeentebestuur is besloten een gedeelte van den westenwal 
te laten afgraven om een groot gedeelte gracht te dempen. /daardoor 

wint men een flink oppervlakte bouwterrein, 
terwijl de werkzaamheden die binnenkort zullen 
aanvangen voor de arbeidersklassen eene ware 
uitkomst zijn. Reeds sedert jaren tracht men te Klundert door werkver-
schaffing armoede zoveel mogelijk te voorkomen. 

Uit “De Grondwet” van 09-02-1888:
Weder wordt bij gedeelten evenals den vorigen winter de wal aan de 
Westzijde dezer gemeente afgegraven. Met de afgegraven grond wordt 
de aangrenzende gracht gedempt, waardoor uitstekend bouwterrein 
wordt verkregen. Vooralsnog wordt het bij percelen verpacht voor war-
moezerij of tuingrond.

Uit “De Grondwet” van 08-04-1931:
Bij het afgraven van den wal en het grootste bastion aan de noordzijde 
der vroegere vesting Klundert zijn, naar wij in de N.R.Crt. lezen “onder-
scheidene voorwerpen gevonden als munten en kogels en ook… lijken. 
De aanwezigheid van vele metalen knopen doet vermoeden dat hier de 
Franschen en Patriotten begraven zijn, gesneuveld in het gevecht in het 
voorjaar van 1793. Prins Willem 1 omringde Klundert in 1583 met wal-
len en grachten, en het bleef eene vesting tot 1809. Kapitein Von Kropff 
verdedigde haar in 1793 met slechts 100 man tegen de Franschen en 
nadat zij stormenderhand ingenomen was, zocht hij met 40 man zich 
een weg te banen naar Willemstad. Hij sneuvelde er met 28 der zijnen. 
Het lijk van Von Kropff werd naar Willemstad vervoerd, waar het op 2 
April 1793 in de kerk begraven werd. Van de overige 28 gesneuvelde 
verdedigers en van de gesneuvelde aanvallers (Franschen en Patriotten) 
wist men niet waar hun gebeente rust. Thans is die plaats vermoedelijk 
gevonden.

Uit “De Grondwet” van 18-06-1931:
Bij de graafwerkzaamheden aan den wal en het groote bastion aan de 
Noordzijde der vroegere vesting heeft men onlangs, zoals reeds gemeld, 
verschillende voorwerpen gevonden, zoals munten en kogels. Ook wer-
den een zestal geraamten opgegraven, waarvan er 3 naast elkaar lagen. 
De geraamten waren grotendeels nog gaaf, doch vallen bij aanraking in 
elkaar. Het betreft hier waarschijnlijk de lijken van soldaten, die bij het 
beleg van Klundert in 1793 zijn gesneuveld. De overblijfselen zijn op 
de gemeentelijke begraafplaats begraven. Voorts werd nog een munt 
gevonden van 1738, waarop het woord “Hollandia”. 

Vragen over het 
carillon
In de vorige editie en op de 
facebookpagina van In de Klundert is 
de vraag gesteld hoe het carillon in het 
ons mooie centrum precies werkt. Wie 
kiest de liedjes uit? Waarvandaan wordt 
een en ander bediend en hoe gaat dat 
dan precies? Allemaal vragen waar we 
eigenlijk nog steeds geen concreet 
antwoord hebben….
Nu horen we steeds allemaal kerstliedjes. 
Wie heeft daar voor gezorgd?
Inmiddels krijg ik van zoveel mensen 
de vraag of ik het al weet hoe dat gaat, 
want een heleboel mensen zijn daar best 
nieuwsgierig naar.
Wie kan ons vertellen hoe dat allemaal 
gaat en wie dat regelt? 
Mail even naar de redactie: redactie@
indeklundert.nl. Wie weet zit er wel een 
leuk verhaal in!

Hartelijke groet,
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Gezelligheid troef op Kerstmarkt bij Sovak
Zaterdagochtend gingen de deuren om 
half tien open en vanaf het begin was er 
een gezellige drukte op de kerstmarkt in 
het activiteitencentrum van de Sovak aan 
de Niervaertweg 1a. De geur van versge-
bakken oliebollen kwam je al tegemoet bij 
binnenkomst. Die gingen dan ook grif van 
de hand. Ook de andere lekkernijen zoals 
versgebakken cake werden goed verkocht.

Maar op een kerstmarkt horen natuurlijk 
ook kerstdecoraties, kerststukjes en nog 
veel meer. En ook daar hadden de cliënten 
voor gezorgd. Er was van alles gemaakt, zo-
als houtdecoraties, vogeltaarten, tapasplan-
ken, kerstkaarten, sieraden en allerlei gezel-
lige hebbedingetjes. 
Aan het eind van de ochtend was alles zo 
goed als uitverkocht. Cliënten, begeleiders 
en vrijwilligers zijn weer hartstikke blij en 
tevreden. Begeleidster Esmee is trots op 
het resultaat: “We kunnen van de opbrengst 
weer nieuwe materialen aanschaffen voor 
weer andere activiteiten en meestal spa-
ren we met deze activiteiten ook voor een 
gezamenlijk uitstapje met iedereen die hier 

actief is in dit activiteitencentrum. Met zo’n 
veertig personen gaan we dan gezellig een 
dagje bijvoorbeeld naar de Beekse Bergen 
of we maken een boottochtje. Altijd leuk!”
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Dagje uit naar Diergaarde Blijdorp Rott erdam

Sovakcliënten op pad met de Rolerisuit-bus

De cliënten van het Sovak Acti viteitencentrum 
aan het Gezellenpad 3 in Klundert kregen als 
cadeautje op Sinterklaasdag een uitstapje naar 
de dierentuin in Rott erdam met de zogenaam-
de Rolerisuit-bus. Deze excursie was mogelijk 
gemaakt door Albert Heijn in de Klundert. 
Compleet met een lekkere traktati e voor on-
derweg was het genieten voor alle deelnemers.
De Sti chti ng Rolerisuit is in 1987 opgericht om 
mensen die als gevolg van ziekte of handicap 
niet meer of slechts in beperkte mate zelf-
standig de deur uit kunnen. De sti chti ng richt 
zich specifi ek op mensen met lage inkomens, 
die zich door hun geringe fi nanciële draagvlak 
weinig extra’s kunnen permitt eren. Rolerisuit 
heeft  drie grote bussen en een kleine, allemaal 
met speciale plaatsen voor rolstoelers.

Organisati e uitstapje
Jolanda Schreuders is samen met zeven be-
geleiders en vrijwilligers mee geweest als be-
geleiding van de groep. “Het was voor onze 
mensen echt een ontzett end leuk dagje uit”, 
vertelt Jolanda, “het is met zo’n groep mensen 
best moeilijk om zo’n gezamenlijk uitstapje te 
organiseren. Maar op een gegeven moment 
werd ik gebeld door Henk Strootman. Hij bood 
ons namens Albert Heijn in de Klundert een 
excursie aan met de Rolerisuit-bus. Geweldig 
natuurlijk als je zoiets aangeboden krijgt. We 
zijn er meteen mee aan de slag gegaan om dit 
allemaal te organiseren.”

Mensen met meervoudige beperking
Bij acti viteitencentrum Gezellenpad komen 

vooral mensen met een ernsti ge meervoudi-
ge beperking. De medewerkers kunnen deze 
mensen de begeleiding en zorg geven die ze 
nodig hebben. Elke dag kunnen ze kiezen uit 
allerlei acti viteiten: van samen wandelen of 
zwemmen tot aan genieten van de geur van 
lekker eten of snoezelen. Maar ook helpen 
met de afwas. Jolanda Schreuders is één van 
de vaste medewerkers van het centrum. Voor 
zo’n dagje uit zijn natuurlijk extra begeleiders 
nodig. Jolanda is blij dat er genoeg vrijwilligers 
zijn die regelmati g komen helpen. “En we heb-
ben op dit moment twee leuke enthousiaste 
jongens: Hidde en Joost, die stage bij ons lo-
pen. Ook zij zijn als begeleiding mee geweest 
naar de dierentuin. Beide jongens weten wel 
van aanpakken, dat was echt een aanwinst.”

Genieten van dieren en van pannenkoeken
De cliënten hebben allemaal ontzett end geno-
ten. Niet alleen met de wandeling door de die-
rentuin, maar zeker ook ti jdens de lunch. Want 
als extra traktati e kregen ze overheerlijke pan-
nenkoeken aangeboden.
Moe, maar enthousiast stapten ze allemaal aan 
het eind van de dag uit de bus bij het acti vitei-
tencentrum.
“Wat was dit voor deze mensen een ontzet-
tend fi jn dagje uit! Echt een geweldige geste 
van Albert Heijn in de Klundert!” aldus Jolanda 
Schreuders.

Zaterdag 18 januari in Klundert
Een dag heggenvlechten voor je 
plezier en een natuurrijk landschap
Heggenvlechten is een eeuwenoud boerenambacht dat door de uit-
vinding van het prikkeldraad bijna verdwenen was. Maar 100 jaar later 
staat het dan toch weer in de belangstelling. En niet voor niets want het 
vlechten van een heg is geweldig werk. En worden we niet blij van een 
groene afscheiding waar geen vee, hond of mens doorheen kan, waar in 
het voorjaar vogels zingen en broeden en in de luwte de eerste vlinders 
wegfl adderen?

Op zaterdag 18 januari 2020 kan iedereen die daar zin in heeft  mee-
doen aan een dagje heggenvlechten in Klundert.  Deze cursus wordt 
georganiseerd door Dick van der Lely en Gera Lammers in samenwer-
king met de Sti chti ng Heg en Landschap. Het doel van de cursus is om 
het hoe en waarom van het ambacht heggenvlechten te leren kennen, 
de techniek van het heggenvlechten te oefenen en een fantasti sche 
dag heggenvlechten mee te maken. Diegenen die als eens gevlochten 
hebben, krijgen de kans hun vaardigheid verder te ontwikkelen.
Gereedschap wordt voor gezorgd.  De aanvang van deze cursusdag is 
9.30 uur en rond 15 uur is de klus geklaard en heeft  iedereen een stuk 
meidoornheg gevlochten. 

De cursus wordt gehouden aan de Buitendijk Oost 1 bij Noordschans. 
Kijk voor meer informati e over de cursus op www.hegenlandschap.nl/
heggenvlechten. Je kunt je voor de cursus opgeven bij  cursusleider Lex 
Roeleveld, email: info@hegenlandschap.nl. De kosten bedragen 40,00 
euro per persoon inclusief koffi  e/thee en soep.
Voor gereedschap wordt gezorgd. Deelnemers moeten zelf zorgen voor 
stevige werkkleding, stevige werkhandschoenen en stevig schoeisel. 
Eventueel kun je zelf een takkenzaag of takkenschaar meebrengen.

Oliebollenacti e Muziekvereniging 
Determinato Klundert
Traditi egetrouw is Muziekvereniging Determinato op 
Oudejaarsdag weer te vinden op de vlonders in het centrum van 
Klundert met hun welbekende oliebollenkraam. Om 10 uur start 
de verkoop van de versgebakken oliebollen en appelbeignets. De 
opbrengst van deze acti e komt geheel ten goede aan de groeiende 
en bloeiende jeugdafdeling van Determinato.

Afh alen of bezorgen
Er zullen weer duizenden oliebollen en appelbeignets gebakken 
worden en uiteraard weer van een goede bakkerskwaliteit. De 
oliebollenkraam is op oudejaarsdag present van 10.00 tot 13.00 
uur of tot zo lang de voorraad strekt.
Wilt u zeker zijn van versgebakken oliebollen en/of appelbeignets 
dan kunnen deze ook van te voren besteld worden. Bestellingen 
zijn af te halen in de kraam of eventueel worden thuis bezorgd 
(in Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Zwingelspaan en 
Tonnekreek).
Bestellingen kunnen doorgegeven worden via e-mail: 
oliebollen@determinato.nl, telefonisch via 06-43694329, via het 
bestelformulier in op de website www.determinato.nl of vul de 
bestellijst in die u in de brievenbus ontvangen hebt.

Levering aan bedrijven
Al jaren worden er ook bestellingen weggebracht bij bedrijven. 
Steeds meer bedrijven maken hier gebruik van om hun 
medewerkers, klanten of relati es te verwennen met deze 
oudejaarslekkernijen. Bestellingen worden bezorgd op maandag 
30 december of dinsdag 31 december. Bezorgti jden kunnen in 
overleg afgesproken worden.
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KALENDER
Deze kalender zouden we graag zo compleet 
mogelijk willen maken met alle activiteiten die er 
in ons verspreidingsgebied te doen zijn. Als alle 
verenigingen en andere organisaties door willen 
geven wat er wanneer te doen is, dan zorgen wij dat 
het hier gepubliceerd wordt. Een compleet overzicht 
met alle activiteiten bij elkaar op één pagina. 
Voor speciale activiteiten en gebeurtenissen willen 
we bovendien graag ruimte aanbieden voor een 
redactioneel artikel. Mail uw activiteiten door aan: 
redactie@indeklundert.nl. 

donderdag 19 december
9.00-21.00 uur: Candlelight Shopping Centrum; 
organisatie KOK winkeliers i.s.m. diverse verenigingen
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Kom in de Kern 
over zorg, welzijn en wonen

vrijdag 20 december 
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk (graag 
aanmelden)
16.00-19.00 uur: Kerstbingo en kerstdiner voor 
ouderen in De Stad Klundert (opgeven bij AH in de 
Klundert)
18.00-19.00 uur: Op de foto met de kerstman in De 
Stad Klundert
18.00-21.00 uur: Kerstterras met kerstmuziek bij De 
Stad Klundert
19.00-20.00 uur: Optreden Jeugdorkest De 
Detomaatjes in centrum Klundert
19.00-21.00 uur: Ritje meerijden met paard en wagen 
vanaf Het Tolhuijs
19.00-21.00 uur: Straattheater in centrum Klundert
19.00-21.00 uur: Kerkring in Candlelight
19.30-19.45 uur: Optreden Dansstudio Reflex in 
centrum Klundert

zaterdag 21 december
11.00-15.00 uur: Ritje meerijden met paard en wagen 
vanaf Het Tolhuijs

11.00-15.00 uur: Straattheater in centrum Klundert
12.00-14.00 uur: Ruilmiddag AH kerstdorpjes in De 
Stad Klundert
14.00-15.00 uur: Op de foto met de kerstman in De 
Stad Klundert
14.30 uur: Kerstmiddag voor alle Klundertse senioren 
in De Niervaert (10 euro p.p.; opgeven bij De 
Herfstklanken of bij SPROK)
9.00-17.00 uur: Christmas Shopping Centrum; 
organisatie KOK winkeliers i.s.m. diverse verenigingen

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 ot laptop

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

dinsdag 31 december
10.00-13.00 uur: Oliebollenkraam van 
Muziekvereniging Determinato in het centrum van 
Klundert

maandag 6 januari
19.00-20.00 uur: Inloop Digitale Wereld in het Huis 
van de Wijk Klundert voor iedereen met vragen over 
Ipad, tablet, telefoon of laptop

dinsdag 7 januari
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk

woensdag 8 januari
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht voor vragen 
en advies over uitkering en loon, minimaregelingen, 
toeslagen, arbeidsrecht en ontslag, woonzaken, 
juridische kwesties, echtscheidingm ingewikkelde 
formulieren en bezwaarschriften

maandag 13 januari
18.00 uur: Gezamenlijke maaltijd met allochtone en 
autochtone inwoners van Klundert; ieder brengt eigen 
hapje mee (inloop vanaf 17.30 uur)

woensdag 15 januari
19.00 uur: Knutselavond in het Huis van de Wijk

donderdag 16 januari
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Kom in de Kern 
over zorg, welzijn en wonen

zaterdag 18 januari
20.00 uur: Gardes in Concert 

maandag 20 januari
19.00-20.00 uur: Inloop Digitale Wereld in het Huis 
van de Wijk Klundert voor iedereen met vragen over 
Ipad, tablet, telefoon of laptop

woensdag 22 januari
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht voor vragen 
en advies over uitkering en loon, minimaregelingen, 
toeslagen, arbeidsrecht en ontslag, woonzaken, 
juridische kwesties, echtscheidingm ingewikkelde 
formulieren en bezwaarschriften

vrijdag 24 januari
15.00 uur: Receptie en jubileumfeest 50 jaar 
Seniorenkoor De Herfstklanken

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

Vaste activiteiten 
in het Huis van 
de Wijk Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

Zondag van 14.00 tot 16.00 uur welkom voor een 
kopje koffie of thee

Dagelijks van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee

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 jongeren-
avond

Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in-
loopspreekuur OnS Moerdijk met informatie 
over welzijnsdiensten en welzijnsactiviteiten

Donderdagavond 19.00-21.00 uur spelletjes-
avond

Vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen (is een 
besloten activiteit, maar binnenlopen mag altijd)

Vrijdagavond vanaf 19.00 uur moment van be-
zinning tijdens oecumenische weeksluiting met 
na afloop mogelijkheid tot ontmoeting onder het 
genot van koffie of thee.

Uitverkochte 
eindejaarsshow van 
Spido dansgroepen
Zaterdag en zondag 14/15 december 
kregen de dansgroepen van Sportverenigng 
Spido Klundert twee keer hun sportzaal vol 
met publiek. Familie, vrienden en andere 
belangstellenden genoten van de shows van 
de diverse groepen. Onder leiding van de 
dansjuffen Rachelle Rikkers en Amber Alofsen 
kreeg het publiek een afwisselende show 
voorgeschoteld.
Voorafgaand aan de show werd er ook nog 
even stilgestaan bij het overlijden van Piet 
van Dijk. Een eerbetoon aan het begin van 
zo’n dansshow is zeker op zijn plaats, omdat 
Piet jarenlang de spil van Spido is geweest en 
jarenlang de grote stimulator en organisator 
van heel wat grote dansshows. Alle jeugdige 
dansers kwamen met een kaarsje de zaal in en 
maakten zo een lange rij van lichtjes. Een in-
drukwekkend moment.
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Gezondheidszorg is een optelsom van heel veel factoren

De dokter van weleer, die bestaat niet meer

De huisartsenpraktijk werkt onder grote druk, 
niet alleen in Klundert, maar dat is een lande-
lijk gegeven. “Er is een groot tekort aan huis-
artsen die een eigen praktijk willen beginnen. 
Er zijn nog nooit zoveel waarnemers geweest, 
tegelijk hebben we nog nooit zoveel moeite 
hoeven te doen om mensen vast in de prak-
tijk te krijgen. Het is een groot probleem aan 
’t worden”, vertellen de Klundertse huisartsen 
Jula-Louise Vladár en Desiree Broeken. Samen 
runnen zij Huisartsenpraktijk De Clundert.

Huisartsenpraktijk De Clundert telt op dit mo-
ment de twee praktijkhoudende huisartsen en 
twee waarnemend huisartsen. Verdere me-
dewerkers zijn een verpleegkundig specialist, 
praktijkondersteuners, doktersassistentes  en 
een praktijkmanager. Met 14 mensen wordt de 
praktijk draaiende gehouden. Totaal staan er 
ruim 7.500 patiënten ingeschreven. 

Hard werken
“Het is echt hard werken in deze praktijk. Vroe-
ger was het heel logisch als je klaar was met je 
studie om een eigen praktijk te willen starten, 
maar dat is al lang niet meer zo”, vertelt Jula 
Vladar. Desiree Broeken vult aan: “Het is tegen-
woordig veel aantrekkelijker om waarnemer te 
zijn. Een eigen praktijk is uiteindelijk gewoon 
een bedrijf dat je draaiende moet houden met 
alle verplichtingen die opgelegd worden.”
Gaandeweg is er een omslag gekomen. De nieu-
we huisartsen zijn ook vooral vrouwen. Vrouwen 
met een huishouden en een gezin, vrouwen met 
partners die ook een baan hebben. Jula: “Deze 
nieuwe generatie artsen willen wel een carrière, 
maar ook tijd voor hun gezin. Tijdens hun sta-
geperiode hebben ze gezien wat het allemaal 
inhoudt om praktijkhoudend huisarts te zijn. De 
meerderheid  wil die druk helemaal niet meer. 
Als mens snappen we dat natuurlijk wel, maar 
het strookt niet met het belang dat wij als prak-
tijkeigenaar hebben.”

Continuïteit
“De essentie van het huisarts zijn, dat is om con-
tinuïteit te bieden, de mensen en hun gezinssi-
tuaties te kennen. Dat wordt in deze tijd heel 
lastig gemaakt doordat je zo’n grote groep waar-
nemers hebt die zich niet willen binden”, volgens 

Desiree. Dat binden op één plek wordt steeds 
lastiger. Jula: “Waarnemers die niet over een 
grotere variëteit aan opdrachtgevers beschik-
ken en slechts een paar dagen bij een en dezelf-
de praktijk werken, worden straks aangemerkt 
als iemand met een verkapt dienstverband. Wat 
gaan die dan doen? Dat is nu nog koffiedik kij-
ken, maar het zal er niet makkelijker op worden.”
De onrust van de afgelopen jaren onder de pa-
tiënten is volgens de artsen begonnen met het 
aansluiten bij de Huisartsenpost (HAP). “Het 
was werkelijk een uitzonderlijke situatie dat wij 
toen nog zelf de avond- en weekenddiensten 
regelden. Op een gegeven moment werd door 
de verzekeraar opgelegd dat de apotheek niet 
meer open mocht, toen hebben we besloten om 
toch aan te sluiten bij de HAP.”

Moerdijk
Er moeten steeds keuzes gemaakt worden, maar 
altijd met de beste bedoelingen. “Er is voor alles 
wat te zeggen, maar er is ook tegen alles wat te 
zeggen. Eén van die keuzes was het laten ver-
vallen van het spreekuur in Moerdijk. Daar heb-
ben we ongeveer 800 patiënten. Zo’n spreekuur 
neemt bijna een halve dag in beslag. Als je maar 
met twee artsen bent, dan zal iedereen die kan 
rekenen toch begrijpen dat je dit met zo’n pa-
tiënten-verhouding niet meer operationeel kan 
krijgen. We hebben advies gevraagd bij inspec-
tie, kwaliteitsinstanties en bij collega’s in de re-
gio en overal gaven ze aan dat het onmogelijk 
was om dit te blijven realiseren. We snappen na-
tuurlijk de teleurstelling van de Moerdijkers. Het 
is maar een klein dorp en er zijn al meer voor-
zieningen verdwenen.  Maar natuurlijk rijden we 
nog steeds visites en gaan naar de mensen toe 
als dat nodig is.”

Plattelandspraktijk
Beide dokters hebben bewust gekozen om te 
werken in een plattelandspraktijk. “We zijn al-
lebei in een dorp opgegroeid. We maken welis-
waar lange dagen, maar werken met veel plezier 
in deze praktijk. Verder draaien we uiteraard 
ook onze avond- en weekenddiensten bij de 
HAP, dat is wel in de stad, maar dat hoort er-
bij. Het is overigens veel moeilijker om in een 
dorpspraktijk waarnemers te krijgen, omdat die 
vaak blijven hangen in de stad waar ze gestu-
deerd hebben.”
Wonen en werken op het platteland heeft na-
tuurlijk ook een andere kant. Iedereen denkt 
iedereen te kennen. Er zijn altijd wel mensen die 
iets te vinden hebben of iets te klagen en dat 
dan ook uiten op een manier die niet altijd even 
leuk is, zeker als daar hele kwetsende uitingen 
worden gedaan op straat of via social media. 
“Gelukkig gaat het hier maar om een klein per-
centage mensen, maar we maken het echt mee 
dat er dingen worden gezegd die gewoon niet 
kunnen, die alle fatsoen te boven gaan. We 
hebben zelfs bedreigingen gehad. Dat gaat toch 
veel te ver? Wij zijn ook maar mensen en het 
doet echt pijn als je sommige dingen leest of in 
de wandelgangen hoort. Iets kan zo makkelijk 
escaleren, doordat mensen zomaar van alles 
roepen via de media. Er worden zelfs zomaar 
klachten ingediend bij allerlei platforms zonder 
ook maar eerst te proberen er rechtstreeks met 
ons over te praten. Dit maakt je echt onzeker. 
Sommige reacties zijn zo ontzettend gemeen. 

Als artsen staan we daarmee ook met de rug 
tegen de muur, we kunnen niet zomaar reage-
ren op berichten die geplaatst zijn op internet, 
dat past niet bij ons beroep. Maar wij zijn ook 
mensen, wij hebben ook gevoel. We zijn artsen 
met de allerbeste bedoelingen, we willen het 
graag zo goed mogelijk doen. Als patiënten niet 
tevreden zijn of ze hebben vragen of klachten, 
dan staan wij ervoor open om rechtstreeks het 
gesprek aan te gaan.”

Transparantie
De huisartsen van nu durven overigens ook ge-
rust toe te geven als ze iets niet weten. “Patiën-
ten varen wel bij deze transparantie. Niemand 
kan altijd alles weten, ook dokters niet. Maar we 
kunnen het wel navragen of opzoeken.” Tegelijk 
wijzen de artsen er op dat patiënten ook zelf 
verantwoording moeten dragen. “De wereld is 
veranderd, de mensen worden ouder, de maat-
schappij is drukker. De verantwoording voor de 
gezondheid van iemand ligt voor een deel ook 
bij die persoon zelf. Er wordt gevraagd wat de 
patiënt zelf kan doen, omdat de dokter echt niet 
alles op kan lossen. Denk bijvoorbeeld aan ge-
zond leven en gezond eten, regelmatig ontspan-
nen, meer bewegen. Als we ’t niet samen doen, 
gaan we ’t niet redden. Er is bij gezondheidspro-
blemen altijd een deel waarin wij kunnen advi-
seren, iets wat wij kunnen behandelen, maar er 
is ook altijd een deel wat de patiënt zelf moet 
doen. Dat is de essentie: de zorg doe je samen.”

Multidisciplinair Overleg (MDO)
Sinds een tijdje wordt er in Klundert regelma-
tig een MDO gehouden. Dit overleg wordt als 
heel zinvol ervaren. Het is een overleg in eer-
ste instantie over kwetsbare ouderen, maar er 
worden ook andere zaken besproken. Allemaal 
met de bedoeling om de zorg te optimaliseren. 
In het begin was dit een heel klein clubje, maar 
inmiddels is dit uitgegroeid tot een groep van 
minstens zo’n twintig personen. “Allerlei zorg- 
en hulpverleners zijn aangeschoven, zoals de 
wijkzuster, diverse therapeuten, de logopedist, 
sociaal werker en nog veel meer. Samen weten 
we veel meer. Soms komt er een suggestie voor 
een bepaald probleem uit een hoek die je he-
lemaal niet verwacht. Dit MDO vinden wij als 
artsen ook een heel goed initiatief, echt een ver-
rijking, heel erg zinvol.”

Gewone mensen
Tenslotte benadrukken beide dokters dat ze 
heel erg terughoudend moeten zijn met wat 
ze doen en wat ze zeggen. “We zijn natuurlijk 
geheimdragers en kunnen niet zomaar met be-
paalde dingen publiekelijk naar buiten treden. 
Maar onze patiënten mogen er echt van uit gaan 
dat wij zo goed mogelijke huisartsenzorg willen 
bieden met alle mogelijkheden die we hebben, 
maar dat er tegelijk zeker ook rekening gehou-
den moet worden met alle beperkingen waar we 
mee te maken hebben. We zijn allemaal maar 
gewone mensen en dat is de boodschap waar 
het om gaat.”
Alle informatie over Huisartsenpraktijk De 
Clundert is te vinden op de website: 
https://declundert.praktijkinfo.nl/.
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DH Afb ouw is een snelgroeiend bedrijf gevesti gd in Klundert en 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij richten ons op renovati e-, verbouw- en afb ouwprojecten 
voor de zakelijke- en parti culiere 
markt in de regio West-Brabant. 

Met ons eigen team van ti mmerlieden en tegelzett ers 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 
gemoti veerde

Allround ti mmerlieden
Als allround ti mmerman voer je zelfstandig bouwkundige 

werkzaamheden uit, zoals het uitvoeren van verbouwingen en 
renovati es. 

Ben jij die ervaren ti mmerman 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 ti mmerwerk

Ons bedrijf is gehuisvest aan de Kerkweg in Klundert.

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

	
Openingstijden:	

Ma	t/m	do:	8.30-18.00	
Vrijdag:	8.30-20.00	
Zaterdag:	8.00-17.00	
	

		

Primera	van	den	Berge	
Voorstraat	30	

4791	HN	Klundert	
Tel:	0168-405292	

	

	

	

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

	

	 	

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

WINTERSALE
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