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

woon- en slaapcomfort

Pantoffelhelden gezocht 

Specialist in 
•	huidverbetering
•	huidverjonging
•	anti-aging 
•	definitief							

ontharen (IPL) 
•	Body-wizard 

cryolipolyse 
(vetbevriezen)

Voorstraat 52b, 4791 HP  Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

Joyz Frijters 
Coaching & Integrale Therapie

Coaching, Energetische Therapie,  Massage,
 

06-38198793www.joyzfrijters.nl

Februari Heren 
Jeans Maand

OF

bij aankoop 
van 2 stuks

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

geldig t/m 20 
maart 2020

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 

NIEUWE ACTIE: SPAREN VOOR 
HOOFDKUSSENS!

BIJ EEN VOLLE SPAARKAART PLUS 
9,99 EURO EEN HOOFDKUSSEN MET 

DAARBIJ EEN VOUCHER VOOR 
FANTASIALAND!
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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
Regelmatig breng ik een paar heerlijke uurtjes door met ons Livvekind. Vorige week was 
kleindochterlief ook hier, maar tussen het spelen door moest er ook getypt worden. Het 
zijn toch heel wat metertjes tekst die steeds weer uitgewerkt moeten worden voor dit 
Klundert Magazine.

Ons lief vindt het wel interessant die bewegende vingers over het toetsenbord en wil altijd 
graag helpen. Handig natuurlijk zo’n hulp op de redactie. Samen hebben we in een mum 
driehonderd woorden getypt en een stukje van haar bijdrage wil ik natuurlijk graag met 
jullie delen:

“Fhdfhfh k;.vfggg , mv\vbgffbm, mdsgDF GFg fm  0Ffgg hhjtNJkh ggf df g0fghhffv ghgvcg 
Vghjh tgbt gyfrrr5 65hgvv ggbdkemm 001mekslse kiipsl 13die4 @#KDOE”
Interessant toch om te lezen? Heerlijk om zo samen te werken.  
Jong geleerd is oud gedaan!

Overigens de afgelopen weken heel wat gesprekken gevoerd over dit blad. Gesprekken 
gewoon in de wandelgangen, maar ook met mensen die medeverantwoordelijk zijn voor 
het Klundert Magazine. Gesprekken over de inhoud, over de thema’s, over de lay-out, over 
de advertenties en natuurlijk ook over de verhouding inkomsten en uitgaven. Dat laatste 
is nog altijd wel een dingetje. Blij zijn we met al onze adverteerders. En gelukkig ook heel 
wat vrienden. Maar het zou wel heel fijn zijn om onze vriendenkring nog verder uit te 
breiden! 

In de diverse gesprekken over het algemeen positieve reacties, maar ook wel eens com-
mentaar of een kritische opmerking. En dat mag natuurlijk. Positieve reacties zijn altijd 
leuk, maar zoek zeker ook contact als u opmerkingen of kritiek hebt. Met name opbou-
wende kritiek is welkom. We horen graag wat u van het Klundert Magazine vindt. Zitten 
we op de juiste koers of hebt u andere ideeën? We zijn benieuwd!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Wat hebben de scholen en kinderopvangcentra ons 
te bieden?
Deze keer is gekozen voor het thema “Onderwijs” voor het Klundert Magazine. We hebben alle 
scholen binnen ons verspreidingsgebied gevraagd om mee te werken aan deze editie en allemaal 
hebben ze hier gehoor aan gegeven. Hierdoor hebben we een blad kunnen maken met heel veel 
informatie over onderwijs en kinderopvang in onze contreien. 

Behalve dat de directeuren zelf informatie hebben aangeleverd over hun school, hebben we in 
dit magazine ook een artikel over de plannen en wensen in het kader van de toekomst van het 
primair onderwijs in Klundert.

Wilt u reageren op één van de artikelen stuur dan een e-mail naar redactie@indeklundert.nl.

Carnaval barst weer los

Sleuteloverdracht aan de 
carnavalprinsen
Volgend weekend vanaf vrijdag 21 februari barst 
het carnavalsfeest weer los. Traditiegetrouw 
draagt dan het gemeentebestuur de sleutel 
weer over aan de carnavalsprinsen van de 
diverse kernen. Met de overdracht van deze 
symbolische sleutel van stad of dorp uit 
handen van burgemeester of wethouders 
wordt de macht tijdens het carnavalsfeest 
overgedragen aan Prins Carnaval.

In Noordhoek ofttewel het Kantemaaiersgat 
beginnen de festiviteiten op vrijdagmiddag 
om 15.30 uur in Café Noordhoek. Dan zal 

burgemeester Klijs de sleutel overhandigen 
aan Prins Jerommeke. Moerdijk wordt 
omgedoopt tot Spieringkruiersdurp en daar 
krijgt Prins Johan Willem Friso de veertiende 
zaterdagmiddag om 13.00 uur in Café De 
Put de sleutel uit handen van wethouder van 
Dorst. Aan wethouder Schoneveld de eer om 
de stadssleutel van Klundert te overhandigen 
aan Prins Corné den Eerste. Dat gebeurt 
zaterdagmiddag om 13.45 uur bij het Stadhuis, 
waarmee de stadsnaam meteen tijdelijk 
veranderd wordt in Loerendonck.
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Geavanceerde plannen voor het basisonderwijs in Klundert

Samen bouwen aan het primair onderwijs van de toekomst

Zal het dan toch binnen afzienbare tijd zo ver 
komen dat er straks één school komt voor alle 
Klundertse kinderen? Of blijven er toch drie of 
vier aparte scholen? Er liggen allerlei plannen op 
tafel, er worden gesprekken gevoerd, meningen 
gepeild, voorkeuren en wensen op papier gezet, 
er zijn allerlei ideeën. Het is in ieder geval abso-
luut zeker dat er samen gebouwd gaat worden 
aan het primair onderwijs van de toekomst. Op 
welke manier? Die vraag ligt nog open.

Maandag 21 januari was er een gezamenlijk over-
leg in De Niervaert met ouders van kinderen van 
de basisscholen, speciaal basisonderwijs en van 
kinderopvangorganisaties, vertegenwoordigers 
van de Stadstafel, directeuren van de scholen, 
leidinggevenden kinderopvangorganisaties en 
andere geïnteresseerden. 
Tijdens deze bijeenkomst werd een presentatie 
gegeven onder andere door de directeuren van de 
Klundertse scholen mede namens de twee over-
koepelende organisaties van de scholen (Stichting 
De Waarden en Stichting OBO-West-Brabant) en 
door Max Hoefeijzers, die als onafhankelijk pro-
cesbegeleider is aangesteld. Er is nog geen de-
finitief plan bepaald, nu zullen vooral meningen 
worden gepeild. Eerder zijn ook al meedenkses-
sies geweest met leerkrachten en met kinderen.

Vooravond van nieuwe ontwikkelingen
Het Klundertse onderwijs staat aan de vooravond 
van vernieuwing en verbetering. “De scholen 
in Klundert zijn toe aan vervanging of aanpas-
sing. Vanavond presenteren we twee uiterste 
scenario’s. Eén scenario waarbij we uitgaan van 
de huidige situatie en een scenario waarbij ge-
dacht wordt aan één campus met onderwijs en 
veel faciliteiten. Dit vergaande compleet nieuwe 
scenario is voorbereid door de directeuren van de 
scholen. Er is daarmee niet gezegd dat dit scena-
rio het persé zou moeten worden, maar juist door 
uiterste scenario’s voor te leggen, krijgen we goed 
zicht op wat men belangrijk vindt. Daarnaast wil-
len we graag brainstormen hoe een droomscena-
rio er uit kan zien. Waarbij we willen benadrukken 
om constant in het achterhoofd te houden wat 
het beste scenario is voor de kinderen. En welk 
scenario het meest toekomstbestendig is”, aldus 
Hoefeijzers.

Het eerste scenario: handhaven huidige situatie
In dit scenario blijven de scholen en de kinder-
dagverblijven zoals ze zijn, ze werken samen en 
de scholen krijgen een nieuw gebouw op maat 
van het aantal leerlingen dat ze nu hebben. Dat 
betekent dus dat we de identiteiten op basis van 
geloofsovertuiging behouden. De scholen zijn in 
dit scenario ingedeeld op een traditionele manier, 
precies zoals het nu is: protestant, katholiek en 
openbaar onderwijs. Er is hierbij wel aandacht 
voor intensieve samenwerking tussen basisschool 
en kinderdagverblijf, voor inclusief onderwijs 
waarin het speciaal basis onderwijs heel nauw sa-

menwerkt met het gewone basisonderwijs.

Een compleet vernieuwend scenario: één cam-
pus met één gebouw
Het andere scenario is één campus met één ge-
bouw met veel faciliteiten waar voor alle kinderen 
passend onderwijs gerealiseerd kan worden. Het 
zou dan een integraal kindcentrum (IKC) worden, 
vernieuwend onderwijs, met aandacht voor de le-
vensbeschouwelijke visie, voor intensieve samen-
werking tussen basisschool, speciaal onderwijs 
en kinderdagverblijf, waar volop ruimte zal zijn 
voor betrokkenheid van de samenleving, zoals 
verenigingen, cultuur, sport, ouderen, bedrijfsle-
ven. Op één zo’n gezamenlijke campus zullen dan 
zo’n 500 kinderen samenkomen.
Als voorbeeld worden er wat illustraties vertoond 
zoals het zou kunnen worden. Met ruimte voor 
flexibele werkplekken en flexibele ruimten voor 
diverse specifieke klassen zoals een klusklas, 
structuurklas, techniekklas, plusklas. De kinderen 
komen in een stamgroep, dat is hun basisklas met 
een vaste groepsleerkracht, waar de kinderen de 
meeste tijd zullen doorbrengen. Daarnaast wordt 
er gewerkt in wisselende samenstellingen afhan-
kelijk van het niveau. Voor alle kinderen passend 
onderwijs. En er zijn gezamenlijke momenten, 
zoals weekopening, maandafsluiting en diverse 
vieringen zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. 
Er zijn vaste momenten in het rooster en er zijn 
aparte lessen voor de diverse geloofsovertuigin-
gen. Het wordt op deze manier een afspiegeling 
van de samenleving. 
Ook aan het buitengebeuren is gedacht. In dit 
scenario is het speelplein verdeeld in segmenten. 
Kinderen kunnen spelen met kinderen uit de an-
dere onderwijssettingen. Er is voldoende ruimte 
voor iedereen. 
De kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, 
krijgen een eigen specifiek plekje op de campus. 
Zo is er een prikkelarme vleugel getekend met 
kleinere klassen, waar veel tijd is voor instructie 
en inoefening.

Identiteit
De identiteit binnen zo’n gezamenlijke school is 
breed. Wat maakt het dat je bent wie je bent, 
identiteit is waarnemen, voelen en handelen, het 
hoort bij een persoon of groep. Identiteit wordt 
vooral gekoppeld aan geloofsovertuiging (deno-
minatie). In één campus zal bewust onderscheid 
gemaakt tussen gezamenlijke activiteiten voor 
iedereen in het kader van identiteit en voor spe-
cifieke activiteiten voor kinderen waar de ouders 
specifiek ook hebben gekozen voor denominatie. 
Op deze wijze kunnen de traditionele denomina-
ties vorm blijven krijgen binnen een gezamenlijke 
campus.

Voordelen van één campus
De voordelen van één campus zijn dat er veel 
faciliteiten bij elkaar zijn, zoals bibliotheek, con-
sultatiebureau, sport, muziekles, dans , logopedie, 
voor- en naschoolse opvang, kinderdagverblijf, 
Centrum voor Jeugd en Gezin, proefplaatsingen, 
een divers sportaanbod bijvoorbeeld ook door de 
organisatie van clinics door sportverenigingen. 
Bovendien kan bij zo’n compleet nieuw plan de 
verkeerssituatie optimaal ingedeeld worden.
Andere voorbeelden die genoemd worden zijn 
een groter budget, meer vermogen, betere sa-
menwerking, voor ieder wat wils zoals plusklas, 
klusklas, structuurklas en rustruimten, onderwijs 
op maat, veel expertise in huis, speciaal basison-
derwijs geïntegreerd, professionele vakdocenten 

mogelijk, sportmogelijkheden op de campus, uit-
dagende leeromgeving, onderwijs op maat, spe-
cialisatie van docenten, uitwisseling van kennis 
onderling, volledige modernisering in een mooi 
nieuw gebouw. Integratie van onderwijs met ver-
enigingsleven, zowel sport als cultuur, wordt ook 
als belangrijk item genoemd. 

Maar ook nadelen
Tijdens de bijeenkomst komen er ook wel wat na-
delen naar voren, zoals bijvoorbeeld dat er geen 
vrije schoolkeuze meer is, sommigen vinden het 
toch wat te groot en te massaal, een wat klein-
schaliger setting kan prettiger zijn, het kan wel 
eens onrust geven en een gebrek aan overzicht 
door alle wisselingen van klassen, veel organisatie 
en regels om alles naar behoren te laten verlopen, 
veel toezicht nodig, angst dat het kind een num-
mer gaat worden, dat een gemiddeld kind over 
het hoofd wordt gezien, kennen de leerkrachten 
de kinderen nog wel en is ouderbetrokkenheid 
nog wel mogelijk.

Hoe nu verder?
Tenslotte rijst natuurlijk de vraag: hoe lang duurt 
het voordat de nieuwe gebouwen er zijn? Con-
creet kan daar nog weinig over gezegd worden, 
maar procesbegeleider Max Hoefeijzers waagt 
zich aan een voorzichtige prognose: “Daadwerke-
lijke realisatie duurt wel enige jaren. De schoolbe-
sturen zullen er voor moeten zorgen dat de huidi-
ge gebouwen in de tussentijd bruikbaar en veilig 
blijven voor het onderwijs. Als in april het scena-
rio definitief is, zal dat aan de gemeente worden 
aangeboden. Die heeft dan zeker zeven maanden 
nodig voor het haalbaarheidsonderzoek. Indien 
de gemeente tot een positief besluit komt, dan 
kunnen de plannen worden meegenomen in de 
gemeentelijke meerjarenbegroting. Begin 2021 
kan er een programma van eisen worden opge-
steld en kan het gebouw worden ontworpen. 
Dat zal ongeveer twee jaar duren. In 2023 kan 
de bouw dan starten en alles goed loopt zou het 
nieuwe gebouw er in de zomervakantie van 2024 
kunnen staan.”

Wat is de verwachting hoe de gemeente op deze 
plannen zal reageren? 
“Onze indruk is dat de gemeente er nog steeds 
ontvankelijk tegenover staat. Belangrijk voor de 
gemeente is ook het draagvlak. Daarom is het 
van belang dat we samenwerken met scholen, 
kinderopvang, ouders, stadstafel. Financieel zal 
de gemeente moeten zorgen voor nieuwbouw 
of vernieuwing van bestaande bouw en dat zal 
financieel niet zo een groot verschil maken met 
bovenstaande plannen”, aldus Hoefeijzers.
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Het Bastion: modern onderwijs in een veilige omgeving 

Basisschool Het Bastion is de grootste school 
van Klundert, met een protestant-christelijke 
identiteit. Het aantal leerlingen zit al een aantal 
jaren rond 215, verdeeld over 11 groepen. Een 
grotere school, maar dat is niet te merken door 
de opzet van het gebouw en aandacht voor de 
kinderen. Mede dankzij ons jarenlange stabie-
le team straalt de school rust en structuur uit. 
Respect en eerlijkheid hebben wij hoog in het 
vaandel staan. Kinderen voelen zich veilig op 
onze school. Dat vinden we erg belangrijk. Want 
als een kind zich veilig voelt, komt het sneller tot 
leren en verbeteren de resultaten. 

Leren op je eigen niveau
De lessen op onze school zijn adaptief en ge-
personaliseerd van aard. Er wordt heel goed ge-
keken naar de specifieke onderwijsbehoeften van 
ieder kind. Ieder kind is immers uniek. We gaan 
altijd uit van de eigenheid van het kind. Dat be-
tekent dat we niet alleen naar opbrengsten kij-
ken, maar juist ook naar het kind als persoon. Zo 
bieden we uitdagend onderwijs aan kinderen die 
meer- of hoogbegaafd zijn, maar ook aan kinde-
ren die juist wat extra hulp nodig hebben. Binnen 
de school hebben we een eigen plusklas die gege-
ven wordt door onze hoogbegaafdheidspecialist. 
Modern onderwijs met aandacht voor creativi-
teit, cultuur en techniek
In de onderbouw sluit het leeraanbod aan bij het 

ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften 
en de talenten van de kinderen (beredeneerd 
aanbod). Kinderen worden hierbij nauwlettend 
gevolgd. Vanaf halverwege groep 4 werken alle 
kinderen met een eigen chromebook m.b.v. Snap-
pet. De cognitieve vakken zijn daarin opgenomen 
en de leerkrachten kunnen de voortgang van het 
werken tijdens de lessen nauwlettend in de gaten 
houden. Naast de échte leervakken is er veel aan-
dacht voor creativiteit, cultuur en techniek. We 
hebben op school een vakleerkracht handvaar-
digheid voor de groepen 3 t/m 8 en de groepen 1 
en 2 krijgen wekelijks gymles in onze eigen speel-
zaal. De andere groepen gaan voor de gymles 
naar sporthal De Niervaert. 

Rots & Water
We zijn er trots op dat we onze school een ech-
te Rots & Waterschool mogen noemen. Het Rots 
& Water programma kan worden beschouwd als 
een weerbaarheidsprogramma en anti-pest-pro-
gramma, maar dan één dat zich onderscheidt van 
andere programma’s. Weerbaarheid en sociale 
vaardigheden - rots en water -  worden in ba-
lans gepresenteerd en getraind. Gedurende het 
schooljaar krijgen alle groepen een lessenreeks 
van 10 lessen aangeboden volgens de pijlers van 
de Rots & Waterprogramma. 
Of het nu gaat om modern onderwijs, Rots & Wa-
ter of leren op je eigen niveau: Het Bastion ont-
wikkelt zich op alle aspecten verder. Samen met 
de ouders van onze leerlingen. Want stilstaan is 
geen optie als je het beste voor je leerlingen wilt! 

Marco van Bers (directeur Het Bastion en De 
Rietvest)
CBS Het Bastion
Von Kropffplein 2 Klundert
Telefoon: 0168-404444
E-mail: info.bastion@dewaarden.nl
Website: www.bastionklundert.nl

CBS De Molenvliet: 
“Samen leren, samen 
groeien!” 

CBS De Molenvliet is een kleinschalige protes-
tants christelijke basisschool. Op onze school 
voel je dat je er toe doet, er is aandacht voor 
elkaar. Het saamhorigheidsgevoel is groot. 
De weekopeningen en diverse vieringen dra-
gen daar zeker aan bij. Tijdens de gezamenlijke 
weekopeningen horen we verhalen uit de Bijbel, 
zingen moderne christelijke liedjes en wordt de 
algemene gedragsregel-van-de-week bespro-
ken.

Het team van ervaren leerkrachten werkt hard en 
zet mooie prestaties neer, maar blijft daar soms 
(te) bescheiden over. We zijn positief kritisch 
naar elkaar, we bespreken steeds hoe het nog 
beter kan. We vernieuwen bewust waar nodig en 
durven te behouden wat goed is.

Afspiegeling van de samenleving
Onze leerlingen en ouders zijn een prachtige 
afspiegeling van de samenleving. Met al onze 
verschillen horen we toch bij elkaar. We denken 
daarbij niet alleen aan onszelf. We hebben met 
de school twee sponsorkinderen. Een jongen uit 
Oeganda en een meisje uit Indonesië. Al onze 
leerlingen rennen jaarlijks de benodigde bijdrage 
bij elkaar. Ook lezen de bovenbouwleerlingen 
wekelijks voor bij het Sovak. En in de week voor 
de kerstvakantie gaan we met alle leerlingen 
kerstliedjes bij hen zingen.

Zorgstructuur
We hebben een goeddoordachte zorgstructuur 
waar ook ouders worden betrokken bij de zorg 
voor hun kind.
We hebben een plusklas voor de leerlingen die 
echt meer uitdaging nodig hebben. We organi-
seren structurele extra ondersteuning op diverse 
gebieden voor leerlingen uit alle groepen voor 
wie dat nodig is. 
De digitale leermiddelen bieden naast de in-
structie van de leerkracht oefenstof aan dat zich 
aanpast aan het niveau van de leerling. We zijn 
steeds bezig met de ontwikkeling van het totale 
kind. Daarom zijn we dit schooljaar gestopt met 
het uitreiken van het traditionele rapport. Wij 
geven de ontwikkeling van onze leerlingen op 
diverse gebieden daarom vanaf nu weer in een 
portfolio. 
Kortom, aandacht voor onze leerlingen in een 
veilige leeromgeving waarin ons motto  “Samen 
leren, samen groeien!” centraal staat.

Lizeth Vellekoop (directeur)
CBS De Molenvliet
Graaf Florisstraat 1a Klundert
Telefoon: 0168-402982
E-mail: info.molenvliet@dewaarden.nl
www.demolenvliet.nl

Op De Rietvest rennen we je niet voorbij, 
iedereen ontwikkelt zich namelijk in een eigen tempo!

Een levendige sfeer is op de enige Katholieke 
school in Klundert erg belangrijk. Bij ons kan 
en mag ieder kind zichzelf zijn. Het jonge en 
enthousiaste team leerkrachten bruist van ener-
gie. De communicatie is laagdrempelig, open en 
eerlijk en we werken vanuit respect voor elkaar. 
Onze 160 leerlingen ervaren een groot gevoel 
van veiligheid op school. 

In ons onderwijs vinden we het belangrijk 
dat er ruimte is voor allerlei activiteiten, zoals 
Sinterklaas, voorlezen, Kerstmis, Carnaval, Pasen 
en het schoolkamp. Elke activiteit is een feest 
op zich die in samenwerking met de ouderraad 
wordt verzorgd. 

We streven ernaar elk kind te geven waar het 
behoefte aan heeft. Niet het kind past zich aan, 
maar de lesstof. De leerkrachten spelen hier vak-
kundig op in. 

School moet leuk zijn
Voor De Rietvest is de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van ieder kind ook erg belangrijk en 
om die reden is er een stuurgroep Sociale Veilig-
heid actief. De Rietvest is een Gezonde School. 
We letten hierbij niet alleen op gezonde voeding, 
maar ook op positief met elkaar omgaan volgens 
de methodiek Positive Behaviour Support (PBS). 
Kwaliteit is wat de boventoon voert en daarom 
zijn onze speerpunten daar op gericht. Steeds 
stapje voor stapje, niet drastisch en op een ont-
spannen manier, want school moet leuk zijn!!

Kortom: Op De Rietvest rennen we je niet voor-
bij, iedereen ontwikkelt zich namelijk in een ei-
gen tempo!

Graag nodigen wij u uit om het onderwijs op onze 
school in de praktijk te komen bekijken. 

Marco van Bers (directeur Het Bastion en De 
Rietvest)
RK Basisschool De Rietvest
Keenestraat 7 Klundert
Telefoon: 0168-402807
E-mail: info.rietvest@dewaarden.nl 
Website: www.derietvest.nl.
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Openbare basisschool De Cocon
Rust, structuur en duidelijkheid

Openbare basisschool de Cocon is een kleine 
basisschool in Klundert. Doordat de school klein 
is, kunnen de leerkrachten veel individuele hulp 
en begeleiding geven aan de kinderen. In de 
combinatiegroepen wordt het onderwijs aan 
de kinderen aangepast aan wat de individuele 
kinderen nodig hebben om zich goed te kunnen 
ontwikkelen. 

Sinds dit schooljaar wordt er gewerkt met indi-
viduele leerlingplannen. Samen met de ouders 
wordt besproken wat er nodig is voor het kind. 
Ook worden er gesprekken met de kinderen ge-
voerd, waarbij het kind ook kan aangeven wat hij 
of zij nog zou willen leren. Op deze manier wordt 
het kind mede-eigenaar van het eigen leerproces 
en trekken ouders en school samen op om het 
beste uit het kind naar boven te halen. 

Kleine combinatiegroepen
Ouders kiezen vooral voor de Cocon vanwege 
deze individuele begeleiding in de kleine com-
binatiegroepen. Ouders zijn enthousiast over de 
rust, de structuur en de duidelijkheid binnen de 
school. De basis van het onderwijs wordt gelegd 
in de kleutergroep. Het is dan ook verwonderlijk 
dat ouders van kinderen met een VVE-indicatie 
(op het consultatiebureau wordt al bekeken wel-
ke kinderen op het gebied van de taalontwikke-
ling extra hulp nodig hebben) niet op de Cocon 
komen kijken wat wij allemaal te bieden hebben. 
Juist deze kinderen kunnen profiteren van het 
aanbod in een heel kleine kleutergroep.

Creatieve activiteiten
Over de creatieve ochtenden zijn de kinderen 
heel enthousiast. Een keer in de maand gaan de 
kinderen een hele ochtend aan de slag met cre-
atieve activiteiten: knutselen, muziek en drama 
en ….. koken en bakken op de Cocon. Vooral dit 
laatste onderdeel is heel geliefd. Bovendien leren 
de kinderen dat gezonde voeding ook heel lekker 
kan zijn.
Momenteel zijn enkele ouders heel fanatiek bezig 
om subsidie binnen te halen om het schoolplein 
te kunnen vergroenen. Een deel van de verharde 
speelplaats zal m.b.v. deze subsidie omgevormd 
worden tot een moestuin, natuurlijke ontde-
kruimtes, klimmen en klauteren met natuurlijke 
materialen enz. 
“Hiermee willen we de kinderen ook aanleren dat 
je met respect om moet gaan met de natuur en 
dat het hergebruiken van materialen minder be-
lastend is voor het milieu. Maar bovenal moet het 
schoolplein een plaats zijn waar je kunt spelen en 
ontdekken in de natuur”, vertelt directeur Jan den 
Ridder.
Aan het einde van dit schooljaar gaan alle kin-
deren op schoolreis. Een mooie manier om het 
schooljaar af te sluiten.

Jan den Ridder (directeur)
Openbare Basisschool De Cocon
’t Hooft 1 Klundert
Telefoon: 0168-403779
E=mail: info@obsdecocon.nl 
Website: www.obsdecocon.nl

Interconfessionele basisschool De Klaverhoek
Een belangrijke plaats in het leefbaar houden van Moerdijk
De Klaverhoek is de enige basisschool in 
Moerdijk. Het speelt daarom een belangrijke rol 
in het leefbaar houden van de kern Moerdijk. 
Leefbaarheid, een woord met inhoud, waar de 
afgelopen jaren veel over te doen is geweest, 
lokaal, regionaal en zelfs landelijk! 

De leefbaarheid heeft onder druk gestaan. Dit 
heeft wel geleid tot het nemen van initiatieven 
om de leefbaarheid in stand te houden en zelfs 
te verbeteren. De Dorpstafel (overlegstructuur 
in Moerdijk waar alle ontwikkelingen m.b.t. leef-
baarheid besproken kunnen worden), het nieuwe 
dorpshart en een schitterende voorziening als de 
Ankerkuil, allemaal  mooie initiatieven die aan de 
leefbaarheid bijdragen. De Klaverhoek heeft ook 
een belangrijke plaats in het leefbaar houden van 
Moerdijk, want zonder kinderen ziet de toekomst 
er niet rooskleurig uit.

Belangrijke voorzieningen
De Klaverhoek is een kleine school. De laatste ja-
ren huisvesten we gemiddeld 65 kinderen. Bij de 
Klaverhoek is ook peuterdagopvang gerealiseerd 
door Kibeo. Hier kunnen de peuters van 2 en 3 
jaar twee keer per week terecht. Dit zijn twee be-
langrijke voorzieningen onder één dak van groot 
belang zijn bij het leefbaar houden van Moerdijk. 
Het zijn namelijk voorzieningen die noodzakelijk 
zijn om nieuwe inwoners naar Moerdijk te trek-
ken. Jonge mensen die voldoende mogelijkheden 
zien om in Moerdijk en in de omgeving een nieuw 
bestaan op te bouwen voor wat betreft wonen, 
werken en ontspannen. Voor henzelf, voor hun 
kinderen in relatie met de huidige inwoners van 
Moerdijk. Op de Klaverhoek proberen we daar-
om verbanden te leggen naar lokale activiteiten. 
Voorbeelden hiervan zijn de Pannenkoekendag, 
georganiseerd door SKW maar met een belangrij-
ke bijdrage van de leerlingen van de Klaverhoek, 
het meehelpen van de leerlingen bij het aanleg-
gen van ‘de Pluktuin’, een initiatief van enkele be-
woners om een gratis fruitplukvoorziening te rea-
liseren voor alle inwoners van Moerdijk en zo zijn 
er nog meer activiteiten te noemen waar bevol-
king, verenigingen en de school contact zoeken 
om leefbaarheid en betrokkenheid in Moerdijk te 
versterken.

Samenwerking met Kibeo
De Klaverhoek zelf is dit schooljaar actief aan 
de gang met een poging de samenwerking met 

Kibeo Kinderopvang uit te breiden door middel 
van het realiseren van ‘voorschoolse opvang’ 
in de Klaverhoek. Dit zou betekenen dat bij 
voldoende deelname ( min. 5 kinderen per dag) 
er een voorziening van ‘voorschoolse opvang’ 
gerealiseerd kan worden. Een eerste bijeenkomst 
heeft onlangs plaats gevonden en de eerste  
reacties zijn hoopgevend. Het is nu echter aan de 
gezinnen van Moerdijk om te laten zien dat deze 
voorziening een kans van slagen heeft.  
Daarnaast is de Medezeggenschapsraad en de 
MRplus van de Klaverhoek zich aan het oriënte-
ren op het realiseren van Buitenschoolse Opvang 
( BsO ). Er is al een brainstormsessie geweest om 
mogelijkheden te inventariseren. Vervolgstappen 
gaan gezet worden om activiteiten voor de kin-
deren in Moerdijk te organiseren waar zij buiten 
schooltijd aan deel kunnen nemen. Te denken valt 
dan aan activiteiten i.s.m. lokale verenigingen op 
het gebied van sport, cultuur en maatschappij. 
Ook externe partijen kunnen in beeld komen als 
het een leuke activiteiten of een serie van activi-
teiten is die interessant zijn voor de ontwikkeling 
van de kinderen.

Participeren in samenwerkingen
Door op deze manier als basisschool De Klaver-
hoek te participeren in samenwerkingen met 
organisaties ter verbetering van het voorzienin-
genniveau en in het organiseren van activiteiten 
die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de 
kinderen, proberen wij een steentje bij te dragen 
aan een verbeterende leefbaarheid van het dorp 
Moerdijk.

Léon Smits (directeur)
IBS De Klaverhoek
Margrietstraat 28 Moerdijk
Telefoon: 0168-416263
E-mail: info.klaverhoek@dewaarden.nl
Website: www.ibsdeklaverhoek.nl
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Kinderopvang De Bolderkar: kleinschalig en flexibel 

Al 15 jaar bestaat kinderopvang de Bolderkar in 
Klundert. Zij zijn gevestigd aan ’t Ravelijn 40B. Er 
wordt kinderopvang geboden voor kinderen van 
0 tot 4 jaar. De openingstijden zijn van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot 
18.00 uur.

De kenmerken van De Bolderkar: kleinschalig, 
flexibel, diverse mogelijkheden qua contracten 
zijn bespreekbaar, oog voor ieder kind en het 
kind de ruimte geven zich te kunnen ontwikkelen, 

persoonlijke aandacht en vaste medewerkers. 

Binnen en buiten
Omdat De Bolderkar een kleinschalige 
kinderopvang is, kennen de medewerkers alle 
kinderen en andersom. Er wordt zowel binnen 
als buiten gespeeld, in een veilige omgeving 
kunnen de kinderen naar hartenwens spelen! 
Door dagelijks foto’s te maken en persoonlijke 
overdrachten, worden de ouders goed op de 
hoogte gehouden wat er gedurende de dag 
ondernomen wordt. En dat is een heleboel, zoals 
bijvoorbeeld samen spelend leren, er wordt 
gewerkt met thema’s, samen eten en drinken, 
lachen, ondernemen en ontdekken, zingen, 
feesten. 

Goed contact met scholen
Kinderopvang de Bolderkar heeft een goed 
contact met de basisscholen in Klundert. In 
overleg met de ouders dragen zij kinderen die 4 
jaar worden over aan de basisschool waar het kind 
naar toe gaat. Daarnaast hebben alle leerkrachten 
groep 1-2 en de pedagogisch medewerkers van 

alle voorscholen zo’n 2x per jaar contact met 
elkaar om de doorgaande lijn van voorschool naar 
de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Samenwerking
Onze kinderopvang werkt samen met 
kinderopvang Kibeo. Zo hebben ze het voornemen 
om rond de periode van Pasen een gezamenlijk 
project met de kinderen te ondernemen. Tegen 
de zomerperiode organiseert onze kinderopvang 
in samenwerking met de oudercommissie een 
zomerborrel voor alle ouders en kinderen. 
Nieuwsgierig geworden naar deze kinderopvang? 
Bent u op zoek naar kinderopvang? Neem gerust 
contact met op met De Bolderkar. Zij ontvangen 
u graag en staan u graag te woord. 

Annie Buijs & Annie van Dongen
Kinderopvang De Bolderkar
’t Ravelijn 40b Klundert
Telefoon: 0168-850115
E-mail: info@vofde-bolderkar.nl
Website: vofde-bolderkar.nl

Kinderopvang De Cocon
Een flexibele en huiselijke kinderopvang 
Kinderopvang de Cocon is een middel grote, 
flexibele en huiselijke kinderopvang. Er wordt 
opvang geboden voor kinderen van 0-12 jaar.

“Wij hebben kinderdagverblijf (KDV) de 
Rupsjes voor 5 dagen in de week, er is 
Peuteropvang (Libelles) op de maandag, dinsdag 
en donderdagochtend en een voorschoolse 
en buitenschoolse opvang de Vlinders voor 
vijf dagen. Tevens bieden we ook flexibele 
en vakantie opvang”, vertelt Belinda van Dijk 
van Kinderopvang De Cocon, “wij werken met 
minimale uren dus je bent niet verplicht om 
dagdelen af te nemen. We werken met 11 juffen, 
die bij alle kinderen bekend zijn. Op de groepen 
staan altijd vaste gezichten. We zijn open van 
07:00-19:00 uur.”

Nieuwe initiatieven
De komende maanden gaan er heel wat 
spannende dingen gebeuren.
Belinda: “Vanaf februari start de cursus 

Mindfulness op de woensdagavond bij ons op 
de locatie en op de groepen wordt hier ook 
aandacht aan besteed. Binnenkort krijgen we 
onze certificering van Groen Licht, dit houdt in 
dat we veiligheid in het verkeer heel belangrijk 
vinden en hier jaarlijks een thema van maken. De 
certificering zal een feestelijk tintje hebben.
Ook zal er een workshop Dance worden 
georganiseerd en in maart/april organiseren wij 
een Sport Clinic.
De leidsters hebben een cursus Wereldtalenten 
gevolgd en deze kennis gebruiken we ook in het 
werk met onze kinderen. Tijdens een Open Dag 
in het voorjaar zullen we onze talenten laten zien. 
De leidsters blijven zich ontwikkelen door allerlei 
cursussen en workshops te volgen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
verwachten we te gaan beginnen met VVE, zodat 
we ook kinderen kunnen opvangen die iets extra’s 
nodig hebben.
Kortom, er staan een hoop leuke en spannende 
dingen te gebeuren……”

Belinda van Dijk
Kinderopvang De Cocon
Kerkweg 39 Klundert
Telefoon: 06-53880109
E-mail: belinda@kinderopvang-decocon.nl
Website: www.kinderopvang-decocon.nl

Fijne en vertrouwde kinderopvang bij Kibeo ‘t Ravelijn 
Bij Kibeo ‘t Ravelijn in Klundert zijn kinderen 
van 2 tot 12 jaar van harte welkom. We zorgen 
elke dag voor een fijne en uitdagende speel- en 
leeromgeving. Bij ons is je kind in vertrouwde 
handen.

Spelenderwijs leren 
In de peutergroep leert je peuter met Peuterstart 
een heleboel. Dankzij de herkenbare thema’s van 
Uk en Puk leert je peuter spelenderwijs nieuwe 
woordjes en start zelfs met beginnend rekenen, 
zoals het tellen van stukjes fruit. We sluiten ook 
regelmatig aan bij landelijke activiteiten zoals 
bijvoorbeeld de Nationale Voorleesdagen. En 
soms komt ‘dansjuf’ Bionda bij ons op bezoek en 
leven we ons heerlijk uit op muziek. Dat is goed 
voor de motorische ontwikkeling van je kind, 
maar vooral ook erg leuk!

Een steuntje in de rug
Heeft jouw kind een steuntje in de rug nodig 
op bijvoorbeeld taalgebied? We zijn hiervoor 
als pedagogisch medewerker gecertificeerd en 
hebben daarnaast tevens de mogelijkheid om 

expertise in te schakelen voor extra ondersteuning 
zoals logopedie. Voor meer informatie kun je altijd 
contact met ons opnemen.  

BSO: speelparadijs voor kids
Je zoon of dochter kan voor schooltijd, na 
schooltijd én tijdens de schoolvakanties bij ons 
terecht. Lekker knutselen, spelen, ravotten en op 
ontdekking met vriendjes en vriendinnetjes.
Voorschoolse opvang bieden we vanaf 7.00 uur 
aan in CBS Het Bastion en KBS De Rietvest. Je 
kind hoeft tussendoor niet meer weg gebracht 
te worden van de BSO naar school en kan in alle 
rust aan de schooldag beginnen. Na schooltijd en 
tijdens vakanties of studiedagen speelt je kind op 
de BSO op onze locatie Kibeo ’t Ravelijn.

Waar heb je zin in? Jouw kind beslist! 
Natuurlijk zijn er afspraken, maar er is alle ruimte 
voor eigen inbreng, het zelfstandig maken van 
keuzes en spelen met leeftijdgenootjes. We vinden 
het belangrijk dat je kind zich thuis voelt, fijn kan 
spelen met de andere kinderen en een goede 
band heeft met de pedagogisch medewerkers. 

Je kind kan spelen in de natuurtuin of in de 
naastgelegen pannakooi een  potje voetbal doen. 
Daarnaast hebben we elke dag een activiteit op 
het programma staan waar de kinderen aan deel 
mogen nemen. Het activiteiten-aanbod varieert 
van het maken van een heerlijke gevarieerde 
lunch in de vakantie tot proefjes met ballonnen, 
het maken van een vlog, BSO got talent, creatieve 
creaties maken, hutten bouwen of ‘werken’ in 
onze moestuin. Altijd een leuke dag bij Kibeo!

Nieuwsgierig geworden?
Op onze Facebookpagina Kibeo Klundert vind 
je foto’s en uitleg over onze activiteiten. Of stap 
eens binnen bij Ravelijn 40a in Klundert. We 
geven je graag uitleg en een rondleiding in onze 
mooie opvanglocatie. Je bent van harte welkom!

Kinderopvang Kibeo
’t Ravelijn 40a Klundert
Telefoon klantrelatie 0113-760250
E-mail: travelijn@kibeo.nl
Website: www.kibeo.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 

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

Richard Leijten
Doorsteek 2

4791 HR  Klundert

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

Tijdens carnaval gesloten van 
zaterdag 22 t/m woensdag 26 februari

Speciale carnavals aanbiedingen!

Let op

Flugel doosje 10 stuks
nu € 8,10

Flugel doos 40 stuks
nu € 28,99 

Party mark doosje 10 stuks 2x5 smaakjes  
€ 8,10

Flamingo shot doos 40 stuks 
nu € 28,99

Bij de doos 

van 40 stuks 

een leuke 

flugel muts 

op=op

Overname Installatiebedrijf Klundert
Voor u als klant verandert er niet veel. Uw vertrouwende 

installateur komt nog steeds bij u langs voor divers 
installatiewerk of onderhoudswerkzaamheden.

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 593 12 53

STORING-ONDERHOUD-SERVICE 
Bel ons voor een afspraak 

076 - 5931253! 

CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl

Installatietechniek

BEHEER EN VERHUUR VAN PERMANENTE 
BEDRIJFSHUISVESTING, KANTOREN, LOODSEN, 

STARTERSRUIMTES, WINKELS EN APPARTEMENTEN.

Molenvliet 1, 4791 EB Klundert
Tel: 0168-402955

www.denhollander-verhuur.nl

�        
�        

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

Verkoop & inname 
tweedehands snowboards 

van hoge kwaliteit

Waxen & slijpen

MET CARNAVAL NAAR 
DE SNEEUW?

Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang

OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

Nieuwe activiteit! Zittend bewegen:
Als de benen niet zo goed meer willen, is zitdansen 
een bewegingsvorm voor iedereen met verminderde 
verplaatsingsmogelijkheden. Zittend vanuit een (rol)stoel worden 
dansbewegingen in de groep naar eigen vermogen uitgevoerd.
Kortom gezellig en ook nog eens goed voor je!

Op woensdag 4 en 11 maart ben je van harte welkom in de hal van 11.30- 12.15 uur.
Voor meer informatie: 06-40844106, opgave in huis van de wijk.
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Sint Jozef, een school vol kanjers! 
Kinderen op Sint 
Jozef kunnen bij ons 
op school in een 
prettige sfeer zoveel 
mogelijk zichzelf zijn. 
Ze merken dat ze 
vooruitgaan in hun 
ontwikkeling en ze 
hebben vertrouwen in 
hun mogelijkheden.
Onze kinderen leren 

samenwerken en eigen verantwoordelijkheid 
dragen.

Dit is een stukje uit onze schoolgids over de visie 
en de missie van onze school. We geven inhoud 
aan deze tekst door te werken vanuit onze 
kernwaarden; toekomstgericht, betrokkenheid en 
onderwijs op maat.
Samen met het enthousiaste team, zeer betrokken 
ouders en onze leerlingen gaan we elke dag aan 
de slag om te werken aan deze kernwaarden. We 
zijn een kleine school waar iedereen wordt gezien 
en wordt gehoord. 

Kibeo en De Dwergjes
Ook werken we nauw samen met onze partners 
KIBEO en De Dwergjes.
KIBEO verzorgt de opvang van de peuters en de 
Dwergjes draagt zorg voor het kinderdagverblijf 
en de voor- tussen- en naschoolse opvang. We 
werken zoveel mogelijk samen en er is regelmatig 
overleg met alle partijen om ervoor te zorgen 
dat onze kinderen zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen en zich fijn voelen op school.

Onderwijs op maat
Naast dat we het onderwijs verzorgen voor de 
kinderen in Noordhoek, merken we dat ook 
ouders uit andere kernen onze school weten 
te vinden. Hun keuze voor onze school is 
gebaseerd op de rust en kleinschaligheid en de 
professionaliteit van het team. Kinderen krijgen 
bij ons, zoveel als mogelijk, onderwijs op maat 
aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen 
dat een kind op de kernvakken rekenen, taal, 
lezen of spelling, instructie en verwerking krijgt 
in een andere jaargroep. We merken dat kinderen 
hierdoor meer betrokken zijn bij de les, dat ze zich 

gelukkiger voelen en dat ze steeds op hun eigen 
niveau vorderingen maken.

Met plezier naar school
Uit de laatste tevredenheidspeiling en uit 
gesprekken met ouders, externe partners en 
leerlingen blijkt dat iedereen heel erg tevreden is 
over de school. Opmerkingen als; ieder kind wordt 
gezien op school, mijn kind is heel erg gegroeid 
sinds hij op Sint Jozef zit, een pestprobleem werd 
meteen opgepakt, mijn kind werkt op haar eigen 
niveau en gaat weer met plezier naar school, 
maken ons allemaal ontzettend trots! 
Bent u op zoek naar een school voor uw kind, kom 
dan zeker ook een keertje langs in Noordhoek om 
te kijken en te ervaren hoe wij werken. 
 
Nicole Roeken (directeur)
IKC Sint Jozef, 
Bisschop Hopmansstraat 1A Noordhoek
Telefoon: 0168-403464
E-mail: sintjozef@borgesius.net
Website: www.rkbstjozef.nl

IKC Sint Jozef

SBO Het Palet: Ieder kind een eigen kleur 

Net buiten het centrum van Klundert staat 
SBO Het Palet. Een van de vijf Klundertse 
scholen, maar met kinderen vanuit Klundert en 
ver daarbuiten. SBO staat voor Speciaal Basis 
Onderwijs. Het is een school voor basisonderwijs, 
maar met een speciaal tintje. 

De kinderen op het Palet zijn niet anders dan 
“gewone” kinderen. Het zijn kinderen zoals 
we kinderen graag zien; betrokken, speels, 
enthousiast, geïnteresseerd, creatief en lief. 
En toch is er iets bijzonders mee aan de hand. 
Sommige kinderen hebben moeite met leren 
of kunnen zich moeilijk concentreren. Andere 
kinderen zijn meer dan anderen in zichzelf 
gekeerd of juist meer naar buiten gericht. Er zijn 
ook kinderen die meer uitleg nodig hebben of 
meer tijd nodig hebben om te leren hoe zaken in 
elkaar zitten. Hoe ze ook zijn en wat ze ook aan 
andere aandacht nodig hebben, het zijn allemaal 
kinderen die goed zijn zoals ze zijn. Kinderen die 
net iets andere aandacht nodig hebben. Kinderen 
met een eigen kleur.

Uniek en kleurrijk
Het logo van de school is een schilderspalet. 
Ieder dotje verf stelt een kind voor en geeft 
daarmee aan dat ieder kind anders is. Uniek 
van zichzelf en kleurrijk in al zijn facetten. Het 
logo stelt tegelijkertijd een mensfiguur voor. De 
armen gespreid, open om kinderen van allerlei 

pluimage te ontvangen. Op het Palet mag je zijn 
wie je bent. Ook als het “op de gewone school” 
even niet zo gaat zoals je zou willen. En om die 
reden heeft het Palet een regiofunctie. Kinderen 
die vastlopen in het reguliere onderwijs omdat 
het te snel gaat, omdat er te veel afleiding is in 
de volle klassen, omdat de kennis om de kinderen 
de beste begeleiding te geven ontbreekt of omdat 
het kinderen om andere redenen niet lukt zich 
staande te houden, zijn kinderen die passen op 
het Palet.

Specifieke onderwijsbehoeften
Op het Palet zitten zo’n 120 kinderen. De 
zoektocht naar Passend Onderwijs heeft er 
indertijd voor gezorgd dat het aantal kinderen 
sterk afnam. Maar inmiddels wordt de weg terug 
naar het Palet weer volop gevonden. Dat is 
eigenlijk niet de bedoeling. De wet op Passend 
Onderwijs is bedoeld om kinderen een zo 
passend mogelijke plek op een school te bieden. 
Het liefst op een zo thuisnabije reguliere school. 
Maar met de eisen die we tegenwoordig stellen 
aan onderwijs, het tekort aan leerkrachten en 
de hoge werkdruk wordt het steeds lastiger om 
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
goed op te vangen in het reguliere onderwijs. 
En zo is de groei van het speciaal basisonderwijs 
terug ingezet.

Rust en orde
Er is veel structuur en veel voorspelbaarheid. Als 
je in het gebouw loopt heerst er rust terwijl de 
school juist enorm leeft. Je ervaart de openheid 
van team en kinderen, de betrokkenheid, de zin 
om samen te leren. Natuurlijk is het belangrijk dat 
de kinderen leren lezen en rekenen. Ook daar moet 
energie in gestoken worden. Maar al die energie 
leidt tot niets als we niet eerst inzetten op het 
kind als kind, als unieke persoonlijkheid, als mens 
in ontwikkeling die zich veilig en geborgen moet 

voelen. Kinderen moeten vertrouwen hebben in 
wat de ander te bieden heeft voordat ze kunnen 
leren. Pas als aan die voorwaarden wordt voldaan 
zal een mens zich openstellen om tot leren te 
komen.  Dat vertrouwen winnen ze door eerlijk 
tegen elkaar te zijn, goed en structureel overleg te 
voeren en door leuke dingen samen te doen. Zo 
wordt er jaarlijks een kamp georganiseerd waarbij 
om het jaar alle kinderen mee gaan. De school 
doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt en de 
Koningsspelen. Er wordt aandacht besteed aan 
Kerst, Carnaval en de Kinderboekenweek. Maar 
altijd in afgepaste vorm. Bij drukke activiteiten 
zijn er ook altijd rustplekken waar bijvoorbeeld 
een leuke film gedraaid wordt voor kinderen die 
moeite hebben met onrust, harde muziek en 
minder structuur.

Duidelijke zorgstructuur
Ieder kind wordt specifiek gevolgd en 
ouders worden nauw betrokken bij dat 
ontwikkelingsproces. Samen wordt zo gezocht naar 
de best passende weg tijdens de basisschooltijd. 
Soms leidt die weg naar een terugplaatsing naar 
het regulier onderwijs. Kinderen zijn dan zo ver 
ontwikkeld dat aansluiting terug op een reguliere 
school passender is dan onderwijs volgen op het 
Palet. In andere gevallen gebeurt dat echter niet 
en blijven de kinderen tot de eindgroep op de 
Klundertse SBO. De Wet op Passend Onderwijs 
is hierbij leidend: “Waar kan een kind het best 
tot zijn recht komen?” Vanuit die invalshoek mag 
ieder kind ook buiten het Palet een eigen kleur 
zijn. Graag zelfs!

Bernard van Gils (directeur)
SBO Het Palet
Mauritsweg 20 Klundert
Telefoon: 0168-407207
E-mail: info.palet@dewaarden.nl
Website: www.paletklundert.nl

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

uw winkel voor o.a. 
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken, 
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen

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



Klundert Magazine pagina 10Klundert Magazine pagina 10

Gewoon Bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Het thema van deze editie is ‘Onderwijs’ en we vonden het leuk om daar op deze manier ook het zwemonderwijs bij te betrekken. 
Heel wat kinderen hebben zwemmen geleerd van juf Petra Verreijen. We zochten haar op in het zwembad. Een leuk gesprek met deze 
enthousiaste en actieve zwemjuffrouw.
Aan het woord Petra Verreijen uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert. Ik zat op 
basisschool St. Jan Baptist, wat nu De Rietvest 
is. Daarna ben ik naar de LHNO in Oudenbosch 
gegaan en vervolgens heb ik de INAS-opleiding 
gevolgd. In die tijd had ik een vakantiebaantje 
in de horeca en heb ik paar jaar gewerkt in een 
restaurant in Willemstad.
Daarna heb ik de opleiding ziekenverzorgende 
gedaan en heb toen ruim elf jaar als 
ziekenverzorgster bij De Markenlanden 
gewerkt. Toen mijn vader op 61-jarige leeftijd 
overleed, was dat voor mij een keerpunt. Ik 
ben gestopt als ziekenverzorgende en ben de 
opleiding zweminstructeur gaan volgen. Tijdens 
die opleiding heb ik eerst twee jaar in het 
buitenbad in Made gewerkt en ’s winters liep 
ik dan stage in De Niervaert. Op 1 september 
2000 heb ik een vast contract gekregen en ik 
werk nog steeds met heel veel plezier hier in 
De Niervaert.
Ik heb drie kinderen: Laszlo (27), Mila (25) en 
Yannick (22). 

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik woon mijn hele leven al in Klundert, dus heel 
veel mensen zullen me ongetwijfeld kennen. 
Met name denk ik van het zwembad. Maar 
veel leeftijdgenoten zullen me ook van vroeger 
kennen, een leuke schooltijd heb ik hier gehad. 
Later toen mijn eigen kinderen naar school 
gingen, was ik ook als ouder betrokken bij de 
basisschool, ben onder andere actief geweest 
als verkeersouder. Mensen zullen me ook 
kennen van het Loerendonckse carnaval, daar 
ben ik altijd van de partij. Heb vroeger zelfs 
nog trompet gespeeld in carnavalsbandjes hier 
in Klundert. Eerst bij de damesdweilband De 
Noppies en later bij ’t Hofkapelletje. Verder 
kom ik regelmatig bij de voetbal om te kijken 
als m’n zoon moet voetballen en daar help ik 
ook wel eens in de kantine. 

In het dagelijks leven ben ik…
In eerste instantie ben ik moeder van drie 
kinderen, die zijn het allerbelangrijkste voor 
mij. En ik zorg als mantelzorger voor mijn 
moeder en voor mijn zusje. Daarnaast ben ik 

dus zwemonderwijzeres. Behalve het geven 
van zwemlessen, geef ik ook andere lessen 
zoals aquarobic, aquacycling en aquatherapie. 

Ook in mijn vrije tijd ben ik vaak in De Niervaert 
te vinden. Ik ben actief bij zwemverenging 
’t Rooie Paerd. Al vanaf 2000 geef ik lessen 
zwemmend redden bij de reddingsbrigade, 
ik begeleid het zwemmen met verstandelijk 
beperkte mensen en ik zit alweer een aantal 
jaar in het bestuur als secretaris. Mijn passie 
is duiken. We oefenen in De Niervaert maar 
met een groep duiken we ook regelmatig 
in buitenwater. Daarnaast boeken we met 
deze groep om het jaar een duikvakantie in 
het buitenland. Zo zijn we o.a. in Egypte, de 
Maladiven en Thailand geweest om te duiken. 
Naast het zwemmen ben ik vrijwilligster bij 
Sovak en sinds de eerste editie Klundert bij 
Kaarslicht bij 650 jaar Klundert zit ik in de 
Werkgroep “Potjes & Kaarsjes”. 
Alles wat ik doe, doe ik met liefde en plezier, 
altijd vol enthousiasme. Maar sta ik les te 
geven, dan sta ik wel bekend als tamelijk streng. 
Streng en rechtvaardig heb ik vroeger geleerd 
als twee dingen die belangrijk zijn als je werkt 
met kinderen. Het zorgt voor duidelijkheid en 
geeft een veilige basis.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
De geboorte van mijn kinderen. En ik heb heel 
dierbare herinneringen aan mijn vader..

Ik ben trots op...
Op m’n kinderen.

Mijn lijfspreuk is...
Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit 
weg zonder een zoen, wie het noodlot zal 
ontmoeten, kan het morgen niet meer doen.

Mijn sterrenbeeld is…
Waterman en dat klopt dus precies. 

Ik ben goed in...
Het geven van zwemonderwijs. En ik heb een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Met 

name bij het duiken is dat een heel belangrijke 
eigenschap. Samenwerken en zorgen voor 
elkaar.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Zou ik niet weten. Noem maar iets en ik zal het 
altijd proberen. Ik zal nooit zomaar zeggen dat 
ik iets niet kan. De quote van Pipi Langkous “Ik 
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik 
het wel kan”, dat past wel bij mij.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Soms best kort in de kar en misschien soms wel 
wat te streng.

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die liegen en mensen die achter m’n 
rug lopen te roddelen.

Deze film moet iedereen zien...
De film Purple Heart zou ik zeker aanbevelen 
en ik vond de serie Outlander heel mooi.

Het boek waarvan ik genoot...
De jongen op het houten kistje van Leon 
Leyson.

Ik luister graag naar...
Om te relaxen luister ik graag naar b.v.  Julio 
Iglesias of Andrea Bocelli. Verder luister ik van 
alles zoals Nederlandstalig, rock, jaren 60/70.

Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Als er iets bijzonders is, dan mag je me altijd 
wakker maken. Ik zit bijvoorbeeld in de 
alertgroep reanimatie. Als er een oproep is, dan 
ga ik meteen op pad.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Het kan niet meer, maar Elvis Presley en 
Nelson Mandela had ik wel graag eens willen 
ontmoeten.

Het liefst drink ik...
Water en soms een Schrobbelèr of een pastis 
zoals Ricard of Pernod.

En het lekkerste eten vind ik…
Roergebakken spinazie met zalm.

Mijn favoriete vakantieland is...
Egypte en dan voornamelijk om daar te duiken.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Naar Zuid-Afrika gaan en daar witte haaien 
zien en ik zou graag eens willen duiken met 
hamerhaaien.

Mijn lievelingssport is…
Zwemmen. Vroeger heb ik ook wedstrijden 
gezwommen. Duiken dat is wat ik nu het liefste 
doe. Onder water kom ik helemaal tot rust. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Op TV kijk ik graag Inside the Ambulance,  
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Column namens de kerken: Kerk in beweging

Stille aanbidder
Hoe simpel kan het zijn om iemand je gene-
genheid te laten merken. Valentijnsdag kan 
een aanleiding zijn om je liefde te communi-
ceren. Want wie heeft er geen liefde nodig. All 
you need is love.

Drie envelopjes werden bij ons door de brie-
venbus gedaan. Ze bleken van onze drie kinde-
ren (19, 17, 15 jaar) te zijn. Ze hadden elk een 
briefje geschreven voor hun moeder, eentje 
ook voor z’n vader. Met zo’n 20 anderen zit-
ten ze op een jongerengroep van de kerk. Daar 
hadden ze  bedacht om allemaal een briefje te 
schrijven aan pa en/of ma met daarin iets van 
liefde en waardering. De ouders, wij dus ook, 
wisten van niets. Het was echt een verrassing. 

Wat mooi als mensen zich gaan uitspreken. 
Goede woorden vinden. De taal van de liefde 
spreken. Dat deden de jongeren dus met hun 
briefjes aan de ouders. Dan doen trouwens 
veel mensen in Klundert naar iemand die in het 
ziekenhuis ligt of om een andere reden. Daar 
staat Klundert om bekend. Dat is wel iets om 
te koesteren. Je meeleven tonen. Een kaartje 
is zo geschreven. Wat doet dat goed als er een 
paar persoonlijke woorden op staan.

Ik moet denken aan Valentijnsdag en de 
stille aanbidders die op die dag stiekem 

hun liefde communiceren. Misschien heb jij 
daar Valentijnsdag helemaal niet voor nodig. 
Misschien komt het totaal niet in je op. En van 
de kant van de ontvanger gezien:  misschien je 
er ook helemaal niet op te wachten. Hoewel? 
Wie heeft er geen liefde nodig? All you need 
is love.
Met Valentijnsdag krijgen stille aanbidders een 
kans om hun liefde te tonen. Als het gaat om 
God, zijn er ook vele stille aanbidders. Het kan 
zijn dat je daar niet zo makkelijk over praat. Dat 
je er het liefste maar niets van zegt. Je kunt in 
stilte geloven. Je kunt ook in stilte aanbidden. 
Maar misschien is Valentijnsdag een mooie ge-
legenheid om iets te doen met je geloof. 

Trouwens, is niet elke zondag is een soort 
Valentijnsdag? In de kerk is alle ruimte voor 
stille aanbidders. Om er gewoon even te zijn. 
Om te bidden. Om contact te zoeken met de 
Allerhoogste, die ook de Allerdiepste is en 
de Allerliefste. Om dan ook te ontdekken: 
wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad!

Alewijn Slingerland
Reageren: ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Foto van de maand

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

Deze maand een foto die Wim Boekhoven een jaar of tien geleden heeft gemaakt.
Zoveel sneeuw in Klundert dat is al even geleden. Geweldig mooi plaatje van het Dennenpad in de sneeuw. Zouden we deze winter nog zo’n prachtig pak 
sneeuw krijgen….?

VERVOLG GEWOON BIJZONDER

Border Security, voetbal en zeker Ajax en hou 
ook van een goede quiz en mooie spannende 
films. Veelzijdig dus.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Vertrouwen en samen kunnen praten over 
alles.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik ben tevreden met wat ik 
heb en wie ik ben. Ik ben zelfstandig en 
onafhankelijk en daar ben ik best trots op.

Klundert vind ik…
Een geweldig stadje, niet te groot, laat het zo 
maar blijven.

Wat ik mis in Klundert is…
Helemaal niks, je hebt hier alles.

Mooiste plekje in Klundert…
Klundert heeft heel veel mooie plekjes zoals de 
polders, de vesting met de grachten.

Minst mooie plekje in Klundert…
Sommige straten zouden wat veiliger ingericht 
mogen worden.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert natuurlijk.
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gemiddeld
€ 1,21 nett o 

per uur

Jouw kind in
vertrouwde handen
Op zoek naar veilige & vertrouwde 
kinderopvang? Kies voor Kibeo.

Je peuter maakt op de peutergroep zijn of haar eerste 
vriendjes en leert samen spelen en delen. We werken 
spelenderwijs aan de ontwikkeling van je kind met 
Peuterstart. Een goede voorbereiding op de basisschool!

Je schoolkind kan voor en na school� jd én � jdens 
vakan� es op de BSO terecht. Lekker knutselen, spelen, 
ravo� en en op ontdekking met vriendjes en vriendinnetjes. 
Bij Kibeo is geen dag hetzelfde!

Zo leuk kan kinderopvang zijn

Ervaar het zelf

Zelf ervaren hoe leuk onze medewerkers 
zijn en hoe fi jn je kind kan ontdekken, 
spelen en leren bij onze opvang?

Stap binnen voor een rondleiding! 

StadseKALENDER

VRIJDAG 27 MAART
19:00 - 01:00 u

STADSE BORREL XLIVE

Bijkletsen met je mede-Klundertenaren onder het 
genot van drankjes, bitterballen en live muziek van 
De Mannen van de Straat!

ZATERDAG 14 MAART
19:30 -21:30 u

ORATORIUM ‘OLIVET TO CALVARY’
Psallite Deo, een enthousiast en jong koor, zijn voor 
de eerste keer te gast in de Stad Klundert. Zij zullen 
o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse een Engelstalig muziek-
stuk van John Henry Maunder tot klinken brengen.

dinerPrivé
Heb jij iets te vieren?

Jouw eigen privé feestje, op 

een unieke locatie met jouw 

familie en vrienden. Vier jouw 

bijzondere moment in het 

restaurant van de Stad Klundert, 

de Pastorie. Wij zorgen voor 

een onbezorgde middag of 

avond.

• Vanaf 10 personen

• 7 dagen in de week mogelijk

• Vele mogelijkheden: diner, lunch, 

high tea, high beer, high wine

• Uw eigen privé plekje

• Laat u verrassen of juist niet!

Ga naar www.etenindepastorie.nl of bel 

0168-729200 en vier bij ons jouw bijzondere 

moment!
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Spidomeisjes derde plaats in verenigingsklassement 

Zaterdagochtend 8 februari hebben 18 
jeugdleden van Spido in de leeftijd van  6 t/m 
12 jaar meegedaan met de combiwedstrijd 
turnen, die deze keer werd gehouden in 
Dinteloord.
Er waren drie wedstrijdrondes op vier 
toestellen: rekstok/brug, balk, lange mat en 
sprong. 

Voor het eerst deden de meisjes mee in hun 
nieuwe Spido turnpakjes. Ze turnden natuurlijk 
sowieso al heel goed, maar in deze nieuwe 
outfit ging het helemaal top. Maar liefst zeven 
van de 18 deelneemsters wisten een medaille 
binnen te slepen en dankzij de gezamenlijke 
inzet van alle meisjes haalde Spido een 3e 
plaats in het verenigingsklassement.

Amnesty Klundert 
zoekt nieuwe 
collectanten
Amnesty International is in Klundert op 
zoek naar nieuwe collectanten. Kom je 
onze club versterken? Dan hoor je voort-
aan bij een van de 13 duizend collectan-
ten die de straat opgaan om geld in te 
zamelen voor Amnesty. De jaarlijkse col-
lecteweek is deze keer van 9 tot en met 
14 maart 2020.

Kijk voor meer informatie over het werk 
van Amnesty International op www.am-
nesty.nl.
Voor meer informatie over de collecte in 
Klundert kun u contact opnemen met Bi-
anca van Vugt via e-e-mail bewvanvugt@
yahoo.com.

Openluchtspektakel 
in Fijnaart: 

Oorlogswinter 
de musical
In mei viert Nederland dat we 75 jaar in vrijheid 
mogen leven. In Fijnaart wordt op bijzondere 
wijze hierbij stilgestaan. Muziekvereniging 
Oranjevaan en Stichting Cultuur Fijnaart 
brengen op 15, 16 en 17 mei Oorlogswinter 
de musical als openluchtspektakel. Het belooft 
een groots evenement te worden waarmee 
geschiedenis wordt geschreven. 

Oorlogswinter is gebaseerd op het 
gelijknamige, bekroonde jeugdboek van 
Jan Terlouw. Het verhaal is spannend, 
meeslepend, soms verdrietig, maar ondanks 
de verschrikkelijke periode ook om te lachten. 
Hoofdpersoon is Michiel van Beusekom, 
gespeeld door Lukas Broos uit Roosendaal. 
Michiel is 15 jaar en zoon van de burgemeester. 
Hij raakt in de hongerwinter van 1944 per 
ongeluk betrokken bij illegale activiteiten. Dan 
gaat alles mis en Michiel heeft geen idee hoe 
dat komt.

Oorlogswinter leent zich bij uitstek om in de 
openlucht opgevoerd te worden. Het verhaal 
gaat in de buitenlucht nog meer leven. Ook 
is het mogelijk om (oorlogs)voertuigen ten 
tonele te voeren. Het publiek hoeft niet bang 
te zijn voor een nat pak. De drie tribunes zijn 
volledig overdekt. Het decor bestaat uit een 
nagebouwd dorp, inclusief dorpsplein met 
muziektent.

Voor het eerst kan het publiek van een 
voorstelling van Oranjevaan vooraf zijn plaats 
bepalen, net als in het theater. Hierdoor kunnen 
de kaarten alleen online besteld worden. Voor 
wie dat niet wil of kan, organiseert Oranjevaan 
op enkele zaterdagen bij woonzorgcentrum 
Fendertshof speciale verkoopdagen.

De kaartverkoop is inmiddels gestart. Voor 
meer informatie: 
www.oorlogswinterfijnaart.nl

Zwemmen op maat
Op maandag 23 maart van 18.00 tot 19.00 uur kunnen kinderen met een beperking tot ca. 15 
jaar weer heerlijk snoezelen of bewegen in het water in het zwembad van De Niervaert, 
ieder op zijn/haar niveau.
De kosten hiervoor bedragen 2,50 euro voor ouder met kind.

Meer informatie en inschrijven kan via de website meerMoerdijk.nl of bij Anja buurtsport-
coach aangepast sporten: 
Buijtenhuis@senw-moerdijk.nl of bel 0168-325996.

Vanaf maart 2020 werkt de 
gemeente Moerdijk op afspraak
Per 1 maart kunnen inwoners voor 
burgerzaken en vergunningen uitsluitend 
op afspraak terecht. Voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van een paspoort, een rijbewijs 
of een vergunning kunnen inwoners een 
afspraak maken via www.moerdijk.nl. Ook 
blijft het mogelijk om telefonisch een afspraak 
te maken via 14 0168.

Door aanpassing van landelijke regelgeving 
van burgerzaken en ontwikkelingen zoals 
digitalisering, verandert er veel. Veel zaken 
kunnen inwoners al online regelen. Daardoor 
veranderen de vragen aan de balie, die 
worden complexer. Om de dienstverlening 
voor inwoners te verbeteren, gaan we 
daarom werken op afspraak. Zo kunnen onze 
medewerkers een afspraak voorbereiden 
en inwoners efficiënter helpen. We werken 
momenteel naast vrije inloop al op afspraak. 
De ervaring leert dat inwoners dit waarderen. 

Hoe gaat het te werk?
Een afspraak maken kan via onze website. 
Inwoners die zelf geen afspraak kunnen 
maken, kunnen telefonisch contact met de 
gemeente opnemen om de afspraak in te 

plannen. Het uitgangspunt is dat iedereen 
binnen vijf werkdagen terecht kan. Inwoners 
kunnen desgewenst zelf de afspraak wijzigen 
of annuleren via de website. Na het maken 
van de afspraak ontvangt men een bevestiging 
. Indien gewenst, ontvangt men 24 uur van 
tevoren een sms ter herinnering.

Overgangsperiode
“Het zal de eerste periode even wennen zijn 
en natuurlijk gaan we daar soepel mee om. 
Mochten mensen vanaf maart binnenlopen 
zonder afspraak, dan proberen we samen een 
oplossing te zoeken. Bij voorkeur natuurlijk zo 
snel mogelijk op de dag zelf.”, aldus wethouder 
Jack van Dorst.

Zonder afspraak
Het ophalen van bijvoorbeeld een paspoort of 
rijbewijs kan nog wel zonder afspraak tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. 
Voor het WMO loket en het CJG blijft de vrije 
inloop ongewijzigd (maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 12.00 uur).
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Bij inlevering 
van 500 

punten een 
Miss Kay 

parfum naar 
keuze!

bij inlevering van 750 
winkelpaspunten       
10 euro korting  
Zin in mooie schoenen! 

Heerlijke  
biologische  

thee 
per blikje 

  250 punten Voorstraat 52B  Klundert 

0168 - 40 52 80     www.feelbeauty.nl 

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

Mooie bolchrysanten
€ 4,99 per stuk

2 stuks voor € 8,-

Leuke kadootjes en 
hebbedingetjes ook met 

punten van de Winkelpas 
In de Klundert!

Kijk voor deelnemende ondernemers 
op www.winkelenindeklundert.nl

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

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

Win
kel
pas

WINKELEN IN DE KLUNDERT - PAS ACTIES

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

woon- en slaapcomfort

Bij inlevering van 750 punten een gratis molton voor hoofdkussen

Fijne handzalf van Zusss.
Lever 500 punten in voor een lief 

Valentijn💛💛💛a💛ea💛tje💛💛 💛en le💛ke
verrassing voor je vriendin, je zus, je 

moe💛er of lekker voor jezelf💛💛💛💛💛💛💛💛

Februari
Heren Jeans maand

€39,95  2 voor €    60,-
€49,95  2 voor €    80,-
€59,95  2 voor € 100,-
€69,95  2 voor € 120,-

Bij inlevering van 500 punten  
kunt u voor 600 punten 

besteden bij de sLeijtenrij!

SLEIJTENRIJ ACTIE WINKELPAS IN DE KLUNDERT!

500 punten inleveren
=

€ 6,00 korting

Wensboom-actie
Naar aanleiding van de actie met de speciale wensboom tijdens de KOK-decembermanifestatie zijn er 

inmiddels heel wat wensen in vervulling gegaan.
De KOK-winkeliers hebben een aantal wensen uitgezocht en een aantal mensen werden blij verrast.
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 27 - februari 2020

“Ick, Luvinus de Meulemeester bekenne aenge-
nomen te zyn tot Schoolmeester vande heer-
lichheyt van Niervaert voor een jaar ingaan(de) 
Mey XV LXXXVII. Ende dat opten ordinaris loon 
van een stuyver per twee weken van elch school-
kindt, midts dat ick de arme ende van aelmoesen 
levende zal om nyet leeren…”. Zo begint de eigen 
verklaring van een in 1587 in Klundert, Niervae-
rt, aangenomen schoolmeester, die ik vond in het 
programmaboekje van de Manifestatie 400 jaar 
Onderwijs in Klundert, die in 1979 werd gehou-
den.  Hij vervolgt: “… ende zal gehouden zyn inder 
Scholen te leeren boucken inde Gereformeerde 
Kercke toeghelaten. Ende de kinderen te leeren 
den catechismus, de Psalmen singhen. Ende alle 
vierendeel jaers t ‘negentich Karolus Ghulden.” 
Met “Des voorgaende hebbe ick, Luvinus de 
Meukenmeester aldus geschreven en onderteek-
ent. Actum III Aprilus XV c LXXXVII”, besluit De 
Meulemeester zijn verklaring, die op zijn beurt 
weer uit het archief van de gemeente Klundert 
werd opgediept door Linze van der Mierden. 
Wie de hele verklaring wil lezen, is welkom in het 
Heemhuis van Die Overdraghe” aan de Stoofdijk.

SCHOOLVAKKEN
Deze aanstellingsacte is waarschijnlijk door de 
Schoolmeester geschreven, omdat geen andere 
functionaris hiervoor aanwezig was. Het geeft 
een behoorlijk inzicht in de taak en de beloning 
van een Klundertse schoolmeester zo’n 400 
jaar geleden. Bovendien is dit stuk ook een ar-
beidscontract dat voor de schoolmeester een 
flink stuk sociale zekerheid inhield. De taak van 
schoolmeester is nogal veelomvattend. De voor-
naamste lessen zijn her leren lezen. Daar vooral 
de geloofsbeleving in die tijd bijzonder belangrijk 
wordt geacht, moet men vooral de Catechismus 
vlot kunnen leren en de gebruikelijke psalmen 
kunnen meezingen. Hier lang zeker de zwaarste 
taak voor de meester, die hierin meestal goed 
werd bijgestaan door de predikant. Het schrijven 
komt dus op de tweede plaats, maar wordt aan 
de wat oudere kinderen zeker geleerd. Rekenen 
of cijferen is iets wat niet aan elk kind wordt on-
derwezen. Enkel aan degene waarvan de ouders 
enig koopmanschap bedrijven of waarvan het te 
verwachten is dat men dit later nodig zou heb-

ben. Vooral in de grotere plaatsen onderwijst men 
ook wel Frans. In Klundert gebeurt dit in elk geval 
door Jan Krol, maar dat is pas in de tweede helft 
van de 16e eeuw.

NEVENTAKEN
De schoolmeester moet ook in de kerk de rol van 
voorzanger en voorlezer vervullen en moet zor-
gen voor het uurwerk. Voorzingen, omdat men 
hier nog lang niet over een kerkorgel beschikte. 
Voorlezen met name als inleider van de dominee, 
maar ook als er geen predikant was. Het bijhou-
den van de klok gaf nogal eens problemen. De 
weinig technische kennis in die dagen zal daarbij 
zeker een rol gespeeld hebben. De eerste klok, in 
elk geval al in gebruik is 1578, hing in een klok-
kenstoel op het kerkhof, dit omdat de kerk geen 
toren had. Dat bespaarde de schoolmeester een 
veelvuldige bestijging van de toren, een dikwijls 
zware, soms te zware, opgave.

BIJBAANTJES
Later blijken verschillende schoolmeesters nog 
meer bijbaantjes te vervullen. Ze waren tevens 
koster en grafdelver, soms ook aanzegger bij 
overlijden. Andere waren ook nog “Diacon” (dia-
ken) en kerkelijk armmeester. Zij traden dan op 
als uitvoerder van executie bij het geval dat een 
armlastige overledene geen nakomelingen had en 
de dan wel zeer schamele nalatenschap aan de 
kerkelijke armen toeviel. Schoolmeesters waren, 
zeker in de 16e en de 17e eeuw, geen mensen die 
van hun uitvoerige werkzaamheden een rijk be-
staan konden leiden. Opmerkelijk is in dit verband 
de bepaling dat schoolmeester zijn woning moest 
delen met de vroedvrouw, een functie die tege-
lijk met het schoolmeesterschap is ingesteld. Zij 
moest “de Camer” bewonen en had het medege-
bruik van de moestuin. Dit gedwongen samenwo-
nen in een niet zo grote behuizing zal zeker wel 
eens tot moeilijkheden hebben geleid. Het grote 
witte huis aan de Kerkring, waar de laatste hoofd-
onderwijzer van de oude school, “Mesjeu” van der 
Zande, heeft gewoond, is wel een oud huis, maar 
zeker niet gebouwd vóór 1605. Het schoolhuis uit 
de tijd van Levinus de Meulemeester is zeker veel 
kleiner geweest, zodat gezamenlijke huisvesting 
zeker niet ideaal genoemd mag worden.

LEERLINGEN
Over het aantal leerlingen weten we uit deze pe-
riode niet zo veel. Omdat Klundert toen nog maar 
klein was, kunnen dat er nauwelijks meer dan 80, 
in de winter misschien 100, geweest zijn. Er was 
geen enkele verplichting om kinderen naar school 
te laten gaan en in de zomer werd er veel kin-
derarbeid verricht, zodat het schoolbezoek dan 
enorm terugliep. Wel is bekend dat in 1738 in de 
winter 140 tot 150 kinderen naar school gingen 
en in de zomer ongeveer 120. Van die leerlin-
gen woont een gedeelte buiten de stad. Op de 
grote boerderijen in de polder wonen natuurlijk 
ook kinderen die meestal met een bootje moeten 
worden vervoerd. Vooral in het voor- en najaar 
zijn de wegverbindingen onvoorstelbaar slecht en 
het weinige verkeer moet wel van het rijkelijk aan-
wezige water gebruik maken om kerk en school 
te bereiken en om de van het 
land geoogste producten af te 
leveren. De schoolmeester uit 
vroeger tijden had in elk geval 
met heel andere problemen 
te maken als de leerkracht 
van 2020.

De Ballade van den Onderwijzer
Vader was een onderwijzer
Moest hard werken voor zijn brood
Maakte zijn leerlingen steeds wijzer
Maar ging zelf van honger dood
Altijd sjouwen, altijd zwoegen
Voor een klein en karig loon
Toch ontstond in hem geen wroeging
Maar dat vond men heel gewoon
Eenieder met hetzelfde lot
Die gaat daar langzaam aan kapot

De ellende werd steeds groter
Vader zat steeds in de kroeg
Moeder had geen geld voor boter
Gooid’ het over een andere boeg:
Zij gaf zich aan vreemde heren
Nergens werd er meer geboend
Maar toen kwam zo’n man beweren:
Uw bedrijf is neringdoend
Ik leef heel erg mee met uw lot
Maar deze zaak moet echt op slot

Dit kon echt niet lang meer duren
Ja, het eind naderde snel
Vader moest het steeds bezuren
Had een leven als een hel
Waarom was hij onderwijzer
Dat vraag ik mij dikwijls af
Misschien maakt men hem boven wijzer
Nu hij hier ligt in zijn graf
Hij hield zich dan wel jaren groot
Maar ging net als die and’ren dood…

(tekst: Kees Hendrikx)

Acties Lionsclub voor de 
Voedselbank Moerdijk
De opbrengst van de onlangs gehouden 
inzamelingsactie van Douwe Egberts 
koffiepunten voor de Voedselbank Moerdijk 
is bekend: er zijn 383.046 koffiepunten 
ingezameld. Dat betekent 638 pakken koffie 
voor de Voedselbank Moerdijk! De Lionsclub 
organiseert diverse acties voor het goede doel. 
Voor 2019-2020 is als goede doel gekozen voor 
de Voedselbank Moerdijk. 

Lions Zwemfestijn Moerdijk
Op zaterdag 14 maart 2020 organiseert 
Lionsclub Zevenbergen voor de derde keer 
het jaarlijkse Lions Zwemfestijn Moerdijk. Het 
Zwemfestijn is een recreatieve zwem-estafette 
voor jong en oud in Zwembad De Niervaert in 
Klundert. Getrainde én ongetrainde zwemteams 
proberen in 50 minuten zo veel mogelijk 
(vooraf) gesponsorde baantjes van 25 meter te 
zwemmen. En dat alles voor het goede doel: de 
Voedselbank Moerdijk.

Het Zwemfestijn is voor iedereen!
Maak een team met je kinderen, de voetbalclub, 
je pokervrienden, de wekelijkse kookclub of je 
studentenvereniging. Een team bestaat uit 1 
tot 10 zwemmers en één teamcaptain. Je hoeft 
geen ervaren zwemmer te zijn; de schoolslag 
volstaat. Aanmelden kan via de website www.
zwemfestijn.com/moerdijk.
Ook vind je hier informatie over de Bommetjes 
wedstrijd en kan je diverse documenten 
downloaden.
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KALENDER
Datums van activiteiten en evenementen graag 
doorgeven aan redactie@indeklundert.nl

zaterdag 15 februari 
14.00-16-00  uur: Expositie vitrinekasten in De Stad 
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
20.00  uur: Carnaval Un weekske veurraf met DJ Gijs in 
Café De Neep
20.00  uur: Carnaval Un weekske veurraf met wedstrijd 
spijkerbroekhangen in Café De Bar

maandag 17 februari 
19.00-20.00  uur: Inloop Digitale Wereld in het Huis van 
de Wijk

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 
10.15  uur: Prins Carnaval van de Kantemaaiers op 
bezoek bij Basisschool samen met jeugdraad
11.11  uur: Kinderoptocht Noordhoek en onthullen van 
de Kantemaaier
12.00  uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk
14.00  uur: 50-plus carnavalsmiddag in Café Zaal 
Noorhoek
19.30  uur: Carnaval Limonadebal met DJ B-Ready in De 
Niervaert (t/m 17 jaar)
19.45  uur: Kampvuuravond voor mannen locatie Oude 
Heijningsedijk 22 in Heijningen
21.00  uur: Kantemaaiersbal in Noordhoek met DJ 
Patrick en Huub Hangop
21.30-01.00  uur: Carnaval Aftrapbal met DJ Joost en 
Sjansee in De Niervaert

zaterdag 22 februari 
13.30  uur: Carnavalsoptocht vertrek van het Huis van 
de Wijk naar Stadhuis
14.00  uur: Carnaval sleuteloverdracht bij de Vlonders 
Bottekreek en de langste straatpolonaise van Brabant
14.00-16-00  uur: Expositie vitrinekasten in De Stad 
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd
14.11  uur: Startschot grootse carnavalsoptocht bij 
Stadhuis
16.00-20.00  uur: Carnavalsbal met DJ Joost met om 
17.00 uur prijsuitreiking optocht in De Niervaert
18.30-20.00  uur: Polonaise Buffet in de Babbelaar
20.00-01.00  uur: Lichtjesbal in De Niervaert met DJ Gijs 
en zanger Alwin

zondag 23 februari 
10.15  uur: Bezinningsmoment met de Kantemaaiers in 
de kerk Noordhoek
11.30  uur: Kantemaaiersontbijt in Café Noordhoek
14.00  uur: De Grote Optocht in Noordhoek
15.00  uur: Optochtbal in Café Noordhoek met DJ Joost

maandag 24 februari 
14.00  uur: Carnavalsmiddag voor de kinderen in Café 
Noordhoek; frietbal met DJ Blijwin
14.00-17.00  uur: Carnaval Brakkenbal voor kinderen 
t/m 8 jaar met DJ Ready in De Niervaert
14.00-17.00  uur: Carnaval Piepurbal vanaf 9 jaar in 
Sporthal De Niervaert met lasergamen in het donker
18.00  uur: Einde Carnaval Kantemaaiers met 
lampioennenoptocht in Noordhoek
20.00-01.00  uur: Themabal De Foute Apres Ski Party 
met Feest DJ’s De Cneefkus met sneeuwkanon en flügel
23.00-01.00  uur: Foute Skipakken Party in De Niervaert 
met LAK Loerendonck

dinsdag 25 februari 
14.00-17.00  uur: Carnaval 3e Jeugdbal voor 50-plussers 
met de Kwats Carnavals Show
19.11  uur: Lampionnen ophalen bij Gasterij ‘t Tolhuys
19.45  uur: Start Lampionnenoptocht
20.11  uur: Verbranden van Ons Trien in de Bottekreek
20.30  uur: Carnaval After Party in Gasterij ‘t Tolhuys met 
DJ B-Ready

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 in de muziekzaal van De Niervaert

zaterdag 29 februari 
14.00-16-00  uur: Expositie vitrinekasten in De Stad 
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd

zondag 1 maart 
09.30-11.15  uur: Workshop Yoga Nidra bij Senti Yoga, 
Poststraat 5 Klundert; kosten 19,50 euro

maandag 2 maart 
19.00-20.00  uur: Inloop Digitale Wereld in het Huis van 
de Wijk Klundert 
19.30 uur: Stadstafel voor alle inwoners van Klundert in 
De Niervaert

woensdag 4 maart 
09.30-17.00  uur: Suiker- en Vlasmuseum Klundert open 
voor publiek
11.30-12.15  uur: Zittend bewegen proeflessen in het 
Huis van de Wijk Klundert
13.00-14.00  uur: Spreekuur Geld & Recht voor vragen 
en advies 
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 6 maart 12.00  uur: 
Frietpunt in het Huis van de Wijk
14.00-16.00  uur: Muzikale Bingomiddag met De 
Zonnebloem

zaterdag 7 maart 
13.30  uur: High Tea in het Huis van de Wijk; kosten 15 
euro; reserveren uiterlijk 24-02 via rensjemensje13@
gmail.com
14.00-16-00  uur: Expositie vitrinekasten in De Stad 
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd

maandag 9 maart 
17.30  uur: Multi-Culti maaltijd in het Huis van de Wijk 
neem je eigen hapjes mee en kom proeven van elkaars 
lekkernijen

dinsdag 10 maart 
10.30  uur: Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk 
Klundert

woensdag 11 maart 
11.30-12.15  uur: Zittend bewegen proeflessen in het 
Huis van de Wijk Klundert

zaterdag 14 maart 
14.00-16-00  uur: Expositie vitrinekasten in De Stad 
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd

maandag 16 maart 
19.00-20.00  uur: Inloop Digitale Wereld in het Huis van 
de Wijk Klundert 

woensdag 18 maart 
13.00-14.00  uur: Spreekuur Geld & Recht
19.00  uur: Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk 
Klundert

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

vrijdag 20 maart 
12.00  uur: Frietpunt in het Huis van de Wijk

zaterdag 21 maart 
14.00-16-00  uur: Expositie vitrinekasten in De Stad 
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd

maandag 23 maart 
18.00-19.00 uur: Zwemmen op maat voor kinderen met 
beperking
14.30-19.30  uur: Lions Symposium voor ondernemers 
over duurzaamheid & innovatie in gemeentehuis 

Moerdijk; kosten 45 euro p.p. Inschrijven via 
zevenbergen.lions.nl/LionsSymposium

woensdag 25 maart 
14.00-17.00  uur: Korenmiddag in De Niervaert; 
organisatie Seniorenkoor De Herfstklanken t.g.v. 50-jarig 
bestaan

vrijdag 27 maart 
19.00-01.00 uur: Stadse borrel in De Stad Klundert met 
De Mannen van de Straat
19.45  uur: Kampvuuravond voor mannen (locatie Oude 
Heijningsedijk 22 in Heijningen)

zaterdag 28 maart 
14.00-16-00  uur: Expositie vitrinekasten in De Stad 
Klundert door Reddingsbrigade Het Rooie Paerd

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.

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
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Recept van de maand 

Snel en lekker!: Frittata uit de oven

Je hebt van die weekenden dat de agenda overloopt van allerlei activitei-
ten en dan krijg je ook nog onverwachts eters over de vloer. Frittata is dé 
perfecte schotel om je koelkast leeg te maken, maar  ook ideaal om op 
een onverwacht moment toch nog een gezonde maaltijd op tafel te to-
veren. Het is oorspronkelijk een gerecht uit Italië. Frittata is eigenlijk uit 
armoede ontstaan. De basis wordt namelijk gemaakt van allerlei restjes 
die over zijn van de dag ervoor.

Het is heel makkelijk te maken. Het lijkt een beetje op een goed gevulde 
omelet, maar dan gemaakt in de oven en meer gevuld, dus veel dikker.

Je kunt allerlei restantjes gebruiken die je nog in de koelkast hebt liggen, 
zoals kaas, vlees en allerhande groenten. Deze schotel kan je van te voren 
maken en simpelweg opwarmen op een drukke avond.
En wil je er een vegetarische maaltijd van maken, dan laat je het vlees 
weg. 
Heb je teveel gemaakt, dan kun je een frittata laten afkoelen en in blokjes 
snijden als aperitiefhapje. Ook lekker om de andere dag als lunch mee te 
nemen in de broodtrommel.

Ingrediënten:
Voor een basisrecept voor vier personen zou je kunnen gebruiken: 6 ei-
eren, 1 courgette, 250 gram kerstomaten, 285 gram maïs (uit blik of bo-
kaal), 2 uien, 2 teentjes look, 200 gram bacon (b.v. gerookte baconreep-
tjes), 150 gram geraspte kaas of kaas in kleine stukjes, peper & zout en 
eventueel andere kruiden naar smaak, 1 eetlepel olijfolie, 100 gram volle 
natuuryoghurt (optioneel). 
Verder kun je natuurlijk allerlei groenten toevoegen. Of een restje pasta 
of aardappeltjes erbij is ook heerlijk en lekker voedzaam.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Was de courgette en snij deze in schijfjes of in stukjes. Snipper de ui fijn 
en snij de kerstomaatjes doormidden. Verwijder het vocht uit het blik of 
de bokaal maïs.
Vet de ovenschotel in met olijfolie. Verdeel de ui, look, courgette, kersto-
maten, maïs en spekjes over de schotel. Verdeel de olijfolie erover en zet 
10 minuten in de oven.
Klop ondertussen de eieren los, en breng op smaak met peper en zout. 
Meng de geraspte kaas en de yoghurt. Voeg naar smaak nog andere krui-
den toe.
Haal de schotel uit de oven en schenk het eiermengsel erover. Zet de 
schaal nog 25 minuten in de oven tot het geheel stevig is.
Frittata: succes verzekerd! Eet smakelijk!

Kom eens kijken bij onze nieuwe stoere collectie!

mooi assortiment
kamerplanten

Noordschans 9 klundert

ma t/m vr 13.00-17.30 uur
za 10.00-17.00 uur

Hij droeg haar in Zijn Heerlijkheid,
Waar niemand huilt, waar niemand lijdt.

Daar kan zij zingen zonder pijn:
“`k zal dan gedurig bij U zijn”. 

Dankbaar kijken we terug op een mooie en gezegende 
dankdienst voor het leven van onze lieve, dappere vrouw, 

moedemoeder, oma, oma Ploontje en huisgenote

Ploontje Boelhouwers -van den Berg

Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid, 
gebeden en medeleven in welke vorm dan ook.

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte 
dat velen haar een warm hart toe hebben gedragen.

Het heeft ons bijzonder goed gedaan.

Klundert, februari 2020

Cor
Kinderen                                                                                
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Corrie
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DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE
Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988

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

Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding

Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen

telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl

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

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

door onze eigen vakmensen.
Ook verkoop van tuinhout.

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. 

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

Molenberglaan 3 | 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

Heb je
verhuisplannen?

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

Ingezonden door Riet Bol-Meinderts, voorzitter Kruisvereniging 
Klundert
Lid worden van de Kruisvereniging?
De Kruisvereniging  is in Klundert nog steeds heel actief. Veel activiteiten 
van de Kruisvereniging zijn echter wat onderbelicht. Wist u bijvoorbeeld 
dat de Kruisvereniging  iedere derde donderdag van de maand van 13.00 
tot 14.00 uur spreekuur heeft in het Huis van de Wijk? 
Kijk ook eens op de facebookpagina van de Kruisvereniging, daar staat 
regelmatig allerlei informatie.
Wist u dat voor leden de uitleen van krukken gratis is? Deze en andere 
artikelen kunnen worden afgehaald bij Stelcomfort Zevenbergen. Bij 
Stelcomfort krijgt u als lid van de Kruisvereniging Klundert en op vertoon 
van uw lidmaatschapskaart 15% korting op aankopen. 
De Kruisvereniging Klundert heeft drie openbare AED’s aangeschaft; deze 
zijn aangemeld bij Hartslag Nu. Regelmatig worden lessen reanimatie met 
gebruik van AED gegeven. 
Wist u dat de Wijkzuster in Klundert een tas met hulpmiddelen in 
bruikleen heeft.  U kunt de artikelen eventueel uitproberen voordat u tot 
aanschaf overgaat. 
In het voorjaar wordt er voorlichting gegeven over hoe te handelen bij 
ongevallen met kinderen in en rond het huis. Leden ontvangen 4x per jaar 
het ledenblad waarin verschillende zaken op gebied van de gezondheid 
aan de orde komen.
De lokale Kruisverenigingen zijn verenigd in de Regionale Kruisvereniging 
Noord-Brabant. Zij behartigen de leden van de diverse Kruisvereniging en 
maken zich o.a. sterk  bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars 
want: Samen zijn we sterk!
Het lidmaatschap bedraagt € 19,95
Aanmelden kan bij het secretariaat: kruisverenigingklundert@ziggo.nl

Ingezonden door Moniek van Gils uit Klundert
Moniek van Gils uit Klundert weer genomineerd voor Bruidsfoto Award 
2020
Op 13 januari 2020 zijn de nominaties bekendgemaakt van de prestigieuze 
verkiezing Bruidsfoto Award (BFA) 2020. Vorig jaar heb ik gewonnen in de 
categorie Getting Ready. Enorm trots dat het dit jaar weer gelukt is om bij 
de genomineerden te zitten. Deze keer ben ik genomineerd in de categorie 
bruidegom. En nu afwachten hoeveel stemmen er gegeven worden op 
deze genomineerde foto (foto met roze-tinten in categorie bruidegom).

Uit een aantal van ruim 1.250 inzendingen koos de vakjury 80 foto’s die 
meedingen naar een felbegeerde award. De BFA wordt dit jaar voor de 
16e keer op rij georganiseerd. In de acht fotocategorieën zijn telkens tien 
foto’s genomineerd. Alle genomineerde bruidsfoto’s zijn te vinden op 
www.bruidsfotoaward.nl. 
Tot 1 mei 2020 kan er gestemd worden via www.bruidsfotoaward.nl. 

Op 11 mei 2020 worden de Award winnaars in de 8 categorieën 
bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. De foto met de meeste 
publieksstemmen wint ook nog eens de titel Overall Winnaar 2020.

Ingezonden door Hennie Laurijsse uit Klundert
Een dag om nooit meer te vergeten. Dat was het zeker. Ons 50 jarig 
jubileumfeest was in 1 woord geweldig.
Wat hebben we genoten van onze receptie waar vele genodigden gehoor 
aan hadden gegeven. Niet iedereen had gereageerd op onze uitnodiging, 
wat wij echt wel erg jammer vonden, want een seniorenkoor dat 50 jaar 
bestaat is toch wel een unicum. 
De Herfstklanken zijn toch al jaren een begrip in Klundert. 
Onze dirigent Paul Koevermans had wat foto’s ,die werden geprojecteerd 
op de muur van de Niervaert. Foto’s die in de loop der jaren waren 
genomen. Leuk om dat weer terug te zien! 
Ook hebben we heerlijk gedineerd in de Niervaertl 
En we zijn ook bij de Detomaatjes op visite geweest die ons mee hebben 
genomen naar heerlijk warme landen met hun muziekkeuze. Wat een 
geweldig orkest vol met enthousiaste jongeren, maar ook een enthousiaste 
Anjo van Tilborgh die dit alles zo mooi bij ons heeft gebracht. Vele van ons 
wisten niet eens dat we zo een prachtig orkest van jongeren hadden. 
Al met al een heerlijke dag die bij ons in het dagboek van herinneringen 
is geschreven. 
Dank aan iedereen die deze dag zo een enorm succes heeft gemaakt voor 
ons seniorenkoor de Herfstklanken.

Hennie Laurijsse (voorzitter)

Zaterdag 15 en zondag 16 februari:

Dutch Open Memoir 44 in De Niervaart 
Aanstaand weekend is De Niervaert het decor van het befaamde bordspel Memoir 44. Daar wordt dan het Dutch Open Memoir 44 gespeeld. Dit 
toernooi wordt georganiseerd door de Memoir 44 Brigade. 
Tijdens het spel krijgen de deelnemers diverse scenario’s voorgeschoteld, gemaakt op basis van waargebeurde veldslagen. Het scenario dit weekend 
gaat over het veroveren van de Filippijnen op de Japanners. Het toernooi zal ook leuke verrassingen bevatten en iedereen krijgt na afloop de gespeelde 
scenario’s mee naar huis.

Memoir’44 is een leuk, eenvoudig, snel-spelend en boeiend spel. Het is uitgegeven door Days of Wonder ter gelegenheid van de 60e verjaardag van 
D-Day. Het is ontworpen om de inspanningen en opofferingen van de mannen en vrouwen van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Daarnaast 
hoopt het spel historisch besef van deze periode te vergroten. Dit door de spelers te informeren over de geschiedenis en te stimuleren zelf verder te 
kijken.

Nieuwsgierig naar dit spannende bordspel? Loop aanstaand weekend eens binnen in De Niervaert. Het strijdtoneel is zaterdag geopend van 9.30 uur 
en zondag vanaf 10.00 uur.
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