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Foto van de
maand

Colofon
Klundert Magazine is een uitgave van
Stichting in de Klundert

Ook voor deze editie weer een
aantal prachtige foto’s mogen ontvangen. We hebben twee foto’s
gekozen om te publicieren. Allebei
foto’s gemaakt op een prachtige
winterdag.

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

De eerste foto is van Lindsey
van Kaam-Suykerbuyk: Deze is
gewoon met de mobiele telefoon
genomen vanuit de Leeuwenkuil
kijkend naar het Verlaat op een
prachtige woensdagmiddag in
december tijdens een wandeling
met de hond.

Redactie en Acquisitie:
Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329
Aanleveren advertenties:
advertenties@indeklundert.nl

De andere foto is gemaakt door
Diana van Trigt.
Op een prachtige winterse ochtend al vroeg aan de wandel. Wat
een prachtig licht en wat een geweldige kleuren. De Stenen Poppen al vaak gefotografeerd, maar
het is en blijft een verrassend
mooi plaatje.

Tips en redactionele berichten:
redactie@indeklundert.nl
Opmaak:
Vrolijk Design Fijnaart
Druk:
WS Media Groep Roosendaal

Wie maakt de komende maand de
mooiste foto? We zijn benieuwd!
Mail jouw foto naar de redactie:
redactie@indeklundert.nl. Zet er
even bij waar de foto precies genomen is.

Coverfoto:
Fotografie Gerbert Kannekens van
SkyVisie
Klundert vanuit de lucht
Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 13 februari 2020
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
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.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Time flies when you’re having fun...

Wat waren vorig jaar m’n wensen, plannen en voornemens en is er inderdaad iets van terecht gekomen...
Het is eigenlijk wel een fijn jaar geweest. Veel leuke dingen gedaan en meegemaakt. Veel
aardige, leuke, lieve en interessante mensen ontmoet. Weer mooie reizen gemaakt, bijzondere landen doorkruist en veel gezien. Heel veel fijn muziek gemaakt. Ook weer leuke nieuwe dingen op m’n pad gekomen. Heel veel genoten van en met m’n manlief en ons fijne
gezin en vooral ook heel wat kostbare uurtjes beleefd met de liefste kleindochter van de
hele wereld. Het leven is goed!
Maar natuurlijk zijn er ook genoeg momenten geweest die minder leuk waren of dingen
die ik misschien toch beter anders had kunnen doen. Maar voorbij is voorbij en gedaan is
gedaan. Nu weer een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en nieuwe
plannen.
Ik hoop weer heel veel te kunnen gaan genieten van alles wat op m’n pad komt. Genieten
vooral ook van m’n kostbare vrije tijd. Wat is dat eigenlijk vrije tijd…? Tijd die je vrij kunt
besteden toch? Dus gewoon tijd nemen voor jezelf. Die keuze mag je maken. Ieder mens
heeft het recht om zichzelf te zijn. Niet altijd proberen om het steeds met name anderen
naar de zin te maken, maar vooral ook zijn wie je bent. Als je je met niemand vergelijkt, word
je vanzelf wie je bent. Daar ga ik eens de tijd voor nemen om over na te denken. Afgelopen
week las ik de volgende quote: In de stilte van het denken hoor je de antwoorden.
Wat je plannen ook zijn: Carpe Diem, luister regelmatig naar de stilte en wees vooral jezelf!
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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Vraag aan de verenigingen in onze regio:

“Wat zijn jullie wensen, plannen en voornemens voor 2020?”
Voor deze eerste editie van 2020 hebben we
aan verenigingen, stichtingen en andere organisaties de volgende vraag gesteld: Wat zijn jullie
plannen, wat gaan jullie organiseren dit jaar en
hebben jullie nog speciale wensen? Daarop kregen we hele leuke reacties en die willen we natuurlijk graag delen met onze lezers.

Uit alle reacties blijkt wel dat het verenigingsleven bruist in onze regio en dat er volop leuke
plannen zijn. Letterlijk betekent vereniging eigenlijk samenvoegen, verenigen, samenwerken. Samen vorm je een geheel en samen werk je aan het
doel van jouw vereniging. Je hoort er bij, je bent
één met jouw vereniging. En uit alle ingezonden
stukjes blijkt wel dat het familiegevoel belangrijk
is binnen het verenigingsleven.
Groot sociaal aspect
Verenigingen zorgen voor maatschappelijke verbondenheid. Het draait om mensen bij elkaar
brengen en maatschappelijke samenhang creëren
in de woonkern. De normen en waarden zijn belangrijk binnen het verenigingsleven.
Verenigingen zijn effectieve instrumenten tot

Judo & Aikibudo

kleinschalige en laagdrempelige netwerken waar
mensen zich aan kunnen verbinden. Hierin worden mensen aangesproken op hun talentontwikkeling en ze ontdekken het plezier van elkaar
ontmoeten. Binnen die netwerken leren mensen
elkaar kennen en waarderen. Vandaaruit is de
stap klein naar ook andere activiteiten samendoen en elkaar helpen wanneer nodig. De vereniging als sociaal netwerk, waarbij de activiteit
het bindmiddel is. Samen plezier beleven binnen
jouw vereniging. En plezier draagt bij aan sociale
cohesie.
Ontmoeten en netwerken
Bij verenigingen kom je op laagdrempelige manier in contact met elkaar. Vrijwillige inzet (voor
en door elkaar) dat hoort erbij, maar ook heeft de
vereniging een signaleringsfunctie bijvoorbeeld
van kwetsbaarheid of afwijkend gedrag. Je leert
elkaar kennen, begrijpen, durft te vragen en te
corrigeren.
Samenwerken
Er wordt tussen veel verenigingen al regelmatig
samengewerkt, er zijn onderlinge ontmoetingen,

men ondersteunt elkaar als dat nodig is. Dat is
mooi en dat willen we graag door middel van het
Klundert Magazine nog veel meer tot uitdrukking
laten komen. Allereerst natuurlijk door aandacht
te schenken aan de activiteiten van de verenigingen, bijvoorbeeld door het bijhouden van een
activiteitenkalender, zodat iedereen kan zien wat
er te doen is in de regio. Zo kun je ook rekening
met elkaar houden. Als iedereen in een zo vroeg
mogelijk stadium data van activiteiten doorgeeft,
dan maken we één grote gezamenlijke kalender.
Onze wens voor 2020
We willen nog meer de samenwerking en verbinding bevorderen. Want uit onderzoek is gebleken
dat kernen met actief betrokken bewoners zich
gunstiger ontwikkelen. Belangrijk daarbij is sociale cohesie en (maatschappelijke) betrokkenheid.
Wat is er nu mooier dan samenleven in een leuke
leefomgeving?
Dat is dus onze wens voor 2020!
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Mijlpaal voor Judoklub Klundert
Dit jaar bestaat Judoklub Klundert 50 jaar. Een
mijlpaal en dat gaan ze met alle leden vieren.

“Wij zijn een vereniging die als doelstelling heeft
het verzorgen van Judo en Aikibudo trainingen
aan jeugd van 5 t/m 18 jaar en senioren vanaf
18 jaar en ouder. Een vereniging waar een
ieder zich thuis moet kunnen voelen en naar
hartenlust zijn sport moet kunnen beoefenen op
zowel de recreatieve manier als opgroeiend naar
wedstrijdniveau en zo een gezonde discipline

ontwikkelt waar hij of zij zijn leven lang plezier
van zal hebben”, vertelt André Kuipers, voorzitter
van Judoklub Klundert
Dit jaar organiseert Judoklub Klundert onder andere drie judotoernooien, in maart een spel- en
zwemmiddag, in oktober een judokamp en uiteraard festiviteiten rond het 50-jarig bestaan.
Om een goede indruk te krijgen van judo of aikibudo kunt u drie proeflessen meedoen en zo
kijken of deze sport bij u past.

Vernieuwingen bij Slagwerkkorps Oranje Garde
Slagwerkkorps Oranje Garde heeft weer volop
plannen voor 2020! De slagwerkers hebben afgelopen jaren veel vernieuwingen doorgevoerd.
Het muzikale repertoire kent meer moderne
swingende stukken en de kleding is vernieuwd.
Naast de traditionele uniformen voor speciale
gelegenheden hebben we vlotte, eigentijdse kleding die past bij de muziek en bij de show.
Die show op straat is het kenmerk van Oranje
Garde. Het publiek ziet geen muziekkorps voorbij
marcheren, maar een enthousiaste groep die bewegen en swingen op de muziek.
De agenda is zoals elk jaar goed gevuld met op-

tredens in Nederland en België. Helaas (te) weinig in Klundert, maar op 6 juni is er een unieke
gelegenheid als er weer een nieuwe editie komt
van Taptoe Klundert. Deze zal anders zijn dan u
gewend bent en vooral gericht op entertainment.
Ook tijdens Klundert op een Kluitje op 19 juni
zult u kennis maken met de groep.
Oranje Garde is een gezellige, laagdrempelige en
open groep mensen die het leuk vinden om met
elkaar en met slagwerkmuziek te entertainen.
Nieuwe enthousiastelingen zijn altijd welkom,
jong of oud(er). Laat u verrassen door de gezelligheid en het enthousiasme. Van harte uitgenodigd!

Wensen van Korfbalvereniging DSO #WijZijnDSO!

“Wij wensen iedereen een gezond, voorspoedig
en intens gelukkig jaar! En dat doen wij niet alleen rond nieuwjaar, dat wensen wij iedereen
het hele jaar door. Een nieuw jaar start namelijk
iedere ochtend als je wakker wordt. Dus geniet
van het moment, elk moment, elke dag. Dat wensen wij iedereen van harte toe”, meldt Steven ten
Cate, voorzitter van korfbalvereniging DSO.

Voor DSO wordt 2020 een jaar waarin veel staat
te gebeuren.
Als vereniging zijn wekelijks 300 kinderen en
volwassenen actief bezig met de prachtige sport
korfbal. Kom gerust eens kijken hoe iedereen met
plezier en passie deze sport intens beleeft tijdens
een van de trainingsavonden of wedstrijden op de
zaterdagen! Iedereen staat je graag te woord als
je vragen hebt en iedereen is welkom.

Maar er staat meer te gebeuren! Zo worden de
komende zomer alle velden vervangen en krijgen
ze ook nieuwe afmetingen. Voor DSO ook een
aanknopingspunt om Jeu des Boules te introduceren op het sportterrein. Natuurlijk gaat DSO
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van de heropening een feestje maken dus houdt
deze club goed in de gaten op alle social media
kanalen! Want DSO staat niet alleen bekend om
de sportieve prestaties. Ook alle andere activiteiten zijn wereldberoemd onder de leden en zelfs
niet-leden.
DSO wenst voor haar leden dat zij ook het komend jaar in gezondheid op welke manier dan
ook betrokken kunnen blijven bij DSO. Want
DSO is meer dan een korfbalvereniging en dat
blijkt iedere dag weer bij voor- en tegenspoed. De
betrokkenheid van alle leden is groot, en dat zie je
bijvoorbeeld doordat twee van de leden onlangs
in het zonnetje zijn gezet omdat ze al 60 jaar lid
zijn van DSO!

Muziekplezier voor alle leeftijden bij Determinato
spektakel. Maar ook de herdenking van 75 jaar
vrijheid was een indrukwekkende avond in De
Stad Klundert.
Dit heeft onder andere als resultaat gehad dat
Determinato nu zelfs een eigen koor onder de
geledingen heeft: Koor & More is een enthousiaste groep mensen die elke week samen met heel
veel plezier zingt.

Muziekvereniging Determinato is een dynamische vereniging met heel veel leuke en vernieuwende activiteiten. Ook in 2020 heeft Deto
weer heel wat unieke optredens en speciale muziekevents in petto. Het hoogtepunt voor 2020
zal zijn een groots opgezet spektakel op zaterdagavond 7 november met de landelijk bekende
Zandtovenaar.
De vereniging is al volop aan de slag met de voorbereidingen van deze happening met als thema
De Leeuwenkoning. Orkest met koor, solisten,
spelers en de Zandtovenaar zullen zorgen voor
een hele speciale beleving.
Nieuw: Koor & More
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan
van Passie in Klundert, wat was dat een prachtig

Enthousiaste
vrijwilligers in het Huis
van de Wijk Klundert

Jeugd heeft de toekomst
De jeugd heeft altijd de volle aandacht bij
Determinato. De muziekspeeltuin draait nog
steeds met veel succes. Woensdagmiddag om
de week van 16 tot 17 uur mogen de jongste
kinderen vanaf vier jaar lekker muziek komen
maken. Het kinder- en het jeugdorkest is ook
nog springlevend. Zij oefenen elke vrijdagavond
in De Niervaert. Dit voorjaar zal er weer een
probeerorkest opgestart gaan worden voor de
basisschoolkinderen tussen de acht en twaalf
jaar. Een aantal weken achter elkaar mogen ze
dan proeven hoe het is om samen muziek te
maken in orkestverband.
Actief
Verder het hele jaar ook heel wat activiteiten.
Koningsdag, Dodenherdenking, kinderconcerten, voorspeelavonden voor de jeugd, Klundert
op een Kluitje, zomeravondconcertjes, Klundert
bij Kaarslicht, kerstoptredens: Determinato is er
natuurlijk bij!

Danspodium #Reflex
heeft ontzettend
veel zin in 2020!

“Allereerst namens de vrijwilligers in het Huis
van de Wijk voor alle inwoners van Klundert een
heel goed 2020 gewenst. Wij hopen ook dit jaar
weer vele inwoners te mogen ontvangen tijdens
de koffiemomenten, weeksluitingen, activiteiten, inloopspreekuren in het Huis van de Wijk en
via social media”, meldt Renske Donkers, coördinator Vrijwilligerscentrale Moerdijk en sociaal
werker kern Klundert.
De bestaande activiteiten zullen vooral blijven bestaan, maar er wordt ook zeker gekeken
naar mogelijkheden voor nieuwe activiteiten en
dienstverlening in de kern Klundert. Zo zal er in
2020 maandelijks een extra eetmoment bij komen. Een multi-culti avond waarin iedereen eigen hapjes meeneemt en waar ontmoeten centraal staat.
Er zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers die
samen het bezoekteam vormen. In 2020 willen
we dit verder uitwerken. Voel je je alleen, komt
er niemand over de vloer, duren de dagen lang
maar zou je zo graag eens een kopje koffie met
iemand drinken? Dan kan één van deze dames
gezellig langskomen voor een praatje. Genoeg
leuke plannen en naarmate 2020 vordert zullen
deze zeker naar buiten gebracht worden.

Met een fris team van veel vrijwilligers gaat
#Reflex dit jaar er weer vol tegenaan! Er
staan dit jaar al veel verschillende dingen
op de planning waaronder ook aardig wat
feesten voor leden!
“Waar wij ontzettend veel zin in hebben is
de jaarlijkse show die dit jaar in het teken
zal staan van Pinokkio. Hiervoor startten
wij al met oefenen in December! Maar dat
moet ook wel, want zelfs onze leden van
de 4+ staan 4x op het podium! Ook zetten
wij ons dit jaar in tijdens de optocht van
Loerendonck…feesten kunnen onze leden
namelijk wel! Komen jullie kijken naar onze
cowboys en cowgirls tijdens de optocht?
Ben je benieuwd naar onze groepen, leden
en/of optredens? Neem een kijkje op onze
website www.danspodiumreflex.com zodat
je altijd op de hoogte bent!” aldus Britt Goedemondt van Danspodium #Reflex.
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Sportvereniging
Spido heeft van
alles op de rol in
2020!

Vanuit Spido staat het jaar 2020 in het teken van
verdere samenwerking met andere verenigingen
in en rond Klundert. Dit zal onder andere
resulteren in gemeenschappelijke activiteiten
met Determinato, Oranje Garde en Regio Orkest
West Brabant.
Hiernaast zal ons huidige brede aanbod zeer
waarschijnlijk uitgebreid worden met lessen op
het gebied van “body & mind”. Verder blijven wij
natuurlijk ook het vertrouwde adres voor activiteiten en lessen op het gebied van turnen, dansen
en sport & fit!

Feest bij 65-jarige
Toneelvereniging
Moerdijk

Ook de Moerdijkse Toneelvereniging heeft wensen, plannen en voornemens voor 2020. Dit jaar
bestaat toneelvereniging Moerdijk 65 jaar en dat
gaat gevierd worden.
Op 21, 27 en 28 maart 2020 brengen de spelers
van Toneelvereniging Moerdijk een avondvullende voorstelling op de planken. De Ankerkuil
in Moerdijk is dan het decor voor het toneelstuk
‘Zwijgen uit angst’ van Dré Camper. In dit stuk
worden publiek en spelers teruggebracht naar de
jaren ‘50 van de vorige eeuw.
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 2020 staat er
weer het locatietheater evenement MOL (Moerdijk Op Locatie) op de kalender. Dit jaar heeft dit
theaterevenement het thema: Heilige Huisjes
Route. Onder begeleiding van een gids kun je
dan een rondje door Moerdijk lopen waarbij op
verschillende locaties een kort toneelstuk zal
worden opgevoerd.
Hou voor meer informatie de Facebookpagina in
de gaten Van Toneelvereniging Moerdijk.

Een waterrijk 2020 voor Het Rooie Paerd
Sportvereniging Het Rooie Paerd trapt als eerste af in “De Stad” men een expositie van hun
vereniging. Iedere zaterdagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur in de maanden januari, februari en
maart is deze expositie te zien.
“In 2020 gaan we door met opleiden en trainen
van onze (jeugd)leden, op de maandagavond in
het zwembad De Niervaert. Ook de duikers en de
mindervaliden houden deze avond hun conditie
op peil.
Daarnaast zijn we ook volop bezig met de theorie
en praktijklessen Waterhulpverlening en hopen
zo dit voorjaar weer nieuwe gediplomeerde leden
te hebben die we kunnen inzetten op onze reddingsboten, want het bewaken van zeilwedstrij-

den, zwemtochten en andere evenementen op
het water gaat zo’n beetje het hele jaar door”, vertelt Willem Willeboordse van Het Rooie Paerd.
Eind augustus willen ze weer (samen met stichting Ons Bad en Optisport) de avondmarathon
organiseren in zwembad Het Buitendiep. Wat
nieuw op de agenda staat voor 2020 is een openwater zwemtocht in het Hollands Diep. Het plan
is om vanaf de Tonnekreek naar de haven in Willemstad te zwemmen. Als voorlopige datum is
hier 13 september 2020 voor geprikt, maar er
moet nog heel wat water door het Hollands Diep
stromen voordat we dit plan hebben uitgewerkt.
Al met al dus een waterrijk 2020 voor Het Rooie
Paerd.

Gevarieerd aanbod bij KBO Klundert

Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten te
doen. Het jaar begint altijd met een gezellige middag met een paar rondjes bingo, een hapje en een
drankje. Traditioneel is er in februari een toneelvoorstelling voor alle senioren van Klundert. Dit
jaar brengen de Vrolijke Spelers uit Steenbergen
de voorstelling Boerenbont en Rode Lampjes op
8 februari in De Niervaert.

KBO Klundert is een vereniging voor alle inwoners van Klundert die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. De vereniging telt op dit moment
115 leden.

Door het jaar heen zijn er verder allerlei gezellige middagen en uitstapjes. Men probeert een zo
gevarieerd mogelijk aanbod te hebben voor de
Klundertse senioren. Onder andere met themabijeenkomsten over de brandweer, tafeltje dekje,
valpreventie en informatie over allerlei hulpmid-

Jubileumjaar voor De Zonnebloem Klundert

delen. Maar ook een lezing of een muzikaal optreden zijn veelvuldige programmaonderdelen.
KBO Klundert heeft twee belastinginvullers waar
ieder lid gebruik van kan maken. En KBO Kring
Moerdijk, waar KBO Klundert deel van uitmaakt,
heeft een clientondersteuner die de mensen kan
bijstaan bij het zogenaamde keukentafelgesprek
met de gemeente of andere zaken waarbij u problemen ondervindt.
Voor meer informatie over de activiteiten en
of lidmaatschap kunt u contact opnemen met
Gonny Hendrikx,
secretaris KBO Klundert, telefoon 0168-404046
of e-mail:gonnyhendrikx.farla@ziggo.nl.

In 2020 weer een editie
Klundert bij Kaarslicht!
De volgende editie van Klundert bij Kaarslicht is in voorbereiding en deze keer op
een wel heel mooie datum:
12-12-2020! Noteer deze zo vast in de
agenda, zodat je deze prachtige en sfeervolle zaterdagavond in het centrum van
Klundert niet zult missen.

“Eerst de allerbeste wensen voor 2020 namens Zonnebloem Klundert. Wij kijken dit jaar met enige
trots uit naar ons 5 jarig jubileum! In september 2015 maakten wij een nieuwe start met Zonnebloem
Klundert. Trots dat we met zo’n leuke, enthousiaste club vrijwilligers zoveel kunnen betekenen voor
onze gasten. Dit jubileum zal zeker gevierd worden met al onze gasten en vrijwilligers. Hoe? Dat is nog
even een verrassing”, aldus Sylvia Endeman van De Zonnebloem Klundert.
Er volgen dit jaar weer diverse leuke, gezellige activiteiten, met natuurlijk de jaarlijkse Klundertse picknick. Ook gaat de ”bezoek-vrijwilligster” weer op pad voor de huisbezoeken bij de gasten die niet zo
mobiel meer zijn en die de gezelligheid van deze vrijwilligster erg op prijs stellen. De wens van de Klundertse afdeling is de samenwerking met de Zonnebloem locaties Fijnaart/ Willemstad en Standdaarbuiten/Noordhoek (genaamd De Vijfhoek) verder uit te breiden zodat er met elkaar weer een mooie,
grootschalige activiteiten georganiseerd kunnen worden, zoals de gezamenlijke cabaretmiddag van
december 2019.
“Het geeft zoveel voldoening om alle gasten te zien genieten. Ook wensen we dat we nog meer gasten kunnen laten genieten van de Zonnebloem, alles is bespreekbaar, ook 1 op 1 activiteiten van een
avondje naar de film, dagje naar het strand, het bezoeken van een markt, of eventuele vakantiewensen.
De Zonnebloem is er voor iedere volwassene met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem, er kan
zoveel meer dan je denkt!”
Informatie: s.endeman@ziggo.nl of 06-30305563.
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Het thema staat nog niet helemaal vast
maar de organisatie is hard bezig met de
voorbereidingen om er weer een mooie, bijzondere, sfeervolle en spetterende avond
van te maken. De eerste partners hebben
hun medewerking alweer toegezegd.
“Gelukkig hebben we twee nieuwe actieve
bestuursleden gevonden maar we zoeken
wel nog steeds aanvulling voor ons bestuur
en de werkgroepen. Zeker als we ook
in de toekomst Klundert bij Kaarslicht
willen laten voortbestaan”, aldus Wendy
Konijnendijk, voorzitter van Stichting
Klundert bij Kaarslicht.

Feestelijk jaar voor Seniorenkoor
De Herfstklanken

www.joyzfrijters.nl

06-38198793

Joyz Frijters
Coaching & Integrale Therapie
Coaching, Energetische Therapie, Massage,

De

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

De leden van De Herfstklanken willen heel graag hun koor extra promoten.
Daarom doen ze een oproep aan alle senioren van Klundert en omstreken.
“Loop op woensdagmiddag tussen half twee en half drie eens binnen in De
Niervaert. Dan hebben we onze repetitie. Kom een keertje om de sfeer te
proeven van hoe leuk het bij ons is. En we zijn echt geen ouderenkoor maar
een seniorenkoor!”
Iedereen vanaf 50 jaar is welkom. “Schroom niet en doe het gewoon.
Kom eens luisteren en kijken hoe het bij ons gaat tijdens een repetitie!
Raap je moed bij elkaar en loop eens binnen. Die drempel is niet hoog.
Het is gewoon ontzettend gezellig. Kom meezingen en help ons om voort
te blijven bestaan”, aldus de voorzitter mede namens het bestuur van De
Herfstklanken.

Plannen van Slagwerkgroep
Avant-Garde

s

“Onze voornemens van het jaar 2020? Wij gaan om te beginnen maar
eens een mooi feest vieren ter ere van ons 50 jarig jubileum. Op vrijdagmiddag 24 januari om 13.30 uur houden we een feestelijke receptie en op
25 maart organiseren we een regionale korenmiddag. Daarna hard aan de
slag om ons voortbestaan te garanderen”, vertelt Hennie Laurijsse, voorzitter van De Herfstklanken.

nd

ort Tre
Po

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
joraklundert@gmail.com
geneesmiddelen)
geldig t/m 31
Bon geldig
JORA SERVICE STATION
januari 2020

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

2020 staat voor Slagwerkgroep Avant-Garde vooral in het teken van samenwerkingen. Zo luidt Avant-Garde samen met Slagwerkkorps Oranje
Garde het nieuwe jaar in met Gardes in Concert. Beide slagwerkverenigingen zullen tijdens dit speciale Nieuwjaarsconcert laten horen hoe divers
slagwerk kan zijn. 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. Laat
u zich deze avond dus verrassen door de bijzondere klanken van slagwerk!
Daarnaast begint het een traditie te worden dat Avant-Garde in het voorjaar een uitwisselingsconcert organiseert, waarbij een of meerdere verenigingen uitgenodigd worden om in Klundert te komen spelen. Dit jaar
komt de Oudenbossche Harmonie hun muzikale kunsten laten horen op
zaterdag 4 april.
Hoewel 2020 natuurlijk op 4 juli nog niet op zijn eind komt, sluit AvantGarde dan wel het slagwerkseizoen af met een voorspeelavond. De
jeugdleden laten deze avond horen wat zij geleerd hebben tijdens hun
slagwerklessen door individueel op te treden! Daarnaast laten zij horen
welke verschillende instrumenten zij hebben leren spelen bij de twee
slagwerkgroepen van Avant-Garde door met deze groepen ook op te
treden deze avond. Bezoek de website www.slagwerkgroep.com om upto-date te blijven van de plannen van Avant-Garde, of voor meer informatie
over bovenstaande concerten.
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Vrijwilligers en professionals wensen
jullie het allerbeste voor 2020.
We zien jullie graag terug in het
Huis van de Wijk Klundert!

g
Finale opruimin
STADHUISRING 14, 4791 HS KLUNDERT

Kinderopvang de Bolderkar
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en
BSO in Klundert
Website: www.vofde-bolderkar.nl
Telefoon: 0168 850115
Email: info@vofde-bolderkar.nl

de
60% korting op
wintercollectie

WINTERSALE bij
20% korting op al het bedtextiel uit voorraad.

woon- en slaapcomfort

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

tot wel

50%

korting

Lions actie:

Inzameling Douwe
Egberts-koffiepunten
voor de Voedselbank
Moerdijk
Gooi uw Douwe Egberts-koffiepunten niet weg, maar besteed ze aan
een goed doel! Lionsclub Zevenbergen zamelt Douwe Egberts-koffiepunten in voor de Voedselbank Moerdijk.
Tot en met 20 januari staan er speciale inzameldozen in Zevenbergen
(Jumbo, Primera), Moerdijk (Het Winkelmandje), Klundert (Primera),
Fijnaart (Jumbo), Standdaarbuiten (Attent) en Oud-Gastel (Jumbo). Voor
elke 600 waardepunten krijgt de voedselbank een pak Roodmerk koffie.

10 jarig jubileum in Klundert
Kom hier gezellig samen op proosten op

vrijdag 31 januari
van 16.00 uur - 20.00 uur
Er zal een demo cryolipolyse te zien zijn en
voor de eerste 75 gasten ligt er een

Activiteiten voor het goede doel
Lionsclub Zevenbergen bestaat uit een energieke groep vrienden die
graag de handen uit de mouwen steken voor het goede doel. Onze
(sponsor)acties hebben direct impact op verschillende lokale goede
doelen, waarmee we een langdurige relatie hebben opgebouwd. Lionsclub Zevenbergen helpt hiermee een verschil te maken in onze maatschappij en uw leefomgeving.
Over Lionsclub Zevenbergen
Lionsclub Zevenbergen is een gemengde club (zowel mannen als
vrouwen) met 24 leden. Onze leden hebben uiteenlopende beroepen,
waardoor we beschikken over een brede variatie aan kennis, vaardigheden en waardevolle contacten.
Lionsclub Zevenbergen maakt deel uit van het wereldwijde Lions International netwerk. Lions zijn al meer dan 100 jaar actief over de hele
wereld, wereldwijd heeft de Lionsclub 1,5 miljoen leden. In Nederland
zijn ruim 11.000 Lions, verenigd in meer dan 430 Lionsclubs. De Lions
zijn de grootste serviceorganisatie ter wereld.

mooi cadeau klaar.
VOORSTRAAT 52 B KLUNDERT

WWW.FEELBEAUTY.NL
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Column namens de kerken:
Kerk in beweging

Verandering

Vijf jubilarissen gehuldigd bij Determinato

Jubilea met totaal ruim 175 jaar lidmaatschap
gezin meegemaakt hebben tijdens de ziekte van
hun jongste dochter, is Sheila altijd een betrokken en actieve muzikante geweest. En nog steeds
speelt ze vol enthousiasme mee in het orkest. Ze
heeft haar sporen wel verdiend binnen het Klundertse muziekleventje.

De tijd gaat door en alles verandert. Een
nieuw jaar en een nieuw decennium maken
ons daar extra van bewust. De tijd verandert en wij veranderen mee. Dat kan niet
anders. Soms trekken mensen aan de rem.
Er zijn dingen die je graag zo wilt houden.
Denk alleen maar aan Zwarte Piet.
Als kerk hebben we de naam nogal behoudend te zijn. Prima, zeg ik er gelijk bij. Het
geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest moet blijven, zal ook zeker blijven.
Maar hoe je daar vorm aan geeft, dat verandert. En dat is ook prima.
Dat veranderen gaat niet zonder slag of
stoot. Daarin zijn mensen nu eenmaal verschillend. Het is de kunst om daar met beleid mee om te gaan. Op zijn tijd doorpakken, maar in elk geval altijd goed naar elkaar
luisteren. Naar jongeren en ouderen. Ouderen hebben de naam alles bij het oude te
willen houden. Die indruk heb ik niet. Jongeren willen de dingen graag anders. Maar
ook weer niet allemaal. Er zijn ook jongeren
die me aan m’n jasje trekken als ik weer eens
al te progressieve ideeën uitdraag. Kortom:
het blijft altijd spannend om iedereen erbij
te houden.
Vanouds konden alleen mannen deel uit
maken van de kerkenraad. In 2018 hebben
we als Hervormde Gemeente besloten ons
niet meer te beperken tot de mannen. Deze
maand is het zover. Tien nieuwe kerkenraadsleden worden bevestigd, waaronder
vier vrouwen. Feministen maken zich sterk
voor een gelijke verdeling. Wij hebben dat
ook als doel gesteld. Maar het hoeft niet in
één keer. Ik ben in elk geval blij dat we deze
stap bewust en met zeer brede steun hebben gezet.
Nog mooier vind ik de inzet en de betrokkenheid die er is in de hele kerkelijke
gemeenschap. Niet alleen bij de in totaal
zeventien kerkenraadsleden, maar ook bij
zoveel anderen die zich inzetten. Als kerk
gaan we in elk geval met goede moed het
nieuwe jaar in. Ik hoop u ook!
Alewijn Slingerland

Van Alphen & Roest neemt
Installatiebedrijf Klundert over
Per 1 januari neemt totaalinstallateur Van
Alphen & Roest uit Hooge Zwaluwe Installatiebedrijf Klundert over. De afgelopen vijf jaar
hebben eigenaren Frank en Nanny Hofstede,
samen met de medewerkers, de particuliere en
zakelijke klanten in de regio Klundert bediend.
De tijd is aangebroken om de aandacht volledig
te richten op de doe-het-zelf winkel Kluswijk
Klundert.
Klaar voor een nieuwe stap
“Het installatiebedrijf is naar een solide niveau
gebracht en is klaar voor de volgende stap”,
vertelt Frank Hofstede. “We zochten naar vernieuwing in een moderne omgeving. Dit heb-

Muziekvereniging Determinato is het nieuwe
jaar begonnen met een gezellig nieuwjaarsfeestje
voor alle leden, jeugdleden en hun familie. Tijdens deze bijeenkomst werden vijf jubilarissen
gehuldigd, samen zijn deze Deto muzikanten
goed voor maar liefst 177,5 jaar lidmaatschap. Als
nestor van de club is Cor Schreuders 60 jaar lid,
dat is ruim de helft van het 117-jarig bestaan van
Determinato. En dat betekent dus een diamanten
jubileum. Daarvoor kreeg Cor uit handen van verenigingsvoorzitter René van Tilborgh namens de
muziekbond KNMO een prachtige vergulde speld
met twee zirkonia’s aangeboden. Een mooie reden voor het laten knallen van de champagnekurken.
Lotte Wervers 12,5 jaar muzikant
De jongste jubilaris is Lotte Wervers uit Moerdijk.
Lotte is inmiddels ruim 12,5 jaar geleden begonnen in de eerste lichting van de toen opgerichte
muziekspeeltuin. Zij is bugel gaan spelen en doet
dat nog steeds met heel veel plezier. Een actief en
betrokken lid van de vereniging en de afgelopen
jaren zelfs jeugdvoorzitter van het jeugdbestuur
van Determinato.
Anouk Sjerp-van der Horst 25 jaar lid
Anouk is al 25 jaar muzikant bij Determinato. Enthousiast is ze als klein meisje begonnen op de
cornet om later over te stappen op de euphonium. Een stoer instrument, maar dat past wel bij
Anouk. Inmiddels staat ze zelf als leerkracht voor
de klas op een Zevenbergse basisschool en heeft
een paar jaar terug ook nog haar diploma gehaald
om op school officieel muziekles te mogen geven.
Sheila Spit-IJsselstein 40-jarig jubileum
Sheila is ruim 40 jaar geleden begonnen bij de
toenmalige slagwerkgroep. Later is ze overgestapt naar de altsaxofoon en tegenwoordig speelt
ze op de hoorn. Een veelzijdige en getalenteerde
muzikant. Ondanks dat haar gezondheid soms te
wensen overlaat en de pittige periode die ze als
ben we gevonden bij Van Alphen & Roest. Voor
ons is het belangrijk dat de inwoners uit de
regio Klundert, Zevenbergen en omgeving bij
een vakkundig installatiebedrijf met dezelfde
normen en waarden terechtkunnen. Nu we het
juiste bedrijf hebben gevonden, dragen we met
een gerust hart onze klanten over. De komende
weken verhuizen we ook al ons werkmateriaal
van Klundert naar Hooge Zwaluwe.”
De vertrouwde gezichten blijven
De medewerkers van Installatiebedrijf Klundert verhuizen mee. Dit betekent dat er voor
de klanten van Klundert niet veel verandert, de
vertrouwde gezichten blijven. Voor vragen of
het maken van een (onderhouds-)afspraak kan
men voortaan bij Van Alphen & Roest terecht.
“In de regio is Installatiebedrijf Klundert een beKlundert Magazine pagina 9

Gijsbert Hendrikse 40-jarig jubileum
Gijsbert Hendrikse is ook ruim 40 jaar lid. Hij is
toen gestart op de saxofoon en dat instrument
ook altijd trouw gebleven. Qua repetitiebezoek
is Gijsbert een van de trouwste leden van de
vereniging. Hij heeft bijna elk jaar een praktisch
honderd procent score op de presentielijst. Ook
als er gesjouwd, gebouwd of klaargezet moet
worden, is Gijsbert present. Een verenigingslid
waar Determinato letterlijk en figuurlijk op kan
bouwen.
Cor Schreuders 60 jaar lid van Determinato
De langste staat van dienst die is van Cor
Schreuders. Als tienjarig jongetje is Cor 60 jaar
geleden begonnen op een trommeltje. En nog
steeds is Cor een trouw lid en bespeelt al jaren
op diverse slagwerkinstrumenten, zoals kleine
en grote trom, diverse melodische instrumenten
zoals de xylofoon, vibrafoon en marimba,
maar met name de pauken die hebben wel zijn
voorkeur. Vroeger had Determinato een eigen
drumband. Cor is daar ook jaren instructeur
geweest en leerde de tamboers toen exercitie
en showlopen. Zelf liep hij dan bij uitrukken als
tamboer-maitre voor de band. Al die jaren is Cor
een actief en trouw lid gebleven bij de toenmalige
drumband, later slagwerkgroep, maar ook bij de
slagwerksectie van het fanfareorkest. Cor is
ook diverse keren actief geweest als bestuurslid
en als vrijwilliger bij organisaties van de diverse
concerten en evenementen. Een verenigingslid
met een geweldige staat van dienst dus en die
vergulde speld met twee zirkonia ’s is dan ook dik
verdiend.
Alle jubilarissen kregen overigens een bijbehorende jubileumspeld namens de muziekbond
KNMO, een certificaat en een mooie kadobon
namens de vereniging.
Onder het genot van een hapje en een drankje
werd er samen met de jubilarissen nog een gezellig feestje gevierd. Want de leden van Determinato kunnen niet alleen muziek maken, maar weten ook de nevenactiviteiten wel te waarderen,
waarbij zo’n feest absoluut ook belangrijk is voor
de saamhorigheid en het familiegevoel binnen de
club.
kende naam met een goede reputatie. De afgelopen jaren hebben ze vakwerk geleverd en dat
zetten wij voort”, vertelt Heidi van Kuijk-Roest.
Samen met broer Willem Jan Roest zijn zij de
eigenaren Van Alphen & Roest Installatietechniek.
Van Alphen & Roest is een echt familiebedrijf.
Opgericht in 1888 en 132 jaar later staat de
vierde generatie aan het roer. Een totaalinstallateur die een compleet dienstenpakket aanbiedt
van loodgietersdiensten tot klimaatbeheer voor
de particuliere en zakelijke markt.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met
Van Alphen & Roest Installatietechniek. Stuur
een bericht naar info@vanalphenenroest.nl of
via het telefoonnummer 076-593 12 53. U bent
natuurlijk ook van harte welkom op de vestiging
aan de Thijssenweg 20 in Hooge Zwaluwe.

KALENDER
Mail uw activiteiten door aan:
redactie@indeklundert.nl.
Donderdag 16 januari
13.00-14.00 uur: Kom in de Kern inloopspreekuur
voor vragen over zorg, welzijn en wonen
Zaterdag 18 januari
14.00-16-00 uur: Expositie vitrinekasten in De Stad
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
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 en laptop
Woensdag 22 januari
09.30-17.00 uur: Suiker- en Vlasmuseum Klundert
open voor publiek
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht voor vragen
en advies over uitkering en loon, minimaregelingen,
toeslagen, arbeidsrecht en ontslag, woonzaken,
juridische kwesties, echtscheiding, ingewikkelde
formulieren en bezwaarschriften
13.30-16.00 uur: Judoclinic met Jur Spijkers; opgeven
via website van meerMoerdijk.nl
14.00-16.00 uur: Heemhuis Die Overdraghe Klundert
open voor publiek
Vrijdag 24 januari
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk
12.00-14.30 uur: Stamppottenmiddag in De Ring
georganiseerd door De Zonnebloem voor alle mensen
met een lichamelijke beperking
13.30-15.00 uur: Receptie en jubileumfeest 50 jaar
Seniorenkoor De Herfstklanken in De Niervaert
Zaterdag 25 januari
09.00
uur:
Opening
sportafdeling
met
wielersportartikelen bij Groenendijk Tweewielers,
Oosterstraat 1 Klundert
14.00-16-00 uur: Expositie vitrinekasten in De Stad
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
Woensdag 29 januari
09.30-17.00 uur: Suiker- en Vlasmuseum Klundert
open voor publiek
14.00-16.00 uur: Heemhuis Die Overdraghe Klundert
open voor publiek
16.00-17.00 uur: Deto Muziekspeeltuin voor kinderen
van 4 t/m 7 jaar in de muziekzaal van De Niervaert;
welkom om eens te komen kijken
Vrijdag 31 januari
19.45 uur: Kampvuuravond voor mannen met als
thema Vuur, Ontmoeting & Vriendschap (locatie Oude
Heijningsedijk 22 in Heijningen
Zaterdag 1 februari
14.00-16-00 uur: Expositie vitrinekasten in De Stad
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
20.00 uur: 11e Loerendonckse Tonpraoters Gala in De
Niervaert; entree 8,50 euro (kaarten via Niervaert en
Primera)
Zondag 2 februari
09.30-11.15 uur: Workshop Yoga Nidra bij Senti Yoga,
Poststraat 5 Klundert; kosten 19,50 euro
Maandag 3 februari
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 5 februari
09.30-17.00 uur: Suiker- en Vlasmuseum Klundert
open voor publiek
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht voor vragen
en advies over uitkering en loon, minimaregelingen,
toeslagen, arbeidsrecht en ontslag, woonzaken,
juridische kwesties, echtscheiding, ingewikkelde
formulieren en bezwaarschriften

14.00 uur: Brei- en Haakcafé in het Huis van de Wijk
Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Die Overdraghe Klundert
open voor publiek
Vrijdag 7 februari
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk
Zaterdag 8 februari
13.30 uur: Toneelvoorstelling voor ouderen met de
klucht Boerenbont en Rode Lampjes. Entree 5 euro.
Graag opgeven voor 3 februari (zie elders in dit blad)
14.00-16-00 uur: Expositie vitrinekasten in De Stad
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
15.00-16.30 uur: Orgelduel XXL in De Stad Klundert;
entree 15 euro inclusief consumptie
Maandag 10 februari
17.30 uur: Multi-Culti maaltijd in het Huis van de Wijk:
neem je eigen hapjes mee en kom proeven van elkaars
lekkernijen
Dinsdag 11 februari
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk
Klundert
Woensdag 12 februari
09.30-17.00 uur: Suiker- en Vlasmuseum Klundert
open voor publiek
14.00-16.00 uur: Heemhuis Die Overdraghe Klundert
open voor publiek
16.00-17.00 uur: Deto Muziekspeeltuin voor kinderen
van 4 t/m 7 jaar; muziekzaal van De Niervaert
19.30-22.00 uur: Workshop etiketten lezen in het
Huis van de Wijk door gewichtsconsulente Ingrid van
der Steen
Zaterdag 15 februari
14.00-16-00 uur: Expositie vitrinekasten in De Stad
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
Maandag 17 februari
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 19 februari
09.30-17.00 uur: Suiker- en Vlasmuseum Klundert
open voor publiek
14.00-16.00 uur: Heemhuis Die Overdraghe Klundert
open voor publiek
19.00 uur: Knutselavond in het Huis van de Wijk
Klundert
Donderdag 20 februari
13.00-14.00 uur: Kom in de Kern inloopspreekuur
voor vragen over zorg, welzijn en wonen
Vrijdag 21 februari
12.00 uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk
19.45 uur: Kampvuuravond voor mannen met als
thema Vuur, Ontmoeting & Vriendschap (locatie Oude
Heijningsedijk 22 in Heijningen
Zaterdag 22 februari
14.00-16-00 uur: Expositie vitrinekasten in De Stad
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
Maandag 24 februari
23.00-01.00 uur: Foute Skipakken Party in De
Niervaert met LAK Loerendonck
Woensdag 26 februari
09.30-17.00 uur: Suiker- en Vlasmuseum Klundert
open voor publiek
14.00-16.00 uur: Heemhuis Die Overdraghe Klundert
open voor publiek
16.00-17.00 uur: Deto Muziekspeeltuin voor kinderen
van 4 t/m 7 jaar; muziekzaal van De Niervaert
Zaterdag 29 februari
14.00-16-00 uur: Expositie vitrinekasten in De Stad
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
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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 jongerenavond
Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur inloopspreekuur OnS Moerdijk met informatie
over welzijnsdiensten en welzijnsactiviteiten
Donderdagavond 19.00-21.00 uur spelletjesavond
Vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen (is een
besloten activiteit, maar binnenlopen mag altijd)
Vrijdagavond vanaf 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:
09.00 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

Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 25 - februari 2020

We moeten investeren in
het verenigingsleven. Niet
alleen geld, maar ook tijd
en betrokkenheid

Anders dan andere artikelen in deze serie
schrijf ik deze keer niet over oud nieuws, maar
over nieuw dat al zo oud is als Methusalem.
Nieuws ook dat eigenlijk geen nieuws is, omdat iedereen weet dat mensen sociale wezens
zijn, die behoefte hebben aan gezelschap, aan
samen doen, aan samen spelen, samen werken, enz. Daarom hebben onze voorouders
eeuwen geleden al de eerste clubjes en verenigingen opgericht. Zij merkten dat dingen
samen doen niet alleen leuk en gezellig zijn,
maar dat dat ook een band schept en dat dat
meestal ook tot betere resultaten leidt. Maar
ook dat dat leidde tot saamhorigheid, tot een
wij-gevoel.
Om daar nog eens de nadruk op te leggen
heeft Die Overdraghe een aantal maanden
geleden (bijna) alle Klundertse verenigingen
uitgenodigd om samen te komen en te spreken over het idee om één voor één telkens drie
maanden lang een tentoonstelling over hun
vereniging en hun activiteiten in te richten in
De Stad Klundert en zich daar in de vitrines
van de heemkundekring te presenteren aan de
Klundertse bevolking. Die eerste bijeenkomst
leverde meteen al meteen zes verenigingen op
die deze uitdaging met twee handen aanpakten. Dat wilde ik u deze keer vertellen.
De eerste tentoonstelling, die van Reddingsbrigade Het Rooie Paerd, is deze week ingericht en vanaf 10 januari elke zaterdag te bezoeken in De Stad Klundert. De deuren staan
van 14.00 tot 16.00 uur wagenwijd open om u
te ontvangen.
Onderstaand artikel, dat een bewerking is van
een publicatie van Bram Mahieu in het Vlaamse magazine Knack, mag u beschouwen als het
startschot van deze estafette-tentoonstelling.
Mochten er eventueel nog verenigingen zijn,
die willen aansluiten, dan kan dat. Kom dan op
zaterdagmiddag even langs in De Stad en meld
ons dat u belangstelling heeft. U bent van harte welkom.
Het verenigingsleven is een van de sociale-culturele motors van onze samenleving. Het verbindt mensen als geen ander. De vereniging is
zonder twijfel een van de weinige medicijnen
tegen het steeds groeiende egocentrisme,
autoritarisme en etnocentrisme in de maatschappij. Voor velen die betrokken zijn bij het
verenigingsleven is dit zelfs een vorm van zingeving in deze vaak kille seculiere maatschappij. Verenigingen zetten er hun beste beentje
voor en doen een extra inspanning om nog wat
geld te verzamelen voor een goed doel, dat het
volgens hen absoluut verdient of onvoldoende door de overheid gesubsidieerd wordt. We
moeten investeren in het verenigingsleven.
Niet alleen geld, maar ook tijd en betrokkenheid.

Het is een open deur intrappen om te beweren dat het floreren van het verenigingsleven
recht evenredig is met de voortvarendheid van
de regio waarin het verenigingsleven bloeit.
Sociologen durven het verenigingsleven vaak
te omschrijven als het sociale kapitaal. Netwerking, veralgemeend vertrouwen en wederkerigheid zijn de fundamenten van dit sociaal
kapitaal.
Met de vereniging zelf als hoogste doel op
zich, zetten vele mensen zich meestal belangeloos in. Vele avonden wordt er vergaderd. Vele
weekends worden opgeofferd om activiteiten
te organiseren. Het kost soms echter bloed,
zweet en af en toe een traan om rond te komen. Hoewel het financiële plaatje voor een
vereniging zelden of nooit een doel op zich is,
neemt het toch meer en meer een prominentere rol in. Ook het sociale kapitaal heeft gewoon
kapitaal nodig om zich te kunnen handhaven.
Maar voor niks gaat de zon op.
Maar (los van de centen)… Alleen al omdat verenigingen mensen samen brengen en verbinden zijn ze onmisbaar in onze samenleving en
een belangrijk onderdeel van ons dorpsleven.
Voor jong en voor oud: Hoe leuk is het als ouder om je kind enthousiast te zien thuiskomen
van de muziekschool, turnles, zwem- of voetbalclub. Hoeveel plezier geeft een fanfare, een
koor of een schilder- of fotografieclub niet? Of
een bingo-, kaart- of biljartclub?
Er zijn ontelbare verenigingen; culturele, sociale, muzikale, politieke, kunstzinnige, sportieve, educatieve... Elk met hun eigen insteek.
Elk met hun eigen sociaal-culturele relevantie.
Of zelfs geen enkele relevantie op zich, maar
gewoon een vereniging in de pure zin van het
woord, waardoor ze opnieuw relevant wordt.
Juist om in deze tijd van steeds verder
gaande individualisering en polarisering de
belangrijkheid van het verenigingsleven in
een stadje als Klundert te onderstrepen heeft
Die Overdraghe besloten om in de komende
maanden een deel van haar vitrines in gebruik
te geven aan de Klundertse verenigingen die
dat willen. Telkens voor een periode van drie
maanden mag een Klundertse verenging zich
presenteren in de vitrines in De Stad Klundert.
Men kan daar op zijn eigen manier, in het
verhaal van de eigen vereniging, vertellen over
wat ze doen, waarom ze dat doen, hoe ze dat
doen, enz.
Hoe ze die presentatie inrichten en met welke
middelen, mogen ze helemaal zelf weten. Wel
worden ze bij het inrichten van de tentoonstelling geholpen door de deskundigen van de
heemkundekring. Gedurende die drie maanden is op zaterdagmiddag steeds iemand van
de betreffende vereniging in De Stad aanwezig
om vragen te beantwoorden en toelichting te
geven. Daarmee kunnen de verenigingen die
meedoen zichzelf meer bekendheid geven en
proberen meer belangstelling te wekken voor
de activiteiten die ze ontplooien. En daarmee
wellicht hun ledental opkrikken, komen tot samenwerking, uitwisseling van ervaringen, enz.
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Op zaterdag 10 januari was
de eerste presentatie voor het eerst te bewonderen. Reddingsbrigade ’t Rooie Paerd heeft
zijn uiterste best gedaan om er iets moois van
te maken. Zij bijten het spits af en zijn tot en
met zaterdag 28 maart elke zaterdagmiddag in
De Stad Klundert aanwezig om belangstellende bezoekers te woord te staan.
Het rooster ziet er daarna als volgt uit:
04 april - 27 juni: Dameskoor C’est la Vie
04 juli
- 26 sep: Schildersclub Pinxit
03 okt. - 19 dec: Korfbalvereniging DSO
09 jan. - 27 mrt: Carnavalsstichting LAK
03 april - 26 juni: Muziekvereniging Determinato
Bezoekers aan deze tentoonstellingen zullen
het ondervinden: Je met een glimlach belangeloos inzetten voor een gemeenschappelijk
doel is zeer bevredigend. Het gevoel dat je samen met anderen iets bijdraagt aan het sociaal
kapitaal schept voldoening. Daarom moeten
we dat sociaal kapitaal koesteren. We moeten
er in investeren. Niet alleen met centen, maar
ook met tijd en betrokkenheid. We moeten
met het verenigingsleven een stempel drukken
op de gemeenschap. Een warme gemeenschap
voor iedereen. Nieuwkomers of locals, maakt
niet uit.

Judoclinic met Nederlands
jeugdkampioen
zwaargewicht Jur Spijkers
Wil jij ook eens op een andere manier kennismaken met de judosport? Dan heeft
meer Moerdijk in samenwerking met judoverenigingen uit Klundert, Zevenbergen
en Zevenbergschen Hoek een geweldig
leuk event in petto. Niemand minder dan
meervoudig Nederlands jeugdkampioen
zwaargewicht Jur Spijkers komt op woensdag 22 januari een clinic geven in Klundert.
Deze judomiddag is bedoeld voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente Moerdijk.
Je hoeft geen judo-ervaring te hebben om
mee te kunnen doen. Het is een leuke manier om op een laagdrempelige manier kennis te maken met judo. Behalve de speciale
clinic door Jur Spijkers, zullen ook de deelnemende judoverenigingen demonstraties
geven, het wordt echt een fantastisch judofestijn.
Inschrijven en meedoen
De organisatie is in handen van de judoverenigingen en MeerMoerdijk. De clinic vindt
plaats van 13.30 tot 16.00 uur in Sporthal
de Niervaert in Klundert aan de Molenvliet
7. Deelname is gratis en alle deelnemers
krijgen daarbij ook wat drinken en iets lekkers. Inschrijven kan tot 15 januari via de
website van MeerMoerdijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Strootman, via jeroen.
strootman@senw-moerdijk.nl of bel ons via
0168-325996.

Nieuwe stichting is een feit

Klundert op een Kluitje gaat zelfstandig door

Vorig jaar was het nog de braderiecommissie van het Klunderts Ondernemers Kontakt
(KOK), nu is het een officieel zelfstandige
stichting geworden: Klundert op een Kluitje!
De editie van 2019 kreeg deze nieuwe naam
al mee. “Het is veel meer dan een braderie en
een kermis, het is een groots opgezet jaarlijks
evenement waarbij van alles te doen is. Het
is feitelijk een jaarlijks zomerfestival met diverse optredens, braderie, kermis en allerlei
andere activiteiten. Een event waarbij de hele
Klundert en heel veel mensen uit de regio samen op een kluitje komen om te genieten van
alle festiviteiten in het Klundertse centrum”,
vertelt bestuurslid Anita Klaren van de nieuwe Stichting Klundert op een Kluitje.
De nieuwe stichting en het KOK hebben in
goed overleg besloten om apart door te gaan.
De insteek blijft hetzelfde, het is en blijft een
evenement voor heel Klundert. De braderie
blijft, de kermis blijft, de optredens en andere
activiteiten zullen nog grootser worden opgezet. De voorzitter van het stichtingsbestuur is
Benno Donkers. Benno was al voorzitter van
de braderiecommissie. Ook de andere commissieleden gaan door als bestuursleden van
de nieuwe stichting.
Rekening houden met belangen winkeliers
In een artikel begin januari in BN De Stem
vertelt Benno Donkers: “Het moet een evenement voor heel Klundert blijven en dus ook
voor de winkeliers. Het was de laatste jaren
uitgegroeid tot een breed festijn met onder
meer ook cultuur, live muziek, straattheater
en kermis. Dus is het logisch om de organisatie anders op te zetten. Bovendien wordt een
winkeliersvereniging als een commerciële partij gezien. Een aparte stichting biedt voordelen,
bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van
subsidies. We pakken het professioneler aan.
Het bezoekersaantal is vergeleken met een
jaar of acht geleden zo ongeveer verdubbeld.
Ik denk dat het een heel goede zet is geweest

om van de donderdag, vrijdag en zaterdag
naar de vrijdag, zaterdag en zondag te gaan.
De zondag lag gevoelig, maar is inmiddels geaccepteerd. Dat blijkt wel uit het feit dat de
gezamenlijke kerken vorig jaar op zondag een
gospelkoor naar Klundert hebben gehaald.”
De organisatie mag dan weg zijn bij KOK, de
belangen van de winkeliers verliest de stichting niet uit het oog, benadrukt Donkers. ,,Bij
de invulling van de braderie houden we bijvoorbeeld rekening met wat er in Klundert al
aan aanbod is.”
Gedreven, kundige club
Ook KOK-voorzitter Henk Strootman beaamt
in hetzelfde artikel in BN De Stem dat het een
goede zaak is dat de braderie op eigen benen
komt te staan. ,,De organisatie wil graag voor
op de brommer zitten, in plaats van achterop.
Het gaat om een gedreven, kundige club waar
we nauw mee gaan samenwerken.”
Klundert op een Kluitje dit jaar op 19, 20 en
21 juni
De nieuwe stichting is al geruime tijd bezig
met de organisatie en planning van het evenement. Diverse artiesten zijn al geboekt. Zo
zal volkszanger John West gaan optreden,
de bekende dj van Radio 538 Chris Deluxe
is geboekt, het duo Marieke & Pieter zullen
met eigen band een optreden verzorgen, bijgestaan door het nieuwe Koor & More van
Determinato als backing vocals. Verder op
zaterdagmiddag een presentatie van diverse
cultuurverenigingen, zoals optredens van het
orkest van Determinato en van de dansgroepen van Spido en ook Danspodium #Reflex
zal een presentatie geven. Over het parcours
krijgt het publiek volop straattheater en andere optredens voorgeschoteld. En op zondag zal
er weer een speciale happening zijn, georganiseerd door de kerken.
“We verklappen nog niet alles, maar in ieder
geval wordt het weer een fantastische happening. We zijn al vol enthousiasme druk met de
voorbereidingen en langzaamaan hebben we
de programmering zo goed als rond. Maar we
zijn niet alleen bezig met de programmering,
we brainstormen ook over de inrichting, zoals
bijvoorbeeld de baropstelling bij de vlonders.
Daarvoor hebben we hele leuke nieuwe ideeën en we hopen zo steeds weer een stukje
verbetering en vernieuwing in te zetten. Vol
enthousiasme gaan we ervoor zodat het een
leuk en eigentijds evenement voor Klundert
zal blijven,” aldus Anita Klaren.

11e Loerendonckse Tonpraoters Gala
Op zaterdag 1 februari 2020 is het dan weer
zover. Dan vindt in Optisport de Niervaert het
11e Tonpraoters Gala plaats. We beginnen om
20.11 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De organisatie van de Loerendonckse Algemene Karnavalasstichting (LAK) heeft weer een
paar geweldige tonpraoters weten te strikken
om hun praotje te komen houden voor de Loerendonckse carnavalliefhebbers.

Storm Kustermans, Jan Eestermans, Judith
Hoefnagels, Ronald Kustermans, André Geldtmeijer en Piet Vegers geven op deze avond
acte de présence.
Na afloop is er nog een gezellige afterparty. De
entreekaarten zijn voor 8,50 euro te koop bij
Primera Klundert en bij Optisport de Niervaert.
Wees er op tijd bij want vol is vol.
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Lezerspost
Carillon in centrum Klundert
Het carillon houdt de gemoederen toch
wel bezig. In de novembereditie was
de vraag gesteld hoe het carillon in ons
centrum werkt, wie de liedjes uitkiest en
waarvandaan een en ander bediend wordt.
Deze keer mochten we een reactie met
uitleg ontvangen van Jan Korporaal.
De besturing van het carillon zit volgens
mij in het oude stadhuis, dit omdat het nog
geplaatst is onder de gemeente Klundert
in 1979. Het zou me niet verbazen dat de
gemeente Moerdijk hier afspraken over
gemaakt heeft met het bedrijf dat het
stadhuis huurt.
De bewoners in de buurt van het carillon
waren in het begin niet zo blij met elk half
muziek, maar kennelijk zijn ze daar in 40
jaar aan gewend geraakt voor zover de
klagers nog in leven zijn.
Tijdens de renovatie van het centrum is
het carillon wat verder in de Molenstraat
geplaatst dan dat het oorspronkelijk stond.
Ik heb ook nog wel een anekdote over het
carillon.
Vorig jaar in juni of zo waren ze bezig het
carillon te stemmen. Een vrouw die dat
gezien had hoorde even later dat er één
klok geen geluid maakte. Deze vrouw belde
de gemeente om dit door te geven, de
gemeente belde naar het bedrijf dat zou
komen stemmen en het karwei bleek nog
niet af te zijn.
De stemmer belde vervolgens de bewuste
mevrouw op om te vertellen dat inderdaad
zijn trap tegen die ene klok aan stond… En
om het nog mooier te maken vertelde de
stemmer dat hij daarna naar Fijnaart moest
want daar klonken de kerstliederen nog in
juni.
Hoe het ook geregeld is, in Klundert is de
muziek altijd actueel, een pluim voor wie
dat regelt.
Met een hartelijke groet,
Jan Korporaal

Waar zijn de kanonnen gebleven?
Ad van Kaam en zijn zoon Dick vroegen
zich af waar de kanonnen, die bij het
Stadhuis stonden, gebleven zijn en stelden
deze vraag aan het gemeentebestuur. Ze
kregen keurig antwoord en dit willen ze
graag met ons delen.
De affuiten staan bij de aannemer voor
vervanging, de onderstellen waren
helemaal ingerot. we hebben er voor
gekozen om weer oud eikenhout te
gebruiken voor het herstel hiervan, dit hout
is schaars en heel duur.
I.v.m. het geringe budget van afgelopen jaar
heeft het even geduurd. De planning is dat
aanstaande voorjaar het geheel weer netjes
wordt terug geplaatst en alles weer veilig is.
Wij hopen dat uw melding zo naar
tevredenheid is verwerkt.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Moerdijk, Team Woonomgeving
en Vastgoed

Jouw kindje in
vertrouwde handen
Op zoek naar veilig & vertrouwde
kinderopvang? Kies voor Kibeo.

gemiddeld
€ 1,21 netto
per uur

Je baby slaapt, speelt en ontwikkelt zich in een rustige,
knusse groep met andere baby’s.

Ervaar het zelf

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.

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!

Zo leuk kan
kinderopvang zijn

LEKKER LUNCHEN OF DINEREN
VAN ONZE NIEUWE KAART?
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KALENDER

KOM GEZELLIG LANGS OF RESERVEER
ALVAST OP ETENINDEPASTORIE.NL

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!
ZATERDAG 8 FEBRUARI
15:00 - 16:00 u
CAROLS IN KLUNDERT
Met koor LaChanda o.l.v. Ruud Krijnen, huisorganist
Gerben Mourik en verteller Ingrid de Ronde.

Klundert Magazine pagina 13

WINKELEN IN DE KLUNDERT - SCHOON SCHIP ACTIES
Het begin
t
met een gr
atis
waardebe
paling!

Nieuw jaar,
nieuwe woondromen.

2 bossen tulpen voor 5,99 euro
Gezellig op tafel als alles weer schoon is!

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

woon- en slaapcomfort

Westerstraat
4, 4791
HV Klundert
- Tel. 0168-40 23
87 25,00
Bij inlevering
van 1000
punten
gratis hoofdkussen
t.w.v.€
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

Heerlijke
biologische
voor deelnemende ondernemers
thee
TOT ZIENS BIJKijk
op www.winkelenindeklundert.nl
per blikje

WIJ STAPELEN DOOR!
1 STUK 50% & 2 STUKS 60%

OP DE WINTERCOLLECTIE

250 punten

Voorstraat 52B Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

winkelenindeklundert

STOMERIJ AANBIEDING
Schoon Schip Dagen!
ELK KLEDINGSTUK
Lever 500 punten in van je
Deze kaar t is strikt persoonlijk en geen betaalmiddel. Informatie over de mogelijkheden
winkelpas
voor een
5,00
EURO
PER
van deze pas is te
vinden
op
de STUK
www.winkelenindeklunder t.nl. Wij behouden
ons en
hetkies
recht

voor acties op ieder moment te wijzigen of te beëindigen.
Therme douche of een Pupa

Ultraflex mascara!

UITGEZONDERD LEER, GALA EN
BRUIDSKLEDING
ACTIE VAN 17 TOT 27 JANUARI

ALLE
OPRUIMINGSPAREN
HALVE PRIJS

g
Finale opruimin

ORDNERS 2+1 GRATIS
ALLE TABBLADEN, SNELHECHTERS EN
SHOWTASSEN 2+1 GRATIS
PRIMERA PRINTPAPIER 2+1 GRATIS

STADHUISRING 14, 4791 HS KLUNDERT

15% korting op onze
overjarige modellen
tot eind januari

de
60% korting op
wintercollectie

VERWEN JE AUTO EN GA
HEM WASSEN EN POETSE
N.
BIJ AANKOOP VAN
EEN FLES SHAMPOO
EEN SPONS GRATIS.
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

erin of
Kerst eruit, plantvo
or je
ks
gewoon iets leu
.
ur
interie

uwe
Bij aankoop van een nie ten.
un
asp
elp
nk
wi
plant dubbele

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!
Heb je
verhuisplannen?

ar
... De makeladert
n
voor in de klu en
ek
en omstr

Molenberglaan 3 | 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.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:
Van 79,95 voor

40,-

Voor haar:
Van 139,95 voor

70,-

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

Van 139,95 voor

70,Voor hem:

Van 119,95 voor

60,-

Gewoon Bijzonder
Juist in deze eerste maand van het nieuwe jaar vinden we het leuk om kennis te maken met jong talent met ambities, plannen en
wensen. Rachelle Rikkers is pas 19 jaar, danst al enkele jaren op hoog niveau en heeft zelfs al twee keer meegedaan aan een Wereld
Kampioenschap. Een talentvolle en ambitieuze jongedame die we graag wat beter leren kennen.

Deze maand aan het woord Rachelle Rikkers (19) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Een jaar of zes geleden zijn we in Klundert
komen wonen. Toen zijn we hier een
Thomashuis begonnen.
Noot van de redactie: In een Thomashuis wonen
8 à 9 volwassenen met een verstandelijke
beperking op een zo gewoon mogelijke
manier met elkaar samen. José Nugteren,
moeder van Rachelle, is zorgonderneemster
van het Thomashuis Klundert, gevestigd in De
Prinsenhof aan de Stadhuisring. In hetzelfde
pand, maar wel in privé gedeelte, woont José
met haar twee dochters.
Men zou mij kunnen kennen van...
Als kind ben ik opgegroeid in Zevenbergen
en heb daar op de basisschool gezeten.
Daarna ben ik naar het Prinsentuin College in
Oudenbosch gegaan. Daar heb ik natuurlijk
ook al leerlingen uit Klundert ontmoet.
Inmiddels kennen veel mensen mij misschien
al wel als dochter van José Nugteren van het
Thomashuis. En via Spido ken ik veel mensen,
want daar geef ik sinds een tijdje dansles.
In het dagelijks leven ben ik…
Op dit moment zit ik in het laatste jaar van het
Johan Cruijff College. In eerste instantie was
ik na de middelbare school begonnen aan een
opleiding in de zorgsector, maar uiteindelijk
was dat toch niet echt wat ik wilde. Dansen is
mijn grote passie, dat is wat ik het liefste doe.
Na een tussenjaar ben ik toen aangenomen
op het Johan Cruijff College. Dit jaar hoop ik
deze opleiding af te ronden en wat er daarna
op mijn pad zal komen, nog geen idee.
Ik ben op tweejarige leeftijd al begonnen met
dansen. Mijn moeder gaf les bij Tien Koevoets
Dance Masters in Zevenbergen. Het dansen is
me dus met de paplepel ingegoten. Van diverse
kanten kreeg ik altijd te horen dat ik echt
talent heb en er vooral verder in moest gaan.
Dat wilde ik zelf ook wel heel graag. Ik ben
een echte teamdanser, ik vind het geweldig

om verschillende stijlen uit te proberen. Op
wedstrijdniveau is hiphop wel mijn specialiteit.
Dansen is een verhaal vertellen met je lichaam.
In 2017 heb ik samen met mijn toenmalige
duopartner Niels meegedaan aan een
Wereld Kampioenschap in Glasgow. Zonder
verwachtingen zijn we daar naar toe gegaan,
al hartstikke trots dat we gekwalificeerd
waren. Uiteindelijk zijn we daar in de finale
terecht gekomen en geëindigd op de tweede
plek. Vorig jaar heb ik voor de tweede keer
meegedaan aan een WK, deze keer met een
compleet team. Dat WK was in Blackpool,
weer in Engeland. We kwamen uit in de
hoogste categorie en daar wisten we een
negende plek te behalen.
Om op dit niveau te kunnen dansen, betekent
voor je lichaam echt topsport. Vier keer per
week train ik in Eindhoven, ik loop stage op
een sportschool in Zevenbergen, daar geef
ik dansles en doe zelf onder andere ook
aan kracht- en cardiotraining, verder geef ik
danslessen aan diverse groepen bij Spido hier
in Klundert en ik ga regelmatig hardlopen.
Allemaal nodig om in topconditie te zijn.
Dansen op topniveau, dat is wat ik wil.
Sinds een paar maanden dans ik nu bij De
Eindhovense dansgroep The Fire. Zij zijn onder
andere bekend geworden toen ze in 2017
winnaar zijn geworden van Holland’s Got
Talent. Trots dat ik nu bij deze dansgroep mag
dansen.
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
Dat was toch wel m’n eerste WK in 2017. Het
was al zo tof om gekwalificeerd te zijn en dan
ook nog tweede worden.
Ik ben trots op...
Ik ben wel trots op wat ik doe als danseres,
dat ik het allemaal kan en mag doen en dat
ik het voor elkaar krijg om het allemaal te
combineren. Studie, topsport, danslessen
geven en daarnaast ook nog tijd vrijmaken voor
vrienden en familie, want ook dat vind ik heel
belangrijk. Ik ben pas 19 en heb al twee keer
meegedaan aan een WK, ik rijd in m’n eigen
autootje naar trainingen in Eindhoven. En pas
zei een meisje van één van mijn dansgroepen:
juf, ik wil net zo worden als jij. Leuk toch, ik leef
de droom van een kind.
Mijn lijfspreuk is...
Je hebt het niet druk, het is maar net hoe je
de prioriteit stelt. Zelf vind ik eigenlijk niet
dat ik het druk heb, ik heb er een hekel aan
als mensen steeds maar roepen dat ze ’t zo
druk hebben. Ik ben een echte levensgenieter,
doe allemaal dingen die ik echt leuk vind om
te doen.
Mijn sterrenbeeld is…
Leeuw en daarin herken ik mezelf wel. Denken
in mogelijkheden, niet in beperkingen. Nee is
geen optie.
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Ik ben goed in...
Dansen en ik kan volgens mij wel een echte
vriendin zijn.
Wat ik echt niet kan, dat is…
Stil zitten. Maar soms moet ik toch weleens
de handrem erop zetten en dat vind ik heel
moeilijk.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik praat altijd en kan dus echt niet stilzitten. En
ik kan heel erg doordrammen, ook als anderen
nee zeggen en ik ervan overtuigd ben dat het
wel kan.
Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die heel negatief in het leven staan en
altijd lopen te klagen.
Deze film moet iedereen zien...
De Disney Live Action film The Lion King.
Het boek waarvan ik genoot...
The notebook (Het dagboek) van Nicholas
Sparks. In het kort: echte liefde overwint alles
en blijft voor altijd bestaan.
Ik luister graag naar...
Naar allerlei soorten muziek, van top 40 tot
urbanpop en van hiphop tot jaren negentig
hits.
Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Nergens voor, laat mij maar slapen.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Jade Chynoweth, een Amerikaanse danseres.
Dat is echt mijn grote voorbeeld.
Het liefst drink ik...
Groene ijsthee.
En het lekkerste eten vind ik…
Italiaans, zoals lasagne of pasta.
Mijn favoriete vakantieland is...
Afgelopen jaar zijn we naar Macedonië
geweest. Echt heel mooi zowel de natuur als
de cultuur. Maar Engeland vind ik ook een
fantastisch land. Daar zou ik best kunnen
wonen.
Mijn meest dierbare herinnering is…
De dagen met familie, zoals vakanties en de
feestdagen.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Nog heel veel wedstrijden dansen, wellicht
te zijner tijd iets voor mezelf beginnen en
uiteindelijk gewoon huisje, boompje, beestje.
Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk graag naar Netflix-series. Ik kijk niet zo
vaak televisie, maar programma’s zoals The
Voice of Holland en dansprogramma’s vind ik
wel leuk.

Vervolg ‘Gewoon Bijzonder’
Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb een aantal beste vrienden/vriendinnen.
Dat zijn de mensen die heel dicht bij me staan.
Mijn moeder, m’n oma en m’n zus bijvoorbeeld,
die zijn er altijd als ik ergens moet dansen, dat
is echt mijn support team en dat is fantastisch.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen, openheid en gezelligheid. Je
comfortabel voelen bij iemand.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen
met…
Met niemand. Ik vind m’n eigen leven
hartstikke leuk.
Ik heb bewondering voor…
Voor m’n mama. Ze runt hier haar eigen bedrijf
en daarnaast zorgt ze op een fantastische
manier voor mijn zus en mij, ze is er voor ons,
staat voor ons klaar. Ze zet haar zorgen opzij
om er te zijn voor anderen.
Klundert vind ik…
Ik houd wel van Klundert. Het is leuk hier met
name op dagen zoals bijvoorbeeld Koningsdag
en andere feestdagen.
Wat ik mis in Klundert is…
Een treinstation. Maar eigenlijk mis ik helemaal
niets hier. Binnen een kwartiertje rijden heb je
alles.
Mooiste plekje in Klundert…
Ons Thomashuis en dan met name juist wat
hier binnen allemaal gebeurt.
Minst mooie plekje in Klundert…
De parkeerplaats bij ons achter. Dat is ’s
avonds zo’n akelige donkere plek.

Recept van de maand

Bananenbrood met pure chocolade
Januari is dé maand voor wat betreft plannen en goede voornemens. Januari is ook dé
maand om jezelf een reset te geven door bijvoorbeeld te starten met een dieet. Er zijn
enorm veel manieren om af te vallen: de een eet weinig vet, een ander beweegt veel en
weer een ander telt iedere calorie. Steeds populairder wordt het bijvoorbeeld om te letten
op gebruik van koolhydraten.
Snelle en langzame koolhydraten
Snelle koolhydraten zijn suikers, maar bijvoorbeeld ook (witte) bloem en granen. In principe
zijn alle zoete producten zoals koekjes, snoep en taart erg rijk aan snelle koolhydraten.
Langzame koolhydraten daarentegen zorgen ervoor dat je bloedsuiker minder snel omhoog
gaat en ook minder hoog wordt. Deze bevatten niet alleen meer vezels, maar ook meer
voedingswaarden zoals vitaminen en mineralen.
Langzame koolhydraten kunnen je helpen bij het afvallen. Dit komt doordat producten met
langzame koolhydraten ook zeer veel vezels bevatten. Producten met goede koolhydraten
zoals havermout, zilvervliesrijst, volkoren producten, fruit en groenten zijn ware vezelbommetjes. Vezels zijn belangrijk voor je gezondheid. Snelle koolhydraten vervangen door langzame koolhydraten heeft een positief effect op je gezondheid en het zorgt in combinatie
met voldoende beweging voor gewichtsverlies.

Bananenbrood is lekker en gezond!
Zoek je een lekker en gezond recept maak dan eens een bananenbrood. Het is een ware
traktatie en makkelijk te bereiden. Lekker en voedzaam als ontbijt, lunch of tussendoortje
bij de koffie!
Nodig:
4 bananen, 50 gram pure chocolade (eventueel wat extra als garnering), 6 eetlepels cacaopoeder, 130 gram havermout, 3 eieren en 1 theelepel bakpoeder.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Mix de cacaopoeder, havermout, eieren, bakpoeder en 3 bananen (dus je houd er 1 over) in
de beslagkom tot een glad beslag. Hak de chocolade in stukjes en voeg deze samen met de
laatste banaan toe aan het mengsel. Mix het zo dat je nog stukjes chocolade in het beslag
kunt zien. Giet het mengsel in een bakblik bekleed met bakpapier. Leg er eventueel nog
wat stukjes pure chocolade bovenop en druk ze een beetje in het mengsel. Bak je bananenbrood in 45 minuten klaar.
Bewaar je bananenbrood in de koelkast. Eventueel kun je ook plakken snijden en invriezen.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De terrassen in Zevenbergen. Nu even niet
met al die werkzaamheden, maar straks als
het centrum met de haven helemaal klaar is,
zal het absoluut heel mooi zijn.
geen lelijke plekjes meer hebben.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De wegen naar Klundert ;-)

Zaterdag 8 februari om 13.30 uur

KBO en SPROK organiseren toneelvoorstelling in De Niervaert
Ook dit jaar heeft het bestuur van de KBO in
samenwerking met de Seniorenraad SPROK,
Toneelvereniging “De Vrolijke Spelers” uit
Steenbergen uitgenodigd om op zaterdag 8
februari een toneelvoorstelling te geven in De
Niervaert. Zij zullen de klucht: “Boerenbont en
Rode Lampjes” van Carl Slotboom op de planken brengen.

Het stuk gaat over Dolly en Betty, twee dames
van lichte zeden. Zij wonen en werken bij elkaar
in een en hetzelfde huis. Financieel gaat het niet
zo goed en daarom besluiten ze om een kamer
van het huis te verhuren. Als Hendrik Buiten-

dijk, een naïeve boerenjongen, die voor zijn
bemoeizuchtige schoonmoeder en verloofde
Klaartje op de vlucht is, de kamer huurt durven Dolly en Betty niet te vertellen waar zij hun
geld mee verdienen. Ze vertellen Hendrik dat ze
hun geld verdienen als fysiotherapeuten. Wanneer er klanten komen die Hendrik ontmoeten
worden de gesprekken wel zeer verwarrend.
Ondertussen is zijn schoonmoeder en zijn verloofde ook achter zijn verblijfplaats gekomen.
Ze huren ook een kamer bij Dolly en Betty. Dit
alles vraagt natuurlijk om moeilijkheden.
Wilt u weten hoe het afloopt kom dan zaterdagmiddag 8 februari naar de Niervaert. De entree
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is € 5,00 per persoon. Hiervoor krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden. Na de voorstelling
is er nog een verloting.
De voorstelling begint om 13.30 uur. De zaal
gaat om 13.00 uur open.
Als u de voorstelling wilt bijwonen dan graag
even van te voren opgeven. Schrijf uw naam en
contactgegevens op en doe deze samen met
vijf euro in een dichte envelop. Stop deze in de
brievenbus bij: Joke Krijnen, Kerkweg 22, Annie
Weevers, Van Puttenstraat 5, Janny Verhoeven,
Prins Willemstraat 4/35 of bij Coby Schneijderberg, Mauritsweg 64. Inleveren kan tot en met
maandag 3 februari.

BEHEER EN VERHUUR VAN PERMANENTE
BEDRIJFSHUISVESTING, KANTOREN, LOODSEN,
STARTERSRUIMTES, WINKELS EN APPARTEMENTEN.
Molenvliet 1, 4791 EB Klundert
Tel: 0168-402955
www.denhollander-verhuur.nl

>>>>

WINTERSALE

GROENENDIJK TWEEWIELERS
OPENT SPORTAFDELING OP
ZATERDAG 25 JANUARI!

OOSTERSTRAAT 1, 4791 KLUNDERT
06-14491923 INFO@GROENENDIJKTWEEWIELERS.NL

Doe mee en win een romantisch diner voor twee!
Speciale KOK
Bij de diverse Klundertse ondernemers liggen
klaar waarop een slogan ingevuld kan
Valentijnsactie: Liefde is….. formulieren
worden die te maken heeft met winkelen in de
Valentijnsdag is met uitstek natuurlijk een dag
waarop de mensen elkaar extra aandacht geven
met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kaarten. De Klundertse ondernemers van het KOK
hebben in het kader van die gedachte een speciale actie voor het winkelend publiek met als
thema “Liefde is…”

Klundert én met Valentijnsdag. Je kunt ook het
formulier in dit magazine uitknippen en na invulling inleveren bij één van de deelnemende winkeliers.
Uit alle inzendingen worden drie winnaars
getrokken die een diner voor twee winnen. De

Liefde is:....................................................................................................
......................................................................................................................
Ingeleverd door:.....................................................................................
Tel. nr.:........................................................................................................
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winnaars mogen dan samen met hun geliefde
op 14 februari gaan dineren bij Eeterij Kelian,
Gasterij Het Tolhuijs of in Restaurant De Pastorie.
Inleveren van de ingevulde formulieren kan tot
12 februari. De winnaars worden dan telefonisch
uitgenodigd voor een diner op vrijdagavond 14
februari a.s.



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

Per 1 januari dragen Frank en Nanny
Hofstede ‘installatiebedrijf Klundert’ over
aan totaalinstallateur Van Alphen & Roest
Installatietechniek uit Hooge Zwaluwe.
De vier medewerkers van Intallatiebedrijf Klundert

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

Kansspelen
Ticketbox en Paylogic
Opwaardeerkaarten
Kantoorartikelen
Gifts
Batterijen
Postzegels
Dagbladen

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt.

verhuizen mee. Dit betekent dat er voor de
klanten van Installatiebedrijf Klundert niet veel
verandert, vertrouwde gezichten blijven.
Voor vragen, informatie of het maken van een
(onderhouds)afspraak kan men vanaf 1 januari bij
Van Alphen & Roest terecht.

Klundert Magazine pagina 19

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
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