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Bijzondere tijden

De uitgever van het Klundert Magazine, de
Stichting In de Klundert, is voortgekomen
uit de stadstafel en heeft als doelstelling
het verbinden van mensen, verenigingen en
ondernemers aan Klundert en aan elkaar. Dit
doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van
een digitaal platform met de website www.
indeklundert.nl, dit doen we op sociaal-media
met ruim 1700 volgers en dit doen we met het
Klundert Magazine dat u nu voor u heeft.
De maatregelen die de bestrijding van het
coronavirus met zich meebrengen, zoals social
distancing, staan fysieke verbinding in de weg
en dat maakt dat een deel van het sociale leven
tot stilstand is gekomen. Het sociale leven waar
onze verenigingen en ondernemers op lokaal
niveau zo’n belangrijke en verbindende functie
hebben. Het zijn bijzondere tijden, waarin het
goed is om te zien dat social distancing niet ten
koste gaat van de sociale veerkracht van onze
samenleving.
Hartverwarmend en inspirerend
Om ons heen zien we jong en oud initiatieven
nemen om goed voor elkaar te zorgen en sociale
isolementen te voorkomen. Hartverwarmend en
inspirerend.
Onze ondernemers laten zien waarom ze
ondernemer zijn geworden en proberen hun
weg te vinden om, binnen de regels, hun
onderneming voort te zetten en ons van dienst
te zijn.
Met de actie ‘Bon voor een held’ komt veel bij
elkaar. Honderd mensen die zich, speciaal in
deze bijzondere tijd, van hun beste kant laten
zien worden beloond met een waardebon
van 25 euro. Zie hiervoor ook de website en
Facebookpagina van In de Klundert. Het bestuur
van onze stichting is gevraagd om een selectie

te maken van alle genomineerden. Het was
niet makkelijk, zoveel mensen verdienen zo’n
waardering, maar we hebben toch een keuze
kunnen maken uit de vele nominaties die binnen
zijn gekomen.
Deze bon is te besteden bij de Klundertse
winkels. Een mooi gebaar van AH in de Klundert
en een hart onder de riem voor mensen en
ondernemers die het zeker verdienen.
Leefbaarheid
Onze verenigingen, kerken en ondernemers
leveren een belangrijke bijdrage aan de
leefbaarheid in onze kleine gemeenschap. Ze
zijn waardevol en verdienen onze steun, nu in
coronatijd, maar zeker ook daarna. De Stichting
In de Klundert wil ook een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in onze gemeenschap. Het
Klundert Magazine is een van onze projecten.
Daarnaast maken we bijvoorbeeld video’s
om ons stadje te promoten en geven we
computerles aan ouderen.
Vriend van In de Klundert
We weten dat het Klundert Magazine in een
behoefte voorziet en gewaardeerd wordt. Het
Klundert Magazine bestaat dankzij de grote inzet
van Anjo van Tilborgh, waarvoor dank Anjo, en
dankzij de inkomsten van lokale adverteerders
en de bijdragen van de Vrienden van In de
Klundert. Wilt u ook vriend worden van In de
Klundert, gebruik dan de inschrijfkaart of kijk
op onze website. Overigens is iedere financiële
ondersteuning of donatie welkom. Wij hebben
er een goede bestemming voor, de leefbaarheid
in uw gemeenschap! Alvast bedankt voor uw
support, veel leesplezier en laten we elkaar weer
ontmoeten in betere tijden!
Arie Endeman, voorzitter Stichting In de Klundert

Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum
17.00 uur
(uiterste deadline in overleg met redactie)

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

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

Ik begin bijna een huismus te worden, zoveel heb ik in m’n hele leven nog niet thuis doorgebracht.
Ben iemand die graag allerlei sociale en culturele bezigheden heeft. Wat mis ik m’n familie, onze
vriendenkring, alle muzikale activiteiten, maar in het bijzonder: wat mis ik het kroelen met m’n
kleindochter en wat vind ik het erg om niet zomaar even bij m’n moeder binnen te mogen lopen…

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.

Maandschrijfsel in 300 woorden

De hele wereld is stilgevallen… Maar stilzitten is voor mij geen optie…
Heel bijzonder om betrokken te zijn bij de facebookpagina’s Klundert voor Klundert en Klundert
koopt lokaal! Wat zijn er veel lieve mensen, wat fijn om te merken dat Klundert zo sociaal is en
bereid te helpen waar nodig! Wat een leuke initiatieven zijn daar ontstaan!
Ook muzikaal op een andere manier actief. Onlangs bijvoorbeeld met muzikanten en koorleden
ieder voor zich thuis een muziekstuk gespeeld en allemaal filmpjes gemaakt. Deze filmpjes weer
onder elkaar gezet en gedeeld op facebook. Natuurlijk klinkt dat niet perfect en dat hoeft ook
niet. Het was superleuk om hiermee bezig te zijn. Ieder apart maar toch samen, dus toch even het
samengevoel! Daar gaat het om!
Ook het Klundert Magazine betekent samengevoel!
Fijn dat we ondanks deze crisisperiode toch dit Klundert Magazine konden maken. Fijn dat we
extra financiële ondersteuning hebben gekregen! En blij natuurlijk met al onze adverteerders!
Wilt u ook de volgende maand een Klundert Magazine ontvangen?
Bent u nog geen sponsor of vriend? Wilt u dan overwegen om vriend te worden of eenmalig een
bedrag te sponsoren. Elders in dit blad staat alle informatie. Zonder vrienden en sponsors géén
Klundert Magazine.
Daarom zijn we blij met iedereen die dit blad een warm hart toedraagt!
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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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 geen gewone foto van de maand. Het is een bijzondere
tijd waarin ook heel veel mooie en creatieve dingen gebeuren. Deze
maand hebben we gekozen om foto’s te plaatsen van prachtige stoeptekeningen gemaakt door kinderen speciaal om mensen een beetje blij
te maken in deze voor heel veel met name oudere mensen toch wel hele
moeilijke periode. Fijn dat er dan kinderen zijn die speciaal voor hen zo’n
mooi kunstwerk maken!

1. Een prachtige stoeptekening gemaakt door Ramona, Jessica en Michelle
Rijndorp, speciaal voor de opa’s en oma’s omdat ze de bezoekjes, knuffels
en kusjes missen.

2. Dit kunstwerk van een ster met een roos in het midden is gemaakt door
de allerbeste vriendinnen Lara Hollemans en Liz Vreugdenhil. Ze hebben
dit gemaakt voor alle mensen die geen bezoek kunnen ontvangen in deze
bizarre tijd.
3. Deze prachtige diamant is gemaakt door de buurtgenootjes Stefanie
Suárez en Tess Vreugdenhil. Ze hebben dit gemaakt voor de mensen die we
zo hard nodig hebben om door deze tijd heen te komen.

4. Sofie en Sam hebben een mooie tekening voor iedereen in Klundert
gemaakt in Rondeel tussen de huisnummers 21 en 23.

5. Als dieven in de nacht hebben Jim, July en Jelotte Schneijderberg voor
opa en oma IJsselstein en voor oma Schneijderberg een tekening gemaakt
op de stoep in de Odastraat.
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”School is voor veel tieners een
ontsnapping aan hun ouders”

Hoe vind je het om steeds thuis te moeten zijn en krijg je veel huiswerk?
Kylian zit in zijn examenjaar en heeft zijn laatste toets gehad, dus is klaar.
Noa vindt dat ze best veel huiswerk krijgt, maar Samuel vindt het wel
meevallen. “We krijgen lesuren van 40 minuten, dus eigenlijk een tropenrooster.”
Mette merkt wel dat er meer huiswerk wordt gegeven. “Maar je hebt tijd
om er tijdens de les aan te werken, dus heb ik het meestal voor de volgende les al af.”
Sjoerd ervaart dat precies hetzelfde, maar vindt het wel wennen om de
hele dag op elkaars lip te zitten thuis en dat je niet zomaar even naar buiten kan. En Mascha vindt het juist wel fijn om lekker thuis te zijn en weet
zich goed bezig te houden. Rick en Britt vinden het niet leuk om steeds
thuis te moeten zijn. “We missen onze vrienden en vriendinnen, maar om
de leraren en leraressen niet te zien, dat is niet zo erg.”

Er wordt heel wat geschreven en gediscussieerd over de hele coronacrisis. Onder andere ook over de maatregel om alle scholen te sluiten.
Hoe ervaart de jeugd zelf dat nu eigenlijk? Hoe vinden ze het om zoveel
thuis te zijn?
Onlangs hierover een publicatie gelezen van puberexpert Marina van der
Wal over het thuis leren en online de lessen volgen. Als expert schreef
zij: ”School is voor veel tieners een ontsnapping aan hun ouders die anders de hele dag in hun nek zitten. En nu zijn ze de hele dag met de hele
familie thuis….”
Marina van der Wal schrijft dat het thuis zijn nogal eens tot conflicten
leidt, er zijn vaker ruzietjes. Ouders vinden hun pubers onmogelijk en
soms zelfs onuitstaanbaar, terwijl de jongeren hun ouders bemoeizuchtig
vinden. Ouders willen van alles van hun kinderen, de kinderen moeten
van alles en ze mogen eigenlijk maar heel weinig. Kinderen vinden vaak
dat ze veel te veel huiswerk op krijgen en de ouders vinden dat ze daar
de hele dag mee bezig zouden moeten zijn. En zo zijn er nog veel meer
voorbeelden te noemen.
Dat maakte me toch nieuwsgierig, dus heb hierover wat vragen gesteld
aan een aantal middelbare scholieren. Mirthe, Mette, Denise, Jurgen,
Mascha, Sjoerd, Kylian, Noa, Samuel en de tweeling Rick en Britt vinden
het allemaal wel meevallen. Ze vervelen zich soms wel, maar weten zich
aardig te vermaken. Of we hebben hier allemaal lieve pubers of ze hebben
wel makkelijke ouders. In ieder geval vielen de reacties reusachtig mee.
Hoe ervaren jullie deze crisistijd?
Jurgen (13) vindt het wel fijn, vooral dat huiswerk online. En ook Mascha
is het daarmee eens: “ik vind het wel relaxed zo”. Sjoerd vindt het wel
wennen. “Het is heel anders, je ziet je vrienden niet en je krijgt alleen
online les.”
Rick en Britt vinden het ook raar om de hele tijd thuis te zijn. En Mette
vindt het niet leuk dat ze niet naar school kan en niet met vrienden kan
afspreken. Noa verveelt zich heel erg en Samuel vindt het vooral saai om
heel de dag thuis te zitten. Kylian daarentegen vermaakt zich best.
Mirthe moest heel erg wennen. “Aan de ene kant relaxter omdat je geen
reistijd hebt, maar aan de andere kant zie ik m’n vriendinnen niet. Ook
het online werken voor school is lastiger. Er wordt minder uitgelegd en je
moet zelf de discipline hebben om aan het werk te blijven.”
Daar is Denise het wel mee eens: “het is een gekke periode, alles wat je
eerst normaal vond, waardeer je nu veel meer. Zoals gewoon het naar
school gaan, vrienden en familie zien, dat mis ik best wel.”
Wat vinden jullie van alle richtlijnen en maatregelen die genomen zijn?
Daar zijn ze allemaal wel over eens: het is niet leuk, maar wel goed dat
die regels er zijn. Al vinden sommigen het wel moeilijk om steeds aan die
anderhalve meter te denken. Sommigen gaan af en toe wel even naar
buiten om bijvoorbeeld een rondje te fietsen, maar de jongelui houden
zich netjes aan de richtlijnen.

Hoe houd je het contact met je vrienden en vriendinnen?
En daar merk je dat de jeugd gewend is om digitaal te communiceren, dus
het in contact blijven met vrienden en vriendinnen is niet zo moeilijk. Ze
beeldbellen, appen, snapchats, skypen, social media zoals Instagram, er
wordt zelfs online samen huiswerk gemaakt. Maar nu merken ze toch wel
dat alleen online contacten niet altijd even leuk is. “Je mist toch wel heel
erg om gezellig zomaar met vrienden te chillen.”
Verveel je je wel eens of heb je altijd wel wat te doen?
Denise verveelt zich wel eens, vooral in de weekenden. “Maar dan ga ik
toch iets doen, zoals met de hond wandelen, Netflix kijken, puzzelen of
ik ga hardlopen.”
Ook Rick en Britt vervelen zich wel. “We kunnen nergens naar toe en
we mogen ook niet afspreken. Maar we doen wel bordspelletjes, we netflixen, we lezen wat, wandelen, fietsen, sporten en Youtuben.”
Mirthe vermaakt zich wel thuis. “Ik ga geregeld met m’n ouders lopen en
met dit lekkere weer ben ik veel in onze tuin te vinden. Ook ga ik wel eens
skeeleren en als ik dan een vriendin tegenkom, dan kletsen we even, op
afstand natuurlijk! Alle activiteiten buiten school zijn nu gestopt, alleen
m’n muzieklessen, die krijg ik nu online, dus die hobby
gaat wel door.”
Ook Mascha gaat regelmatig skeeleren. Verder is zij graag bezig met bakken of koken en heeft altijd wel wat te doen.
Jurgen vermaakt zich ook wel. “Soms buiten spelen, gamen of zomaar
beetje chillen. Ik heb altijd wel wat te doen.”
Mette gaat drie keer per week hardlopen en kijkt graag naar een film. “En
ik speel hoorn. Ik heb nu een Disney muziekboek gekocht, dus kan ik dat
lekker gaan oefenen.”
door Anjo van Tilborgh

Voetbalvereniging Klundert
geeft de voorraad aan de
voedselbank Moerdijk
Voetbalvereniging Klundert heeft besloten om de niet-alcoholische
voorraad met een houdbaarheidsdatum van eind mei 2020 te doneren aan de voedselbank Moerdijk.
“Wegens het corona virus en de maatregelen van het RIVM is de vereniging op slot, dus ook de kantine is gesloten”, aldus de voorzitter
Cees Clarijs, “en deze maatregel geldt voorlopig tot 1 juni 2020. De
voorraad was natuurlijk al ingekocht toen deze maatregelen van kracht
werden. We hebben nog in overweging genomen om de voorraad te
verkopen onder de leden, echter brengt dat weer werk en gevaar met
zich mee, welke vrijwilligers gaan het doen en wie komt het afhalen of
moeten we gaan bezorgen. Dus in overleg met het bestuur is besloten
om de mensen die het heel hard nodig hebben te helpen en deze voorraad te doneren aan de voedselbank.”
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Bon voor een held!

Wat een geweldige actie van AH in de
Klundert om bonnen uit te delen aan de
helden van deze periode.
De actie was uitgezet via Facebook en
iedereen kon mensen nomineren waarvan
zij vonden dat die zo’n heldenbon verdienen.
Daarop kwamen heel wat reacties.
Albert Heijn heeft daarop aan het bestuur van
Stichting In de Klundert gevraagd om uit alle
nominaties te kiezen wie de helden zijn die een
bon krijgen. Dat was nog een hele klus om te
bepalen wie daar allemaal voor in aanmerking
komen. Als criterium bij onze keuze vonden wij
dat het echt iets bijzonders moet zijn, mensen
die hun werk echt op een heel andere manier
in moeten vullen, mensen die juist nu extra
vrijwilligerswerk opgepakt hebben, mensen
die juist nu in deze crisisperiode extra zorg,
hulp of ondersteuning bieden aan anderen die
dat echt nodig hebben.
We waren echt onder de indruk van wat er
allemaal geschreven is bij de nominaties.
Zomaar wat voorbeelden om een indruk te
geven hoe de helden gewaardeerd worden:
• Voor de verpleegkundige, omdat zij keihard

aan het werk is op de IC! Mensen zoals zij
hebben we nu meer dan ooit nodig dus dat
verdient wel een kadootje!
• Mijn moeder heeft altijd klaargestaan en
staat nog steeds voor iedereen klaar. Zij is altijd
mijn voorbeeld geweest met vrijwilligerswerk.
En natuurlijk omdat ik van haar hou!
• Aan de mensen van de voedselbank, sowieso
omdat zij altijd met de medemens bezig zijn. En
vooral in deze tijd nu er minder binnenkomt.
• Voor mijn dochter die net afgestudeerd is als
arts en nu heel lange dagen maakt.
• Voor Thomashuis Klundert. Omdat ik het zo
knap vind, dat zij van iedere dag een feestje
maken voor de bewoners.
• Voor mijn lieve vrouw, die na een vervelende
ziekte bij mij nu nog steeds dag en nacht klaar
staat voor mij en onze kinderen!
• Aan de mensen die Klundert voor
Klundert organiseren, die mogen ook zeker
een schouderklopje krijgen. Verbindend,
informerend en goeie acties voor de
voedselbank! Voor veel mensen nu de
belangrijke verbinding met hun dorpsgenoten.
• Mijn mama die elke dag keihard werkt in
de zorg met alle extra maatregelen voor niet
alleen haar cliënten maar ook voor haarzelf,
aangezien zij zelf ook tot de risicogroep
behoort. Onregelmatige diensten van vroeg in
de ochtend tot s avonds laat, deze powervrouw
verdient het!
• En dan alle nominaties voor verpleegkundigen
en andere mensen die in de zorg werken, wat
maken zij veel extra uren in deze tijd, wat
hebben zij een extra zorg voor hun patiënten
of cliënten, heel terecht dat deze mensen
genomineerd zijn als helden!
• Ook de scholen met de leerkrachten en
de kinderopvangcentra kregen heel wat
nominaties.

Namens Albert Heijn in de Klundert hebben
wij als bestuur van Stichting In de Klundert de
volgende helden gekozen om ze te belonen
met de speciale Bon voor een Held ter
waarde van 25 euro te besteden bij alle KOKwinkeliers in Klundert:
Marjo van Gils, Angela Marijnissen, Marjolijn
van Poppel, Corry Leijten, Nel Blokland, Riet Bol,
Denise van den Akker-Ponsen, Monique Donkers,
Aurora Brouwers, Yorick Molegraaf, GeertJan
Marsman, Celine van Steeg, Lianne Ammerlaan,
Gertruda Barbara, Naantje Jongbloed, Anne van
Dijk, Sonja Rijndorp, Lize Schreuders, Hanny van
Es, Echtgenoot Patricia?, Jessica den Bakker,
Jopie Stoop, Cecile Clement, Diana Mathijs,
Lenneke van Nierop, Monque Marijnissen, Petra
van Tilborg, Moniek van Gils, Demi van Gils,
Anja Kooke, Mandy Nijpjes, Corie van Veen,
Lisa Gardebroek, Evelien van Andel, Barbara
Prins, Birgit Verkaik, Bert Schreuders, Anita de
Vos, Bea van Oers, Miryam Vermeij, Moniek
Korsmit, Corine Noordink, Dick van Kaam, Jan
Dick Goud, Anja Leijten, Nick Bedaf, Thomashuis,
Apotheek en Huisartsenpraktijk Klundert, Ruud
Verkuylen, Renske Donkers, Anjo van Tilborgh,
Monique Ruijsenaars, Martine Smits-Verhoeven,
Tonny van Elewout en Annemiek Gjaltema. De
overige bonnen voor een held zijn verdeeld onder
personeel Sovak woningen, de basisscholen Het
Bastion, De Rietvest, De Molenvliet, De Cocon
en Het Palet en de kinderopvangcentra Kibeo,
De Bolderkar en De Cocon. Hiermee kan het
personeel een keer extra getrakteerd worden als
dankjewel voor alle extra inspanningen, inzet
en creativiteit, voor de online lessen en de extra
ondersteuning tijdens deze crisisperiode.
PS: Inmiddels zijn de bonnen grotendeels bezorgd bij deze
helden. Enkele adressen zijn nog niet achterhaald. Willen
de helden die hun bon nog niet ontvangen hebben contact
opnemen met info@indeklundert.nl?

Juist in deze crisistijd het Klundert Magazine!
We zijn blij dat we juist in deze moeilijke periode toch een Klundert
Magazine konden maken. Want juist in deze crisistijd denken we veel
mensen een plezier te doen met een blad vol nieuwtjes, informatie en
wetenswaardigheden vanuit de eigen leefomgeving. We hopen natuurlijk dat u ons Klundert Magazine juist nu weet te waarderen en
dat we u een plezier doen met de huis-aan-huis bezorging van dit blad.

Bij het uitgeven van zo’n blad komen heel wat kosten kijken en deze
worden grotendeels opgevangen door de inkomsten vanuit de advertenties. Ook voor onze adverteerders is deze periode een moeilijke tijd
om staande te blijven, maar gelukkig hebben we veel vaste adverteerders en deze keer hebben we een extra ondersteuning mogen ontvangen van onze Klundertse Ondernemersvereniging KOK. Dit heeft ons
nu ruimte gegeven om toch dit blad te kunnen maken.
Vrienden van In de Klundert
Ook zijn we natuurlijk heel blij met alle Vrienden van In de Klundert.
Want deze sponsorbedragen zijn ook meer dan welkom.
Bent u nog geen Vriend van In de Klundert, dan zouden we juist nu
willen vragen om uw waardering tot uitdrukking te brengen door een
bedrag te doneren aan Stichting In de Klundert, de uitgever van het
Klundert Magazine.

Eenmalig doneren
Sponsorbijdragen kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL06
RABO 0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de Klundert o.v.v. Vriend van In
de Klundert.
Speciale vriendenactie
Er zijn speciale vriendenkaarten die u in kunt vullen om Vriend te worden en daarmee machtigt u de stichting om jaarlijks het bedrag van
13,57 euro te doneren (ander bedrag invullen mag natuurlijk ook). Deze
kaarten zijn te vinden bij AH in de Klundert, Jora en Primera. Op verzoek
geven we ook graag even een kaartje bij u af!
De kaarten mogen in de speciale box gestopt worden, die naast de geldautomaat staat bij AlH in de Klundert of afgegeven worden bij Jora of
Primera.
Eventueel mogen de kaarten ook bezorgd worden op de adressen Rondeel 120 in Klundert, Margrietstraat 6 in Moerdijk of De Keetel 7 in
Noordhoek.
Doet u mee?
Samen met adverteerders, vrienden en sponsors hopen we het Klundert
Magazine te kunnen blijven maken en verspreiden. Doet u mee?
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Klundert

20% KORTING
TEGEN INLEVERING
VAN DEZE BON

tel: 0168-402334

op uw gehele aankoop!

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.

(* niet op lopende
aanbiedingen, luiers en
geneesmiddelen)

geldig tot 2 weken
Bon geldig
na verspreiding

Uw persoonlijke bouwmarkt!
Heb je
verhuisplannen?

t/m 19 juli 2019

ar
... De makeladert
n
voor in de klu en
en omstrek

Voetballen bij v.v.Klundert ?
Voor meer informatie ,
zie onze website:
Molenberglaan 3 | 4791 AJ Klundert (0168) 40 14 67 | vanwensenmakelaars.nl

www.vvklundert.nl

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!

gemiddeld
€ 1,21 netto
per uur

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

Zo leuk kan kinderopvang zijn
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Klundert koopt lokaal, juist nu!

Klundertse ondernemers creatief in deze crisistijd
De Klundertse ondernemers zijn waar mogelijk juist in deze crisisperiode
creatief in het bedenken van leuke acties. Er wordt op allerlei manieren
gemotiveerd om de mensen lokaal te laten shoppen. En over het algemeen
is de conclusie ook wel dat Klundert loyaal is aan hun ondernemers.

We vroegen aan de Klundertse ondernemers hoe zij het ervaren, wat wordt
er georganiseerd om klanten te behouden, welke creatieve oplossingen zijn
er verzonnen om de onderneming door deze crisis te helpen, zijn er speciale
online acties? En uit onderstaande reacties blijkt dat ondernemers heel creatief blijken te zijn in het bedenken van nieuwe vormen van ondernemen.,
dat er ook kansen zijn en mogelijkheden en dat deze aan alle kanten benut
worden.

Ropanita dealt met corona
“Wij zijn super blij dat veel mensen ons toch weten te vinden in deze crisistijd. Natuurlijk zou het normaal rond deze tijd veel drukker zijn bij ons in de
winkel, maar we mogen zeker niet klagen over de verkoop. Wij dealen met
de coronacrisis door mensen te verblijden met onze dagdeals. De ene dag
krijg je korting op een merk of een type kledingstuk, de andere dag doen we
een leuk cadeautje bij je aankopen. We hebben onze webshop gevuld met
een aantal items uit onze winkel en op social media en via de mail houden
we onze klanten op de hoogte van de deals. Omdat we hier nu veel actiever mee zijn, krijgen we ineens weer mails en bezoekjes van klanten die
we al een poosje niet meer gezien hebben en ons weer herontdekken. Ook
nieuwe klanten weten ons te vinden, omdat er toch meer mensen lokaal
gaan shoppen. We hopen natuurlijk dat deze trend door gaat zetten als het
coronavirus ons weer verlaten heeft. Natuurlijk snappen wij ook wel dat een
dagje shoppen in Breda met een terrasje en een lunch super leuk is, maar
het zou toch maar saai worden als er in Klundert niets meer te shoppen valt.”

een goede vriend. Verder vind ik het vooral belangrijk dat klanten op je kunnen bouwen. Dat je op vaste tijden open bent, dat je de RIVM-regels in acht
neemt, netjes je winkel en pinapparaat ontsmet als mensen zijn langs geweest....En ja, mijn droppot heeft ook moeten wijken voor de corona-maatregelen, maar die komt weer terug hoor als het allemaal weer veilig is!”

Kinderopvang Kibeo
“Waar anders de kapstokken vol jasjes hangen, stoeltjes bezet zijn en het
een gezellige drukte is, verwelkomen de pedagogisch medewerkers van Kibeo deze weken maar enkele kinderen op hun vestigingen. Het is een onwerkelijk beeld en vooral heel rustig, nu alleen kindjes voor noodopvang
naar de kinderopvang komen.
De kinderen die wel naar de opvang komen worden gebracht door hun vader of moeder die werkzaam is binnen een cruciale sector. Voor hen is er
noodopvang mogelijk. Ook als ze normaalgesproken niet naar Kibeo gaan,
staan we voor ze klaar. Voor de kinderen die niet naar de opvang kunnen
komen, worden ook allerlei leuke initiatieven bedacht. Via het ouderportaal
ontvangen ouders regelmatig speel-, leer- en ontwikkelactiviteiten, zodat de
kinderen ook thuis ondersteund worden in hun ontwikkeling. Zo worden er
verhaaltjes voorgelezen op Facebook, worden er challenges verzonnen, komen er uitdagende activiteiten online en natuurlijk af en toe een berichtje
om de kinderen, ouders, verzorgers en familie een hart onder de riem te
steken. Onze noodopvang is 24/7 beschikbaar, ook op feestdagen. Kijk voor
meer informatie op Kibeo.nl”

De Roos Schoenen
“De schoenenwinkel heeft deze periode aangepaste openingstijden. Van
dinsdag tot en met vrijdag is de winkel gewoon open, maar tussen 9.00 en
9.30 en van 17.30 tot 20.00 uur kan men alleen shoppen op afspraak. Zaterdag is de winkel open van 9.00 tot 17.00 uur. Ter bescherming hangt er
een filmscherm voor de kassa (bad movie) en wordt alles regelmatig ontsmet
met Dettol. Er staan ontsmettingsmiddelen bij de kassa voor de klanten en
onszelf. Klinken, pinautomaat en dergelijke wordt meerdere keren per dag
ontsmet. We hebben ook een vernieuwde webshop (www.de-roos-modeschoenen.nl) waar consumenten kunnen reserveren of aan huis laten bezorgen. Groeten van Ed en Antoinette de Roos.”
Jacco’s Mens Wear
“Een crisis als deze zorgt voor een groot saamhorigheidsgevoel. Zeker in
Klundert, dat merk ik echt. Trouwe klanten, die bewust bij mij komen kopen.
Natuurlijk zet je wel een stapje extra als het gaat om online zichtbaarheid.
Mensen zitten thuis, kijken vaker op social media. Om niet telkens in herhaling te vallen, probeer je daar creatief mee om te gaan. Mijn familie denkt
enorm mee. Mijn vader èn mijn zoon boden zich spontaan aan als model. Dat
leidde tot een heel mooie fotoshoot van drie generaties. We hebben hierop
erg veel leuke reacties gekregen. Het was een leuke middag, met een positieve flow. Een paar weken later heb ik zo’n shoot nog eens over gedaan met

Maribelle Mode
“Wat zijn we blij dat we van de overheid open mogen blijven met de winkel
en onze klanten op gepaste wijze blij kunnen maken met een mooie, nieuwe
outfit. Met dit heerlijke weer wordt iedere vrouw blij van iets nieuws in haar
kast! We gaan langzamerhand wennen aan de 1,5 meter samenleving en
vinden op allerlei manieren onze weg hierin.
We zijn actief op social media, maken foto’s in ons mooie dorp en we merken
dat onze klanten het heel leuk vinden om ons op deze manier te kunnen volgen vanuit huis. Ook zijn we natuurlijk ontzettend blij met onze lieve, trouwe
klanten die ons in deze tijd steunen. Het is mogelijk om buiten openingstijden, op afspraak, bij ons te komen winkelen.
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Kom je liever buiten openingstijden op afspraak of ben je benieuwd of we
jouw favoriete item kunnen bezorgen of versturen?! Neem gerust contact
met ons op via telefoon 0168-402565 of stuur een mailtje naar info@maribelle-mode.nl. We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe! Lieve
groet van team Maribelle Mode.”

Maribelle Lingerie
“In deze bijzondere tijd is het juist ontspannend om jezelf eens fijn te verwennen met mooie lingerie, comfortabel ondergoed of een prachtige bikini.
Voor de relax momenten hebben we fijne nachtmode.
In alle rust of wanneer wenselijk op afspraak nemen we de tijd voor iedere
klant en adviseren we je, op gepaste wijze, om de juiste items uit te zoeken
waar je heel blij van wordt. In de maand mei trakteren wij de ‘winkelen in
de Klundert’ pashouders op een mooie aanbieding. Lever 500 punten in en
krijg €10,- korting bij aankoop van badmode voor dames en/of heren. Kom
je liever buiten openingstijden op afspraak of ben je benieuwd of we jouw
favoriete item kunnen bezorgen of versturen? Neem gerust contact met ons
op via tel. 0168-404566. We wensen jullie allemaal een goede gezondheid
toe! Lieve groet van team Maribelle Lingerie.”
Joyz Frijters Coaching & Integrale Therapie
“Door de coronamaatregelen is het leven niet makkelijk geworden. Wat je
eerst kon negeren of voor weg kon lopen is niet meer te ontkennen. Dit
kan je leven geestelijk erg zwaar maken, met somberheid, piekeren, stress,
verdriet, angst en onrust tot gevolg. Om je hierbij te kunnen helpen, heb
ik aanpassingen gedaan. Ik spreek nu af via (beeld)bellen of in een 1-op-1
wandeling. De wandeling maakt het makkelijker om te praten en je zet jezelf
letterlijk in beweging.
Via mijn website kan je meedoen met drie gratis oefeningen die je meer rust
geven. Over een paar weken verschijnt mijn online programma Ontspannen
Leven dat je geheel thuis kunt volgen. Met dit programma krijg je meer rust
in je hoofd, zal je niet meer zo snel geïrriteerd, boos of verdrietig raken, slaap
je beter en ga je meer ontspannen en gelukkiger door het leven. Daarnaast
heb ik een actie dat wanneer je het Super Lekker In Je Vel Pakket (8 afspraken) afneemt, je een cadeaubon krijgt voor een gratis ontspannende massage. De afspraak voor deze massage wordt na de coronaperiode ingepland
wanneer dit vanuit de overheid weer is toegestaan.”
Sport- en Slankstudio
Robin Sips was pas vier weken open na zijn verhuizing naar de Westerstraat
toen hij zijn splinternieuwe sportschool moest sluiten vanwege de coronamaatregelen. Maar ook Robin is niet bij de pakken neer gaan zitten. “Ik ben
vrijwel meteen gestart met online fitnesslessen en deze worden heel enthousiast ontvangen. Iedereen kan gewoon lekker thuis meedoen. Het is
heel laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden. Verder heb ik regelmatig
telefonisch contact met mijn vaste klanten. Met extra tips probeer ik hen te
stimuleren om fit te blijven. Persoonlijke begeleiding en personal training
vind ik heel belangrijk. Nu dus even elke dag online via filmpjes op onze
facebookpagina, maar straks hopelijk weer vol enthousiasme aan de slag in
mijn nieuwe studio aan de Westerstraat 10. Maak gerust een afspraak om
eens vrijblijvend te komen kijken.”

Van Wensen Makelaars
“Ook tijdens corona, draait de woningmarkt volop door. Na de eerste nationale toespraak van Mark Rutte zagen we een kleine daling in het aantal
bezichtigingsaanvragen. De markt leek heel even in te houden. Na enkele
dagen was alles weer alsof er geen corona bestaat. Vraag en aanbod van
woningen weten we nog goed samen te brengen en het aantal verkopen is
zelfs gestegen. We zien wel dat een aantal woningeigenaren de verkoop van
hun woning nu vervroegen. Dit is goed voor de markt waar woningen nog
steeds heel schaars zijn.
Al sinds jaren, en als eerste in de markt, maken we gebruik van een virtuele
tour door de woningen. Hiermee wordt een virtuele bezichtiging een prachtige beleving en is een uitstekend medium om te onderzoeken of de woning
aansluit bij de behoeften van de kijker. Met een VR bril op, is het alsof je in
de woning staat.
Al onze afspraken worden volledig volgens het RIVM advies uitgevoerd. We
begroeten elkaar met een zwaai en een lach, houden ruim afstand, vragen
mensen om alleen af te spreken als ze fit zijn en met maximaal 2 personen.
Ook hebben we altijd desinfecterende gel bij ons om te zorgen dat we de
risico’s op besmetting minimaliseren. Op deze manier blijven wij en de woningmarkt volop in beweging en gaan we met enthousiasme door om op
een persoonlijke en professionele wijze onze dienstverlening te verzorgen!”
Eeterij Kelian
“Wat een rare tijd zijn we in beland. Je deuren moeten sluiten, geen gasten kunnen ontvangen. En nu? Stilzitten is geen optie, want je kosten gaan
door. Dus daarom in oplossingen denken en creatief zijn. We verkopen dinerbonnen voor in de toekomst, we zijn meteen overgeschakeld naar afhaalmaaltijden. En hierbij werken we regelmatig samen met Thijs Bbq, Sweet
Bakelicious en Keurslager Jongmans, natuurlijk allemaal uit Klundert. Want
samen sta je sterk. We hebben elke week een ander menu. Deze oplossing
genereert niet alleen omzet maar je blijft in contact met je gasten. We proberen positief te blijven denken en vooruit te kijken. Koop lokaal, juist nu. Dan
behouden we de leefbaarheid van Klundert voor de toekomst. Pas goed op
jezelf! Liefs, Kees en Lilian van Eeterij Kelian.”

Yogaschool Senti Yoga
“Ook mijn yogaschooltje aan de Poststraat in Klundert moest de deuren sluiten. Samen met mijn man ben ik in het online platform Zoom gedoken en
nu biedt ik mijn cursisten digitale Senti Yoga-lessen. Begin april startte een
nieuw lesblok. Het was wel even spannend of de cursisten zouden blijven
voor de online lessen of dat er veel afmeldingen zouden komen. Gelukkig
heeft een groot deel toch hun deelname weer tot begin juli verlengd. Dat
is niet alleen als ondernemer ontzettend fijn, maar ik ben ook heel blij dat
we samen yoga kunnen blijven beoefenen. En dat vinden de deelnemers
ook, dat merk ik aan de positieve reacties. Het is voor veel mensen echt een
rustpunt in de week. Ontspannen, bewegen, bij jezelf komen; we hebben het
allemaal zo hard nodig, juist in deze tijd.”
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Dick en Corine vertellen vol passie over hun werk op de ambulance

“Veel patiënten met corona in de ambulance”

ding van de meldkamer, die stuurt het naar
het computer in de ambu en op dat moment
ga je meteen op weg. Samen maak je dan een
aanvalsplan”, vertelt Dick. Een aanvalsplan maken, dat klinkt voor een leek toch een beetje
vreemd in de oren. “Officieel heet het PAP. Dat
betekent Pre Arrival Preparation. In de ambulance noemen we dat samen pappen of zoals
Dick zei: een aanvalsplan maken”, legt Corine
uit, “zo’n PAP maak je onderweg na het krijgen van de melding. Samen overleggen wat we
nodig hebben, wat we moeten doen, We zijn
echt een team samen en helemaal op elkaar
aangewezen”.

Dick van Kaam en Corine Noordink, beiden uit
Klundert, zijn allebei ambulanceverpleegkundigen, ze werken bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West
Noord. De laatste tijd hebben ze voornamelijk
patiënten met corona vervoerd. “Er zijn ook
beduidend minder andere patiënten. Het is
natuurlijk veel minder druk op de weg door
alle maatregelen, dat betekent ook minder
ongevallen, er wordt niet gesport, dus geen
sportblessures en het uitgaansleven ligt stil,
normaal hebben we tijdens een weekend nogal eens een melding, maar nu is alles anders.”
Deze periode moeten ze bijna als een soort
marsmannetjes hun werk doen. “Dat moet
ook wel, we komen in direct contact met de
patiënt, anderhalve meter afstand dat kan in
ons werk niet. Maar wij dragen beschermende
kleding, inclusief bescherming voor ogen,
mondkapjes en handschoenen ”, vertelt Dick.
“Het ziet er wel wat surrealistisch uit. Je merkt
wel eens als mensen ons zien rijden in de
ambulance met al die attributen, dat ze toch
wel gek staan te kijken”, vult Corine aan. In hun
directe omgeving merken ze soms wel eens dat
mensen een beetje terughoudend zijn. “Er zijn
wel vrienden of kennissen die laten merken
dat ze nu liever op afstand blijven, liever nu
even niet afspreken. Dat snap ik wel, maar het
is echt niet nodig.” Dick: “Wij doen zo goed
beschermd ons werk, dat je op straat of waar
dan ook een grotere kans hebt om besmet te
raken, dan dat dat via ons zou gebeuren.”
Werken met passie
Beiden hebben ze heel bewust gekozen voor
dit toch wel zware en intensieve beroep en allebei vertellen ze bevlogen over hun werk op
de ambulance. “We zouden niet anders willen,
je bent vaak lekker buiten, je hebt veel vrijheid,
je komt overal. Op elk tijdstip van de dag, bij
elke laag van de bevolking. Dat maakt het allemaal heel afwisselend”, daar zijn ze het allebei
volmondig over eens.

Ambulanceverpleegkundige dat ben je niet
zomaar, dat vraagt extra gemotiveerdheid, je
moet er een extra studie voor doen en je moet
sowieso zelfstandig kunnen werken.
“Toen wij begonnen moest je eerst een periode op de intensive care, de spoedeisende hulp
of bij anesthesie gewerkt hebben en dan konden we de speciale opleiding gaan volgen. Die
duurde dan ongeveer acht maanden en dan
mocht je aan het werk als ambulanceverpleegkundige”, vertelt Corine, “dat is nu anders. De
RAV is voortdurend op zoek naar nieuw personeel. Daarom is onze RAV onlangs gestart met
een eigen opleiding. Daarbij worden mensen
met een HBO V-diploma in maximaal anderhalf jaar opgeleid tot ambulanceverpleegkundige. Zij hoeven geen ervaring te hebben in het
ziekenhuis, want die doen zij op tijdens diverse
stages.”
Zelfstandig met grote verantwoording
Dick: “Het moet echt je ambitie en passie zijn,
het is heel anders werken dan in een ziekenhuis. Als ambulanceverpleegkundige kom je
altijd als eerste bij een patiënt. Als leidraad
hebben we onze methodiek en protocollen
waardoor we zelfstandig beslissingen kunnen
nemen. Er is daarbij geen arts aanwezig, dus
de eerste verantwoording ligt helemaal bij jou.
Natuurlijk is er bij twijfel altijd overleg met een
arts, maar jij bent op dat moment degene die
de hulp moet verlenen en moet beslissen of de
patiënt thuis kan blijven of mee moet naar het
ziekenhuis.”
Blindelings vertrouwen
Op de ambulance werk je altijd met z’n tweeën: de verpleegkundige en de chauffeur. De
chauffeur is geen verpleegkundige maar weet
er natuurlijk wel veel vanaf en waar nodig kan
deze assisteren. “Je moet elkaar blindelings
kunnen vertrouwen, je werkt heel nauw samen, je bent helemaal op elkaar aangewezen.”
Bij de centrale weten ze precies waar elke
ambulance zich bevindt. “Er komt een melKlundert Magazine pagina 10

Pittig beroep
Duidelijk is dat het een pittig beroep is waar je
werkelijk van alles kunt meemaken. Maar beiden kunnen daar heel goed mee omgaan. “Dat
moet ook wel, anders kom je er niet in zo’n
beroep. We hebben ook vaak lol samen met
de chauffeur als je onderweg bent, dat hoort
er natuurlijk ook bij. Het is ons werk, dus we
proberen daar toch ook afstand van te nemen.
Dat lukt niet altijd, want soms heb je ook heel
heftige situaties, zoals bijvoorbeeld als je een
kind moet reanimeren of bij heel ernstige ongelukken, maar ook bijvoorbeeld bij zelfmoord,
dat is heel heftig. Maar dan krijg je altijd een
telefoontje hoe het gaat, ben je oké, kun je nog
werken. Mijn vrouw en kinderen weten altijd
meteen als ik echt iets heftigs heb meegemaakt en hebben niet veel uitleg nodig”, vertelt
Dick. “Soms is het echt heel ingrijpend”, beaamt Corine, “Ik heb in deze periode heel veel
zieke patiënten met corona vervoerd waarvan
helaas ook een patiënt is overleden.”
Primaire hulpverlening
Wat is nu eigenlijk het mooiste van dit vak?
“De primaire hulpverlening, het zelfstandig
zijn, het samenwerken met leuke collega’s. Het
is ook heel dankbaar werk. Ook als het niet zo
ernstig is en de patiënt hoeft niet mee naar het
ziekenhuis, je biedt toch een bepaalde vorm
van hulp, al is het maar een aai over de bol,
even geruststellen”. Dick is het daar helemaal
mee eens: “Mensen bellen nooit zomaar naar
112. Als je ergens komt, zijn de mensen vaak
van streek en bang en als jij ze dan gerust weet
te stellen en ze door een grapje weer te laten
lachen, de spanning weg kan halen, dat is fijn.”
Bijzondere situatie
De situatie zoals nu ervaren beiden als heel
bijzonder. “Het is een vreemde tijd en je merkt
nu echt dat de mensen in de zorg gewaardeerd
worden. Het klappen voor de zorg een paar
weken terug was toch wel leuk”. Bij Dick ging
de deurbel die avond en de hele buurt stond
voor de deur. “Dat was toch wel heel bijzonder,
dan heb je toch wel even kippenvel, dat komt
wel binnen.”
Tenslotte hopen beiden dat deze waardering
ook straks na de coronacrisis zal blijven. “Hoop
dat de waardering die er nu is, er straks ook
nog zal zijn, dat politie, brandweer of ambulancepersoneel niet meer geconfronteerd wordt
met agressie, geweld of dreiging, maar dat men
nog eens terugdenkt aan het applaus voor de
hulpverleners!”

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

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl
www.dhafbouw.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

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.

Ontdek onze nieuwe collectie

VERWEN JEZELF,
JUIST NU!
Kom langs aan de Kerkring 10 in Klundert of
bel voor een afspraak 0168 - 402 580

Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang,
flexibele opvang en vakantieopvang
OPEN VAN 07:00 – 19:00 UUR | WWW.KINDEROPVANG-DECOCON.NL

Wij, als vrijwilligers huis van de wijk wensen

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

jullie allen veel gezondheid toe.
We hopen jullie snel weer te zien bij één van
onze activiteiten in het Huis van de Wijk.
Tot die tijd: zorg goed voor jezelf en elkaar!
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Gewoon Bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Juist in deze tijd hebben we iemand gezocht die in de zorg werkt en door alle maatregelen op een heel andere manier moet werken.
Bea werkt op de psychogeriatrische afdeling in De Mauritshof. Dat betekent dus zorgen voor heel kwetsbare mensen.

Deze maand aan het woord Bea van Oers-Versluijs (58) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Breda, maar
verder getogen in Klundert en altijd gebleven. We
wonen zelfs in het huis waar ik ben opgegroeid.
Ik heb op CNS De Molenberg gezeten, wat nu
Het Bastion is. Daarna ben ik naar de brugklas
gegaan van de toenmalige Klundertse Mavo.
Na de brugklas de overstap gemaakt naar de
Nassau Scholengemeenschap in Breda, waar ik
mijn Havodiploma heb gehaald. Daarna heb ik de
opleiding voor Z-verpleegkundige gedaan. Ik ben
in 1979 als leerling-Z-verpleegkundige begonnen
bij het Gruytveld in Terheyden en ben daar na het
halen van mijn diploma blijven werken tot 1988.
Toen ik zestien jaar was kreeg ik verkering met
Frans, dus welgeteld hebben we nu al 42 jaar
verkering. Frans zat op de RK school, maar we
kenden elkaar van fuifjes en gemeenschappelijke
vrienden. In 1984 zijn we getrouwd en in 1988
werden we de gelukkige ouders van Sanne.
Daarna nog twee kinderen gekregen: Luuk nu 27
en Eefje 24 jaar.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik heb hier altijd gewoond, dus een heleboel
mensen zullen me wel kennen. Mensen van
vroeger zullen ongetwijfeld weten wie mijn vader
is. Die werkte eerst als bakker bij Baco en later
was hij ziekenfondsbode in Klundert.
Ik heb bij verschillende verenigingen gezeten. Als
kind geturnd bij Spido en later volleybal gespeeld
bij SDC. Sporten doe ik niet meer, behalve
wandelen of fietsen. Ik zing nu samen met Frans
bij Koor & More. Daarnaast ben ik actief lid van
de Gereformeerde kerk in Klundert.
In het dagelijks leven ben ik…
Toen onze oudste dochter geboren werd in
1988 ben ik gestopt met werken. Pas in oktober
2000 ben ik weer begonnen als verzorgster in
De Mauritshof. Sinds de nieuwe Mauritshof
geopend is, ben ik verzorgende op de PG-afdeling
(psychogeriatrische afdeling) voor bewoners met
een vorm van dementie.
In deze crisisperiode is alles anders dan anders
voor onze bewoners. Er mag geen bezoek komen,
dat is heel sneu. Sommige mensen zien hun
familie even uit de verte bijvoorbeeld als ze de
was komen brengen. Dan brengen wij ze naar
de deur en kunnen ze op afstand even zwaaien
en een praatje maken. Maar sommige bewoners
kunnen daarna zo van slag zijn, dat we het
advies geven om dit toch maar niet te doen. De
mensen die dat nog kunnen, doen nog wel eens
beeldbellen of gewoon bellen. Soms zie je de

mensen echt huilen, omdat ze hun familie of hun
partner zo heel erg missen, dat is schrijnend. Er
zijn echtparen waarvan de ene helft bij ons woont
en de andere helft ergens anders. Zo triest, zoveel
jaar samen en nu elkaar zelfs niet kunnen zien.
Aan de andere kant heerst er wel heel veel rust
op de afdeling. Behalve de nodige verzorgenden
is er verder niemand. Dat werkt heel relaxed,
het betekent voor de bewoners weinig prikkels.
Het is een beetje dubbel. Je mist de normale
bedrijvigheid op de afdeling, maar het werkt heel
prettig door de rust en de gelijkmatigheid die er
nu is.
De stoeptekeningen die gemaakt worden,
dat vinden de mensen erg leuk. Van de week
had Kelian een draaiorgel geregeld, dat op de
binnenplaats kwam spelen. Daar hebben veel
mensen zo ontzettend van genoten. De meeste
van onze bewoners beseffen wel dat het een
heel bijzondere tijd is. Ze worden echt verwend,
de mensen in Klundert zijn heel meelevend. Er
worden bloemen bezorgd, kaarten, tekeningen en
vaak wat te snoepen, dat geeft een goed gevoel
en de mensen zijn er zichtbaar heel erg blij mee.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Ik zou Caro de Gast wel eens terug willen zien,
een vriendin van vroeger. Zij is verhuisd en heb
haar nooit meer gezien.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of
meegemaakt heb…
Reizen naar Canada. Eerst in 1977 samen met
een vriendin. Een oom en tante van mij wonen
daar en die hebben we toen bezocht. In 1987 ben
ik samen met Frans daar weer geweest en hebben
we ook nog rondgetrokken met een camper. En
in 2005 hebben we zo’n reis gemaakt samen met
onze kinderen.

In mijn vrije tijd…
Rikken doe ik graag, maar dat wordt niet veel
meer gedaan. Legpuzzels maken vind ik heel leuk
om te doen. Ben nu bezig met een puzzel van Jan
van Haasteren. We hebben vakantie en zouden
eigenlijk naar Kroatië gaan. Gelukkig is het hier
nu ook lekker weer, dus we wandelen en fietsen
regelmatig en zijn verder veel buiten in onze eigen
tuin.
Onze gezamenlijke hobby is zingen bij Koor &
More, maar ook daar nu even alles stopgezet
helaas.

Ik ben trots op...
Ik ben trots op mezelf omdat ik anderhalf jaar
geleden gestopt ben met roken.
Mijn lijfspreuk is...
Het komt wel goed!

Het liefst drink ik...
Koffie of melk en in het weekend vind ik een
advocaatje wel lekker.
En het lekkerste eten vind ik…
Pasta of Chili con carne of lekker uit eten met
tapas.
Mijn favoriete vakantieland is...
Zeeland en dan met name Zoutelande. Daar kom
ik al van kinds af aan. En nog steeds gaan we daar
elk jaar wel een keer naar toe. Huren dan een
huisje voor een week of twee, heerlijk!
Mijn meest dierbare herinnering is…
De vakanties met mijn ouders vroeger in
Zoutelande. We gingen daar elk jaar naar toe.
Kwamen altijd bij strand zes en ik had daar ook
heel veel vakantievrienden en -vriendinnen.

Mijn lievelingsdier is…
Een hond. Wij hebben een beagle van ruim 18
jaar: Sjors.

Ik ben goed in…
Ik ben een rustig iemand en kan goed relativeren.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ontspannende programma’s zoals De slimste
mens, Boer zoekt vrouw enz

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik heb helemaal niks met computers, daar kan ik
niet mee omgaan. Ik ben een echte digibeet.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Alles tegen elkaar kunnen zeggen, eerlijk zijn.
Maar zeker ook humor, samen lachen.

Ik heb een grote hekel aan…
Aan autorijden. Ik heb wel een rijbewijs, maar ik
rijd dus echt niet graag.

Klundert vind ik…
Geweldig, ik zou hier echt nooit weg willen.

Deze film moet iedereen zien...
The Green Mile. Een prachtige en indrukwekkende
film naar de gelijknamige roman van Stephen
King.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees graag thrillers, zoals bijvoorbeeld de
boeken van René Appel. Ook heb ik genoten van
de serie De Aardkinderen van Jean M. Auel, met
name de eerste delen.
Ik luister graag naar...
Bløf, Queen, Alan Parsons en Billy Joel. Dat is wel
echt mijn Top 4.
Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Een softijsje Sundae Caramel.
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Wat ik mis in Klundert is…
Een treinstation zou wel handig zijn, maar verder
mis ik hier niks.
Mooiste plekje in Klundert…
Het schapenweggetje van
Noordschans.

Klundert

naar

Minst mooie plekje in Klundert…
Onlangs zei iemand de parkeerplaats achter de
Westerstraat en daar ben ik het helemaal mee
eens. Verder vind ik Klundert gewoon een mooi
stadje.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Toch wel Willemstad. Ik zou er niet willen wonen,
maar bij lekker weer op de fiets naar Willemstad
en dan lekker even bij het water zitten.
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VRIJDAG & ZATERDAG 24 & 25 APRIL TUSSEN 14:00 EN 20:00

Ambachtelijk boeren schepijs en Hemelse wafels!
bij
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Oud Nieuws

een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 28 - mei 2020

Er gebeurt nogal wat in een mensenleven...
Toen op donderdag 2 april jl. Sjaan van Kaam
overleed belde ik naar een in Klundert verschijnende krant met de vraag of het mogelijk
zou zijn om een “in memoriam” in de krant te
zetten. De meneer aan de andere kant van de
lijn stelde twee tegenvragen: ‘of de overledene tijdens zijn leven een bijzondere publieke
functie had bekleed of iets gedaan had met
maatschappelijke betekenissen ‘of de overledene tijdens zijn leven iets bijzonders meegemaakt had’.
Een bijzondere publieke functie of maatschappelijke betekenis?
Nee. Nou ja, hij heeft in de laatste twintig
jaren van zijn leven als lid van het duo
“Ikken & IJ” in totaal zo’n 1500 optredens
gegeven voor bewoners van zorginstellingen,
seniorenverenigingen, Zonnebloemen, enz.
en daarmee, ruw geschat, ongeveer 75.000
mensen een prettige middag of avond bezorgd.
Met een beetje fantasie kun je dat een publieke
functie noemen van “maatschappelijke
betekenis”. Hij heeft hand- en spandiensten
verleend bij verenigingen als de KBO in
Klundert, Heemkundekring “die Overdraghe”
en het Niervaertkoor. En hij was klusjesman in
de katholieke kerk. Dat was ook allemaal ten
dienste van het publiek. Dus in die zin heeft
Sjaan zich tijdens zijn leven verdienstelijk
gemaakt voor de Klundertse gemeenschap.
Er zijn natuurlijk meer mensen die dergelijke
dingen doen, maar er zijn er nog steeds meer
die dat niet doen.
Iets bijzonders meegemaakt?
Dat denk ik wel. Maar dat geldt voor al zijn
generatiegenoten. Sjaan van Kaam werd in
Klundert geboren op 5 mei 1934. Midden in
de crisistijd, in de periode van opkomst van
het Nationaal Socialisme en de aanloop naar
de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft als 10-jarige, in november 1944, de vrijwel totale verwoesting van Klundert meegemaakt en in de
jaren daarna de wederopbouw. In 1953 was hij
erbij toen de dijken doorbraken en ook Klundert weer gedeeltelijk verwoest werd, deze
keer door het water. Toen de sporen daarvan
waren uitgewist en de schade hersteld, kwam
de periode waarin Klundert uitbreidde. Complete nieuwe woonwijken en straten werden
uit de grond gestampt, zoals (in willekeurige
volgorde) de Molenwijk, Moye Keene, Houtzagerij, Blauwe Hoef, Rodeborg, e.d. Maar ook
werd de polder oostelijk van Klundert onteigend, gesaneerd en omgebouwd tot een mega-industrieterrein, vocht Klundert in de jaren
’70 van de vorige eeuw met succes tegen een
gemeentelijke herindeling, werd het bijna 25
jaar later toch heringedeeld in de gemeente
Moerdijk, werden er nieuwe scholen gebouwd,
kerken gesloten, kwam er een zwembad annex
sporthal enz. En werden er plannen gemaakt
voor de plaatsing van vijf windmolens op de
grens tussen Klundert en het industrieterrein.

Column namens de kerken:
Kerk in beweging

Het nieuwe
normaal

Privé
Privé trouwde Sjaan in 1958 met zijn Corry,
kregen ze samen twee dochters en twee zoons
en in totaal 10 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Echtgenote Corry overleed plotseling in november 2006.

Premier
Rutte
begon
erover.
Het
nieuwe
normaal.
De
anderhalvemetersamenleving. We gaan
naar een situatie waarin we de dingen
toch net een beetje anders doen. Maar is
dat dan normaal?

Ikken & IJ
In 1999 richtte Sjaan met Gerard Bruynzeels en
Kees Hendrikx het trio ‘Ikkenenij & Opa Pluis’
op, wat in 2007, na het overlijden van Gerard
Bruynzeels, veranderde in het duo “Ikken & IJ”.
Een duo dat tot aan zijn overlijden op 2 april jl.
met succes bleef optreden in zorginstellingen,
seniorenverenigingen, Zonnebloemen, enz. in
heel Noord-Brabant, Walcheren en Zuid-Beveland en incidenteel zelfs in Oost-Duitsland
en België.

Alle waardering voor Rutte en de hele
regering en hoe ze ons elke keer bijpraten.
Maar dit vind ik toch wel apart. Hoezo
normaal? Ik vind het niet normaal! Ik kan
er maar slecht aan wennen. Dat het nodig
is, is duidelijk. Zolang dat virus rondsluipt
zullen er nog allerlei beperkingen blijven.
Hoe vervelend ook. Maar dat is toch niet
normaal?

Voor de meneer van de krant was dat allemaal
niet genoeg voor een In memoriam in zijn blad.
Mij dunkt dat het toch nogal wat is. En dan
heb ik het gevoel dat ik nog niet compleet ben
geweest. Het was op woensdag 8 april in elk
geval voor ruim 100 Klundertenaren en zelfs
één meneer uit Eindhoven meer dan voldoende om ’s middags naar de Boudewijnstraat te
komen om Sjaan van Kaam uit te zwaaien. Met
een klaterend applaus gaven zij, toen de rouwstoet op weg naar het crematorium passeerde,
uiting aan hun waardering voor een gewoon
bijzonder gewoon mens: Sjaan van Kaam.
Naschrift van de redactie:
Bedankt Kees voor dit mooie In Memoriam in ons
Klundert Magazine. We wensen familie en vrienden van Sjaan van Kaam heel veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

Ik moet zeggen dat ik er steeds meer in
ga zien. Dat nieuwe normaal. Dat het niet
alleen nodig is, maar ook goed. Zo krijgen
we een doel, een perspectief. Daar houd
ik van. Ergens naar toe leven. Ergens voor
gaan. Een stip aan de horizon. Dat moet
wel nieuw zijn. Dat moet niet meer van
het oude zijn. Dat moet echt anders zijn.
Vraagt juist deze coronatijd niet om een
nieuwe manier van leven? Inderdaad een
nieuw normaal. Dat zien de afgelopen
weken gebeuren. Een nieuwe aandacht
voor elkaar. Een meeleven met mensen
die extra zorg nodig hebben. Een
bewuster omgaan met je eigen leven.
Ik moet denken aan een gebeurtenis een
paar dagen na Jezus’ dood en begrafenis.
Een groep leerlingen is bij elkaar,
achter gesloten deuren. Bang voor de
autoriteiten, die Jezus hadden gedood.
Ineens staat Jezus in hun midden. In
levenden lijve. De gesloten deuren zijn
voor hem geen belemmering. Hij kan
zo naar binnen. Zou dat vandaag ook
mogelijk zijn? Zou Jezus ook nu bij ons
binnen kunnen komen?
Er is veel weggevallen waar we ons altijd
druk om maakten. Dat is ook het nieuwe
normaal. Dat geeft ruimte aan vragen
als: Wat geeft ons leven nu echt zin, en
betekenis? Waar word ik echt gelukkig
van? Dan zou ik hierop willen inzetten:
Jezus geeft hoop en moed. Hij deelt
liefde uit en leert ons dat ook te doen.
Dat vandaag zoveel mensen opstaan om
iets voor een ander te doen, past daar
helemaal bij.
En dan noemen we dat het nieuwe
normaal. Uiteraard op anderhalve meter
afstand!

Sjaan van Kaam (1934-2020)

Klundert Magazine pagina 15

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

Dankbetuiging

KALENDER

Lieve mensen,

Een lege kalender deze keer. De
vaste activiteiten in het Huis van de
Wijk en van SPROK zijn vanwege
de
coronamaatregelen
uiteraard
allemaal geannuleerd en ook verder
geen
verenigingsactiviteiten,
geen
kerkdiensten en ook geen andere
openbare evenementen.

Op 22 februari overleed onverwachts onze lieve vrouw en moeder Atie Commereuc aan de
gevolgen van een hersenbloeding.
Via deze weg willen wij jullie danken voor de steun en bemoedigende woorden.
De vele kaarten die wij hebben mogen ontvangen en nog steeds ontvangen, dat doet ons
erg goed.
Dat onze vrouw en moeder een geliefd en graag geziene persoon was, dat wisten we
stiekem al, maar jullie lieve woorden bevestigen dit nogmaals. Heel veel dank.
Graag willen wij ook een dankwoord doen naar de stad Klundert, door hun snelle handelen
en flexibiliteit hebben wij nog een mooi afscheid gehad. Zeker gezien de tijd waarin we nu
leven zijn we daar erg dankbaar voor.
Al met al heel veel dank namens ons, dit laat zien wat voor een hechte gemeenschap
Klundert is.
Laten we ook in deze moeilijke tijd sterk zijn met elkaar.

Zodra de maatregelen weer wat
versoepeld
zullen
gaan
worden
en er weer activiteiten zijn, zullen
we dit communiceren via diverse
kanalen, waaronder de website en de
facebookpagina van In de Klundert.
Aan de diverse organisaties de vraag om
kalenderitems graag door te geven zodra
er een datum gepland is aan redactie@
indeklundert.nl.

Veel liefs,
Familie Commereuc

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.

In moeilijke tijden komt men nader tot elkaar
Wat begon als een sluimerende corona-crisis, dat werd een bom toen
op zondagavond 15 maart tijdens een persconferentie werd verteld dat
er drastische maatregelen ingingen voor heel Nederland. Wat gebeurt
er dan? Mensen raken in paniek, mensen gaan nog meer hamsteren,
mensen hebben angst en..... mensen komen met de beste ideeën!
Zo ontstond de actie met de Facebookpagina Klundert voor Klundert.
Ruud dacht die zondagmiddag; dit kan nog wel eens van pas komen
in de tijd die eraan komt. Binnen no-time stroomde de pagina vol
met hulpaanbiedingen, berichten, enkele hulpvragen en allerhande
afbeeldingen. Dit was overweldigend, maar ook al vrij snel een chaos.
Ruud had wat helpende handjes nodig. Na contact met Ruud om mijn
hulp aan te bieden heb ik Anjo benaderd om vanuit de werkgroep
sociaal en als redacteur van In de Klundert mee te kijken naar deze
Facebookpagina. Met elkaar gingen we aan de slag om dit te organiseren.
Er kwam een tweede pagina bij: ‘Klundert koopt lokaal’ ter ondersteuning van de ondernemers.
Ook werd een whatsappgroep opgestart met mensen die aangeboden
hadden om te helpen en hierin worden alle hulpvragen die binnen komen verdeeld en opgepakt. Op de oproep om tekeningen te maken
wordt overweldigend gereageerd. Er staat inmiddels een speciale brievenbus bij AH in de Klundert. Deze wordt bijna dagelijks geleegd en
regelmatig ontvangen zo’n 300 mensen een mooie kleurplaat, kaart of
brief in de brievenbus. Dank hierbij ook aan onze postbezorgers die
hierin een handje helpen. En natuurlijk dank aan AH in de Klundert die
op allerlei manieren meehelpt achter de schermen.
Verder is er nu iedere week (om en om op woensdagmiddag en op donderdagochtend) een actie voor de voedselbank. En iedere week is het
weer een feest om de voedselbank te mogen bellen om te vertellen wat
we hebben opgehaald.
Wat ben ik ongelofelijk trots op Klundert! Wat woon, maar werk ik in
een ontzettend gaaf stadje waarin zoveel mooie dingen gebeuren! Wat
ben ik omringd door onvermoeibare vrijwilligers die overal bij helpen
en steunen!
Prachtige mensen, prachtige initiatieven, maar er zijn ook zeker zorgen.
Deze bovenstaande acties geven energie om door te gaan! Geven hoop
en geven blijdschap. Maar laten we ook goed om ons heen blijven

kijken, naar onze buren, de mensen uit de straat. Want naast al deze
mooie dingen zijn er huizen die het moeilijk hebben, waar angst is, waar
structuur is weggevallen wat voor problemen zorgt. Dat is de andere
kant van mijn werk, maar wat ben ik dankbaar dat ik me ook hiervoor
mag inzetten.
Een speciaal woord voor alle mensen die mij op welke manier dan ook
helpen, ik wil jullie nu al HEEL HARTELIJK DANKEN! Zonder jullie hulp
kan ik dit niet. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Samen staan we
sterk.
Renske Donkers, sociaal werker en inwoner van kern Klundert

Doorgeven van mobiele telefoonnummers
Ik bel juist in deze crisisperiode heel veel mensen om zomaar eens een
praatje te maken. Daarbij heb ik gemerkt dat gewone huistelefoonnummers vaak niet meer in gebruik zijn. De mensen zijn blijkbaar overgestapt op mobiele telefoon en hebben hun vaste nummer laten vervallen.
Ik zou aan deze mensen willen vragen om hun mobiele nummer door te
geven aan familie, vrienden en kennissen. Het is fijn om af en toe eens
telefonisch een praatje te kunnen maken, juist in deze moeilijke tijd.
Bericht van Leen den Hollander uit Klundert

Tulpen voor Zonnebloem Klundert
Onze gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem missen elkaar in deze
bijzondere, onwerkelijke tijd. De gezellige, maandelijkse activiteiten,
het jaarlijkse uitstapje en de bezoeken aan huis van onze vrijwilligers,
deze kunnen helaas geen doorgang vinden. Toch weten we ondanks
de maatregelen die er nu nodig zijn elkaar te vinden. Meerdere gasten hebben op de brief met het aanbod voor hulp bij de boodschappen
gereageerd. Mooi dat enkele vrijwilligers onze gasten op dit moment
hiermee kunnen helpen
De kaart en brief die de gasten kregen bracht een klein lichtpuntje in
deze eenzame tijden.
Ook een telefoontje, een praatje onder het balkon, of een praatje op
afstand in de tuin werd opgepakt en gewaardeerd.
En voor het paasweekend brachten we in samenwerking met
Bloembinderij “Mijn Idee” een beetje vreugde en gezelligheid in huis. Er
werd door Bloembinderij “Mijn Idee” voor elke gast en vrijwilliger van
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21-28 MAART: "TEN CATE ACTIE WEEK"
21-28
MAART:
"TEN
CATE
ACTIE
WEEK"
20%
korting op heren en dames ondermode.
Fruitig cadeautje bij aankoop van je nieuwe outfit.

17-21 MAART: "FEEL GOOD WEEK"

20% korting op heren en dames ondermode.

27 MAART: "MODEFLITSEN"

27 MAART-11 APRIL: "BH MEET
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WEET
WEKEN"
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GOOD WEEK"
Hello
Maribelle
Mode! Houd onze social
27 MAART-11 APRIL: "BH MEET
EN
WEET
WEKEN"
Fruitig cadeautje bij aankoop van je nieuwe outfit.
Gratis waszakje bij aankoop van lingerie.

Aanvang show 10.30-13.30-16.00-19.30 uur.

3 APRIL: "FEEL BEAUTY BY CINDY"

media
in de"MODEFLITSEN"
gaten en blijf op de hoogte van de nieuw27 MAART:
Aanvang show 10.30-13.30-16.00-19.30 uur.
ste
items.
Onze
winkel is open en we helpen je graag
13-30 APRIL
Bij besteding vanaf €150 een hammam doek cadeau.
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op
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Boost
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"HELLO
SPRING"
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Bij aankoop van Passionata Lingerie 2e artikel 50% korting.
27 MAART:
"MODEFLITSEN"
Bij besteding vanaf €150 een hammam doek cadeau.
18 APRIL: "BEACHDAY"
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Sun, music and more! stuur
Boost je huid en ervaar een mini proefbehandeling.
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cadeautje!
21-28 MAART: "TEN CATE ACTIE WEEK"
Boost je huid en ervaar een mini proefbehandeling.

Gratis waszakje bij aankoop van lingerie.

7-11 APRIL: "HELLO SPRING"

21-25 APRIL: "TRIUMPH CADEAU WEEK"

Gratis waszakje bij aankoop van lingerie.

20% korting op heren en dames ondermode.

13-30 APRIL

27 MAART-11 APRIL: "BH MEET EN WEET WEKEN"

18 APRIL: "BEACHDAY"

13-30 APRIL
21-28
CATE ACTIE
WEEK"2e artikel 50% korting.
BijMAART:
aankoop"TEN
van Passionata
Lingerie

Bij aankoop van Passionata Lingerie 2e artikel 50% korting.

Gratis waszakje bij aankoop van lingerie.

“Triumph
cadeau week”
20% korting op heren en dames ondermode.
18 APRIL: "BEACHDAY"
Bij
aankoop
krijgt
u 50% korting
27 MAART-11
APRIL:
"BHTriumph
MEET ENbh
WEET
WEKEN"
Sun, musicvan
and een
more!
Gratis waszakje bij aankoop van lingerie.
21-25
"TRIUMPH
op
een APRIL:
slip naar
keuze.CADEAU WEEK"
13-30 APRIL
Bij aankoop
vantot
Passionata
Lingerie
2e artikel 50% korting.
De actie
loopt
zaterdag
2 mei.

Sun, music and more!

21-25 APRIL: "TRIUMPH CADEAU WEEK"

18 APRIL: "BEACHDAY"

Sun, music and more!

21-25 APRIL: "TRIUMPH CADEAU WEEK"

Recept van de maand
de Zonnebloem een prachtige bos met witte en gele Tulpen gemaakt.
De tulpenbossen werden op een veilige en verantwoorde manier
rondgebracht door en aan de vrijwilligers.

Zomerse preischotel met
paprika

Ingezonden door Sylvia Endeman

Makkelijk, voedzaam en lekker deze zomerse preischotel. Je kunt
het helemaal van te voren maken en dan net voor het eten even een
twintig minuutjes in de oven. Heerlijk!

Live-uitzending “Het Klunderts Kwartiertje”
vanaf woensdag 29 april om 11.00 uur
We raken elkaar een beetje kwijt. Geen koffievisite meer, geen gezellige
praatjes op de markt, het schoolplein of tijdens het sporten. Tijd om elkaar eens op een andere manier op te zoeken en even lekker bij te kletsen tijdens het “Klunderts Kwartiertje”. Het “Klunderts Kwartiertje” is
een live-uitzending die op twee manieren gevolgd kan worden: via het
Internet en via de Kerktelefoon. In iedere uitzending praten we even bij
over wat er in de Klundert allemaal gebeurt. Daarnaast spelen we de
kleine Klundert Quiz, zijn er verhalen uit de oude doos en gaan we op
zoek naar de Klundertse Kanjer. De eerste uitzending staat gepland op
woensdag 29 april om 11 uur en duurt tot ? Tja: het is een “Klunderts
Kwartiertje”, het duurt dus minstens een kwartier, maar kan natuurlijk
uitlopen. Het streven is om iedere maandag, woensdag en vrijdag om
11 uur de lucht in te gaan.
Heb je nieuwtjes, ideeën of andere zaken die je wilt delen? Mail deze
naar info@determinato.nl.
Ingezonden door Cootje Knook

Nodig voor ongeveer 3 à 4 personen:
Ruim een kilo geschilde kruimige aardappelen, ongeveer 750 gram
prei in ringen gesneden, 1 grote rode paprika in blokjes gesneden,
een rookworst in blokjes gesneden, nootmuskaat, zout en peper,
scheut melk, paneermeel, wat klontjes roomboter, ongeveer 100
gram geraspte belegen kaas.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200ºC.
Kook de aardappelen gaar in kokend water, giet het vervolgens af en
maak hier een aardappelpuree van. Breng het op smaak met peper,
zout, nootmuskaat, een scheut melk en een paar klontjes boter.
Kook de gesneden preiringen intussen in ongeveer tien minuten gaar.
Meng de blokjes paprika en rookworst samen met de gekookte prei
door de aardappelpuree en verdeel het geheel over een ruime ovenschaal.
Als je paprikablokjes van te voren even een beetje aanbakt, dan
wordt het wat pittiger van smaak, ook lekker.
Bestrooi de preischotel met paneermeel en verdeel hier een paar
klontjes boter overheen. Bestrooi met een flinke laag geraspte kaas
en bak het af in ongeveer 15 tot 20 minuten. Voor een lekker krokant
kaaslaagje zet dan de oven nog even paar minuten op de grillstand.
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Bezoek onze showtuin & winkel!

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

Sponsorbijdragen kunnen overgemaakt
worden op bankrekening
NL06RABO 0181 2466 78
t.n.v. Stichting In de Klundert
o.v.v. Vriend van In de Klundert.

Maak nu een afspraak voor een uitgebreid gratis
telefonisch of videoconsult voor
Huidverbetering

Vetbevriezen

SPECIALE AANBIEDING!

Definitief ontharen

Heerlijke Gris de Gris Rose
oftewel de Gris van Rich!
Per fles 7,49 euro;
sLeijtenrij blijft in Klundert!
Bij aankoop Lvan
oop eeen
ens bdoosje
innen! Ru5
imeuro
e keus korting.
en leuke aanbiedingen!

En ontvang 19% korting op een kuur huidverbetering,
definitief ontharen, vetbevriezen of op producten.

O P=O P

Richard Leijten
Doorsteek 2
4791 HR Klundert
T: 0168-851095
E: sleijtenrij@ziggo.nl
I: www.sleijtenrij.nl

ZIN IN EEN NIEUWE FIETS OF HEEFT UW OUDE
FIETS ONDERHOUD OF REPARATIE NODIG?
WIJ ZIJN OPEN!
CHECK ONZE FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE
ACTIES EN AANBIEDINGEN!

Stadhuisring 14 - 4791 HS Klundert - 0168-851844
www.esthersmodewensen.nl

#CORTINAFIETSEN #GIANT #MERIDA #BHBIKES

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 09.30 – 17.00 en op zaterdag van 09.30 – 16.00 uur

KOOP EEN NIEUWE ZOMERJAS
&
LEVER UW “OUDE” ZOMERJAS BIJ
ONS IN
(DEZE LEVEREN WIJ VOOR U IN BIJ
EEN AANTAL GOEDE DOELEN)

&
U ONTVANGT VAN ONS 15%
JASSENKORTING
OOSTERSTRAAT 1, 4791 KLUNDERT
06-14491923 INFO@GROENENDIJKTWEEWIELERS.NL
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Informatie van de Stichting Oranjecomité Klundert
dan mag jij je lijst inleveren bij Primera van den
Berge en krijg je een leuke attentie. Degene die
de meeste kroontjes gevonden heeft, krijgt een
leuke prijs!
Meedoen kan van maandag 20 april tot en met
maandag 27 april.
Ga op zoek naar deze kroon

Beste inwoners van Klundert,
Het is een bijzondere periode waarin we ons
nu bevinden. De getroffen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat Koningsdag 2020 niet
zal verlopen zoals andere jaren. Geen aubade
op het Stadhuisplein, geen kinderspelletjes op
het gras en geen gezamenlijke lunch, maar dit
wil niet zeggen dat er helemaal niks te doen is
en dat we Koningsdag niet kunnen vieren. Dit
jaar vieren wij Koningsdag vanuit huis. Juist nu
is het belangrijk dat we dit soort feestdagen vieren. Daarom hebben wij een aantal alternatieve
activiteiten bedacht die corona-proof zijn. Wij
nodigen jullie allemaal van harte uit om deel te
nemen aan de activiteiten.
Kroontjesspeurtocht
Voor alle kinderen van Klundert hebben we een
leuke speurtocht. Jullie kennen misschien de berenjacht wel waarbij je op zoek moet naar knuffelberen die bij mensen voor het raam staan. Zo
zal ook deze kroontjesspeurtocht gaan. Ga op
zoek naar zo veel mogelijk kroontjes die door
heel Klundert aan het raam hangen. Schrijf de
straat en het huisnummer op waar je dit kroontje
hebt zien hangen. Het deelnameformulier staat
op onze facebookpagina. Print deze, vul je naam
en telefoonnummer in en ga op kroontjesjacht.
Denk jij dat je alle kroontjes hebt gevonden

Vlaggenparade
Met Koningsdag is het gebruikelijk dat iedereen
de Nederlandse vlag met eventueel een wimpel
buiten hangt. Toch zeker in deze periode willen
wij proberen om Klundert zo veel mogelijk roodwit-blauw te laten kleuren. Wij roepen iedereen
op om hun Nederlandse vlag buiten te hangen.
De straten van Klundert zullen er hierdoor heel
feestelijk uit gaan zien. Je kunt natuurlijk ook
je hele huis of zelfs de hele straat versieren.
Maak een leuke, grappige, feestelijke of ludieke
foto en stuur deze naar de facebookpagina van
Stichting Oranjecomité Klundert, of mail hem
naar sok-klundert@hotmail.com. Wij zullen de
leukste, mooiste of grappigste foto belonen met
een prijs. Donderdag 30 april wordt de winnaar
bekend gemaakt.
Wilhelmus
Dit jaar moeten wij het zonder de traditionele
aubade bij het Stadhuis doen. Door de genomen
maatregelen is het niet mogelijk om met zo veel
mensen bij elkaar te staan, maar dat betekent
niet dat er niet gezongen hoeft te worden. Natuurlijk mag het Wilhelmus niet ontbreken, dus
deze moet gezongen worden. Hoe gaaf zou het
zijn als wij met alle inwoners van Klundert het
voor elkaar kunnen krijgen om het Wilhelmus
tegelijkertijd te gaan zingen? Om 5 minuten
voor 10.00 uur zullen de klokken van de kerken
in Klundert gaan luiden. Zorg dat je buiten staat
of uit het raam hangt, zodat je de klokken kunt
horen. Na 5 minuten stoppen deze klokken met

luiden en dan is het de bedoeling dat wij met
heel Klundert het Wilhelmus door de straten
laten klinken.
Wanneer je een muziekinstrument bespeelt,
voel je zeker vrij om het Wilhelmus mee te spelen vanuit huis. Op www.concertgebouworkest.
nl is voor verschillende muziekinstrumenten de
bladmuziek beschikbaar.
Voor de zekerheid hieronder de tekst:
Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen
bloed,
Den vaderland getrouwe blijf ik tot in den doet.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn
Heer,
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller
stond,
De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
Dodenherdenking 4 mei
De maatregelen die zijn getroffen rondom het
Coronavirus hebben ook betrekking op de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei.
Het is niet mogelijk om dit jaar met de inwoners
van Klundert bij het oorlogsmonument aanwezig te zijn. Om toch te herdenken, schakelen
we de livestream van www.indeklundert.nl in.
Wanneer u naar www.indeklundert.nl gaat, kunt
u live de herdenking bij het monument volgen.
Hier zal de Last Post gespeeld worden en zullen
de twee minuten stilte in acht genomen worden. Vervolgens zal er namens het Oranjecomité
Klundert een krans gelegd worden bij het monument. Wij vragen u om hier niet naartoe te
komen, maar dit te volgen via de livestream op
www.indeklundert.nl.
Wij wensen jullie allemaal een heel gezellige Koningsdag vanuit huis toe!
Stichting Oranjecomité Klundert

Speciale activiteit in de Moye Keene

Kinderen knutselen voor de ouderen in de buurt
even en kunnen ze lekker bijkletsen.”

Haar ouders Alex en Gerrie den Hollander waren
helemaal enthousiast over dit idee. Alex heeft
vogelhuisjes, harten, klavertjes vier en ballonnen
van hout gemaakt om te verven en versieren. Het
benodigde hout werd geregeld door broer Rob
den Hollander en Gerrie heeft gezorgd dat er voldoende verf, glitters, stickers en andere spulletjes
waren om mee aan de slag te gaan. Vera heeft
alle kinderen in de wijk uitgenodigd om te komen
knutselen.

Vera de Bont-den Hollander kwam op het idee
om een knutselactiviteit te organiseren voor alle
jonge kinderen uit de buurt. Zij woont met haar
gezin in de Moye Keene, een wijk met heel veel
kinderen. “De kinderen zien elkaar nu bijna niet
en het leek me zo leuk om ze een keertje samen
iets te laten doen, alle kinderen iets laten maken om dan weg te brengen bij de ouderen in de
buurt. Allemaal natuurlijk netjes op gepaste afstand samen knutselen. Dan zien ze elkaar toch

Vrijdag 17 april was het zover. Maar liefst 33 kinderen hadden zich opgegeven en mochten in kleine groepjes op afgesproken tijden komen verven
en plakken. De bedoeling was dat de kinderen
hun werkstuk diezelfde middag gingen brengen
bij een ouder iemand in de buurt, bij iemand die
alleen is of zomaar iemand waarvan ze denken dat
die wel een beetje blij gemaakt mag worden. Zelf
werden de kinderen natuurlijk ook getrakteerd:
voor allemaal was er wat te drinken en wat lekkers.
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Op een pleintje tussen de huizen stond alles keurig klaar en natuurlijk alles op een gepaste afstand.
De kinderen mochten zelf kiezen wat ze leuk vonden om te gaan verven, met name de vogelhuisjes
waren erg in trek. Onder leiding van Vera en haar
vriendin Dorien was het een heerlijk geklieder
en gezellig geklets, de kinderen genoten! En wat
hebben ze mooie dingen gemaakt! Wat zullen de
mensen in de Moye Keene die zo’n leuke verrassing hebben gekregen blij zijn geweest!
“Dit was echt geweldig leuk. Zoveel blije kinderen
en zoveel enthousiaste reacties. Een mooie bijkomstigheid is dat vandaag eigenlijk de Koningspelen zouden zijn geweest. Onze kinderen hebben hiermee dus toch een leuke activiteit gehad!”
aldus Vera de Bont.
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