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www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

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

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! 
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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

Schrijfsel in 300 woorden
Als je nu aan een willekeurig iemand vraagt: noem een rotwoord met een C, dan weet ik het 
antwoord wel…. 
Wat zijn we deze periode hartstikke beu, wat zouden we graag het gewone leven terug willen!

Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben, want juist nu hebben wij een heel bijzondere 
tijd. Afgelopen week werd onze tweede kleindochter geboren. Wat een plaatje, wat een prach-
tig meisje weer, zo mooi, zo lief, een wonder!

Dat grootouderschap is echt een heel bijzondere dimensie in je leven. Het brengt je zoveel 
extra. Je kunt je van te voren werkelijk niet bedenken wat zo’n kleinkind bij je teweeg brengt. 
Zoveel liefde en zoveel plezier, zoveel genieten en vooral zo ontzettend trots en dankbaar!

Elke geboorte is natuurlijk een bijzonder wonder, maar de geboorte van een kleinkind dat is een 
wonderbaarlijke belevenis in de overtreffende trap. Die laatste weken dat je kinderen zwanger 
zijn, zo spannend, omhoog schieten bij elk telefoontje, slapen met de telefoon binnen handbe-
reik. En dan eindelijk het verlossende telefoontje dat de baby geboren is. 

Die eerste kennismaking: liefde op het eerste gezicht!

Het gezinnetje zelf leeft tijdens de kraamweek een beetje in een bubbel, zeker nu in deze rare 
tijd is het helemaal een week van afzondering. Weinig of geen kraamvisite, alleen de naaste fa-
milie en een paar van de allerbeste vrienden. Verder is het heerlijk rustig. Voor ons als grootou-
ders geeft dat volop ruimte om zo’n beetje elke dag even binnen te wippen, even kroelen. Wat 
verandert zo’n kindje die eerste week en wat leuk om daar getuige van te mogen zijn. 

Wie weet komen jullie binnenkort deze trotse oma tegen met twee kleindochters aan de wandel 
in Klundert. 

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Van de redactie
Huis-aan-huis verspreiding stopt in dorp 
Moerdijk
Dit is de 13e editie van ons Klundert Magazine. 
Met heel veel enthousiasme wordt er elke maand 
weer aan gewerkt om er een leuk leesbaar blad 
van te maken. De reacties die we ontvangen zijn 
gelukkig voornamelijk heel positief. Daar zijn we 
natuurlijk hartstikke blij mee, maar….

Ja, er is toch wel een maar…
Het is altijd de bedoeling geweest om er een 
gratis huis-aan-huis van te maken en dat willen 
we het liefste zo houden. Met dit blad willen we 
een belangrijke rol spelen in het bevorderen van 
de leefbaarheid in de kernen door te fungeren 
als spreekbuis voor lokale initiatieven. We heb-
ben steeds heel optimistisch gedacht dat we 
voldoende adverteerders, vrienden en sponsors 
zouden krijgen om dit blad te kunnen blijven 
maken.
De Stichting In de Klundert is een vrijwilligers-
organisatie zonder winstoogmerk, maar we 
hebben natuurlijk wel te maken met kosten. 
Daar kunnen we niet omheen. We zijn uiteraard 
heel blij met onze adverteerders, waardoor we 
een groot deel van de kosten kunnen betalen 
en ook onze vrienden worden erg gewaardeerd, 
want ook zij leveren een aandeel om het blad 
te kunnen maken. Maar om echt helemaal rond 
te kunnen komen, is toch nog net ietsje meer 
nodig. 

Dus ook nieuwe Vrienden zijn hartstikke wel-
kom! 
En het zou heel fijn zijn als Vrienden hun bijdra-
ge van minimaal 13,57 euro zelf elk jaar over-

maken op bankrekeningnummer NL06 RABO 
0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de Klundert 
o.v.v. Vriend Klundert Magazine.

Huis-aan-huis verspreiding stopt in het dorp 
Moerdijk
Helaas hebben we moeten constateren dat er 
vanuit het dorp Moerdijk weinig of geen res-
pons komt. Er wordt niet geadverteerd door de 
ondernemers en ook de sponsorbijdragen zijn 
minimaal. Dit betekent dus feitelijk dat versprei-
ding in Moerdijk alleen maar geld kost en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling.
Dat heeft het bestuur van de Stichting in de 
Klundert helaas doen besluiten dat we stoppen 
met het verspreiden van dit Klundert Magazine 
in het dorp Moerdijk. Deze editie is de laatste 
die huis-aan-huis wordt bezorgd.

Voor de Moerdijkers die dit blad graag willen 
blijven lezen, die kunnen een gratis Klundert 
Magazine ophalen bij Albert Heijn in de Klun-
dert. Ook liggen ze bij diverse ondernemers in 
Klundert op de leestafel waar ze gratis meege-
nomen mogen worden.
De Moerdijkers, die Vriend oftewel sponsor zijn 
(of worden) van het Klundert Magazine en die 
graag het Klundert Magazine blijven ontvangen, 
kunnen dat doorgeven via een e-mail naar 
redactie@indeklundert.nl.
Overigens is het blad ook online te lezen op 
www.indeklundert.nl.
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Gebiedsplan Klundert onder de loep

Houden we zalen, sporthal en zwembad in 
Klundert?

Afgelopen weken waren de leden van de werkgroepen van de Stadstafel 
Klundert weer druk bezig om te praten over de leefbaarheid in Klundert. 
Het doel is om in ieder geval de leefbaarheid op peil te houden en waar 
het kan te verbeteren. Heel wat onderwerpen passeren de revue tijdens 
zo’n vergadering met Stadstafelleden. 

Zeven jaar geleden hebben veel inwoners, verenigingen en ondernemers 
in een paar bijeenkomsten het Gebiedsplan voor Klundert gemaakt. Daar-
in stonden veel plannen die men graag met elkaar, de Gemeente Moerdijk 
en andere Sociale Partners wilden uitvoeren. In de Stadstafels van afge-
lopen jaren is er gewerkt aan die plannen. Het Gebiedsplan is inmiddels 
zeven jaar oud en toe aan een revisie. 
Samen met de gemeente zijn er verschillende bijeenkomsten geweest ook 
met andere Stads- en Dorpstafels om te bepalen hoe deze keer het Ge-
biedsplan gemaakt kan worden. Zeker in deze coronaperiode is de werk-
wijze van de vorige keer met veel mensen in De Niervaert geen optie. Een 
werkgroepje gaat binnenkort aan de gang hoe de informatie en ideeën van 
inwoners verzameld kunnen worden.

Effectiever en meer daadkracht
Op maandag 14 september waren de meeste leden van de werkgroepen 
Sociaal, Fysiek en Centrum aanwezig in De Niervaert, samen met Wet-
houder van Dorst. De avond stond in het teken van hoe kan er straks met 
een nieuw gebiedsplan effectiever de gestelde doelen gehaald worden. 
Twee uur lang werden er goede inhoudelijke gesprekken gevoerd met 
mooie resultaten. De Stadstafel vindt het bijvoorbeeld wenselijk dat er 
per onderwerp een aanspreekpunt aangewezen wordt en zeker ook een 
realistische agenda. Wat ook moet gaan helpen is de uitvoeringsagenda. 
Plannen uitvoeren gaat via verschillende fasen bij gemeentes en sociale 
partners. Juist die fases moeten beter afgestemd worden, zodat verwach-
tingen over en weer duidelijker worden. De wethouder kreeg die avond 
met name de algemene boodschap mee dat de Stadstafelleden graag 
meer aandacht voor Klundert zien en vooral meer daadkracht, zodat de 
lange tijd waarop het nu vaak duurt verkort wordt.

Toekomst Niervaert
Dinsdag 15 en donderdag 17 september stonden in het teken van De 
Niervaert en het buitenbad De Bosselaar Zevenbergen. Begin dit jaar is 
er een onderzoek gestart of de huidige exploitant Optisport verder kan 
gaan voor een volgende periode van vijf jaar. In januari was er daarom met 

diverse verenigingen die hun domicilie hebben in De Niervaert, de Stich-
ting Behoud De Niervaert, de Gemeente Moerdijk en het Onderzoeks-
buro Verbaell een avond georganiseerd om te praten hoe zij een en ander 
ervaren. Door corona was pas deze maand het advies gereed. Op dinsdag 
werd het advies gepresenteerd aan de deelnemers die betrokken waren 
bij de interviews en op donderdag werden de raadsleden geïnformeerd.
In tegenstelling tot het rapport van vijf jaar geleden werd er nu niet ge-
adviseerd om een zwembad ergens op een nader te bepalen locatie te 
realiseren. De Bosselaar kan in de huidige situatie nog jaren door, maar 
De Niervaert is een ander verhaal. De sporthal, het zalencomplex en het 
zwembad zijn bijna allemaal economisch afgeschreven, zeker het zwem-
bad gebruikt veel energie en er zijn diverse gebreken.  In de toekomst 
moet De Niervaert veel minder energie gaan gebruiken. Dit zou mogelijk 
zijn met een grote renovatie, maar de jaarlijkse kosten zouden daarmee 
niet veel minder worden. Het advies wat gegeven werd is om alles te ver-
nieuwen en duurzaam te bouwen. Daarmee zouden de jaarlijkse kosten 
voor de gemeente veel lager uit pakken. 

Houden we zalen, sporthal en zwembad in Klundert?
Voorzitter Melten Dekkers van De Stadstafel Klundert spreekt hierbij 
toch zijn zorg uit: “Dit klinkt denk ik voor veel gebruikers als muziek in 
de oren, maar de politiek gaat zich hier ook nog over uitspreken. Het is 
namelijk helemaal niet gezegd dat dit advies ook opgevolgd gaat worden. 
Als Stadstafel heb ik afgelopen donderdag één vraag gesteld aan de 
raadsleden tijdens de informatieavond: Gaan jullie op basis van dit 
onderzoek en het advies het College opdracht geven om de vernieuwing 
van De Niervaert te onderzoeken in de volgende fase of mag het College 
net als de vorige keer ook weer naar andere locaties en kernen kijken? 
Wethouder Schoneveld antwoordde dat in de volgende fase alle opties 
mogelijk zijn. Een mooi advies dus voor De Niervaert of een rapport om 
Klundert in slaap te sussen…? De toekomst zal het leren, want het besluit 
hierover ligt bij onze gemeenteraad. Laten we hopen dat ze Klundert 
De Niervaert met zalen, sporthal en zwembad blijven gunnen. Juist dit 
complex is zo belangrijk voor de leefbaarheid in Klundert. In het derde 
kwartaal van 2021 zullen we het weten.”

Als je interesse hebt in de onderwerpen of je wilt actief meedenken met 
de Stadstafel neem dan contact op met Melten.Dekkers@ziggo.nl of via 
het mailadres van de redactie: redactie@indeklundert.nl.

Foto Anjo van Tilborgh – Zwembad, zalencomplex en sporthal De Niervaert
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Gewoon bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze maand aan het woord Niek Tolenaars (68) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben hier geboren en getogen en ben altijd 
in Klundert blijven wonen. Geboren in de Am-
bachtsherenweg op nummer 13, later verhuisd 
naar nummer 7. We hadden thuis een groot en 
gezellig gezin met acht jongens en twee meisjes.
We gingen naar de Nederlands Hervormde 
school aan de Vestkant en daarna ben ik naar 
de LTS gegaan aan de Beatrijsweg. Daar heb ik 
metaalbewerking gedaan, maar dat was eigenlijk 
helemaal niet mijn ding. Tijdens mijn diensttijd 
heb ik nog wat cursussen gevolgd en uiteindelijk 
heb ik voornamelijk in de logistiek gewerkt.
In augustus 1973 kreeg ik verkering met Wilma 
Knook en in november 1976 zijn we getrouwd. 
We kochten voor 34.000 gulden een huis in de 
Krugerstraat. Na tien jaar konden we dit huis 
goed verkopen en kochten een groter huis in de 
Van Gaasbeekstraat. Later zijn we nog verhuisd 
naar de Prins Willemstraat en uiteindelijk wonen 
we nu sinds 2014 hier aan de Molenberglaan. 
Een heerlijk huis met een fijne tuin in een leuke 
buurt vlakbij het centrum, wat wil je nog meer.
We hebben twee dochters: Titia en Lucia. Allebei 
heel gezellige meiden, altijd actief en enthousi-
ast. Inmiddels ook vier geweldige kleinzoons. 
We genieten volop van en met de gezinnen van 
onze dochters.
Ruim 37 jaar heb ik bij Namascor gewerkt. De 
Moerdijkse vestiging is in 2013 gesloten; het 
bedrijf is naar Maastricht verhuisd. Ik was toen 
61 en kwam thuis te zitten. De eerste jaren nog 
wel gesolliciteerd, maar op die leeftijd valt het 
niet mee om weer aan de slag te gaan. Na de 
WW kwam ik in aanmerking voor een IOW-uit-
kering. Gelukkig had Wilma een goede baan en 
zo konden we het samen prima redden. In 2019 
is Wilma ook gestopt met werken. Nu genieten 
we van ons pensioen en we komen bijna tijd te-
kort om te doen wat we allemaal zouden willen.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ken hier heel veel mensen, ben zelf ook altijd 
geïnteresseerd in mensen. Lekker bomen over 
vroeger, ouwe koeien uit de sloot halen. Onge-
twijfeld zullen veel mensen mij kennen van de 
voetbal. Samen met m’n broers waren we heel 
actieve leden van de voetbalvereniging. Toen 
ik gestopt ben met voetballen, ben ik nog jaren 
verzorger en masseur geweest bij de club. Nu 
speel ik nog steeds tennis. Mensen zullen me 
misschien ook wel kennen van de stadswande-
lingen door Klundert en ik ben sinds een tijdje 

ook gids bij Fort Sabina, waar ook veel Klunder-
tenaren komen. Verder loop ik regelmatig een 
ronde buurtpreventie, ik ben lid van het haven-
koor in Willemstad en ik zing samen met Wilma 
bij Koor & More in Klundert.

In het dagelijks leven ben ik…
Een echte levensgenieter. Pluk de dag is mijn 
devies, uit ervaring weet ik dat het van de een 
op de andere dag anders kan zijn.

Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt 
heb…
De geboorte van mijn dochters. Zeker toen ik 
voor het eerst vader mocht worden, dat vond 
ik zo spannend en het was zo’n ontroerend mo-
ment.

Ik ben trots op...
Trots op m’n dochters en op alle vier mijn klein-
zoons. 

Mijn lijfspreuk is...
Probeer zaken altijd positief op te pakken, po-
sitief te denken. Zelf vind ik dat nog wel eens 
moeilijk, maar dan krijg ik een zetje van Wilma.

Ik ben goed in...
Contact leggen, een praatje maken met ieder-
een. Daarbij altijd proberen de mensen in hun 
waarde te laten.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik zeg nooit zomaar dat ik iets niet kan, ik zal 
het altijd proberen, maar ik ben absoluut niet 
technisch. 

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die altijd negatief zijn, die altijd iets te 
mekkeren hebben en commentaar hebben op 
alles en iedereen.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk heel weinig televisie. Ik ben een liefheb-
ber van Engels voetbal, dus daar kijk ik wel naar 
en de kennisquiz Twee voor Twaalf, die vind ik 
ook leuk. Verder eigenlijk niet.

Deze film moet iedereen zien...
De Zweedse film As it is in Heaven, heel 
indrukwekkend en met een prachtige lied: 
Gabriella’s Song. Vroeger vond ik Keetje Tippel 
met Monique van de Ven een geweldige film.

Het boek waarvan ik genoot...
Vroeger las ik eigenlijk weinig, maar de laatste 
jaren steeds meer. Mooi vond ik bijvoorbeeld het 
boek Onrust van Dick Schaap en Een Vrouw van 
Staal van Corine Nijenhuis. Echt indrukwekkend 
vond ik het dagboek van officier Verhulst over 
de naoorlogse tijd als militair in Nederlands-
Indië. Vooral ook omdat mijn vader daar als 
vrijwillig soldaat is geweest. Vroeger luisterde ik 
niet zo naar de verhalen van m’n vader, na het 
lezen van dit boek begrijp ik wat ze daar hebben 
doorgemaakt en heb ik wel eens spijt dat ik er 
niet meer met hem over kan praten.

Ik luister graag naar...
Klassieke muziek, maar bijvoorbeeld ook naar 

Ierse muziek of countrymuziek.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Toch wel een doener, alhoewel ik niet zomaar 
iets ondoordachts zal doen.

Het liefst drink ik...
Een rood wijntje of een portje.

En het lekkerste eten vind ik…
Gebakken aardappeltjes met worteltjes en een 
varkenshaasje en dan chocolade ijs met advo-
caat voor toe.

Mijn favoriete vakantieland is...
Wij zijn echte strandliefhebbers en gaan het 
liefste gewoon naar de Nederlandse kust. 

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Laten we lief zijn voor elkaar, ieders mening res-
pecteren en goed voor onze aarde zorgen.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een grote droom is om ooit nog eens te tennis-
sen op het gras van Wimbledon. En als het kan 
dan graag met Willem van Hanegem. Ben echt 
een enorme fan van hem, ik lees ook altijd zijn 
columns. Na een potje tennis kunnen we dan 
lekker kletsen onder genot van aardbeien met 
slagroom.

Mijn beste vriend/vriendin is…
Absoluut Wilma, mijn vrouw en mijn maatje.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Elkaar vertrouwen, weten wat je aan elkaar 
hebt, plezier hebben met elkaar en respect voor 
elkaar.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand, ik ben een gelukkig mens.

Klundert vind ik…
Een heel fijn stadje. Klundert wordt steeds meer 
en meer op de kaart gezet. We mogen best trots 
zijn op ons stadje.

Wat ik mis in Klundert is…
Er zou wat meer horeca mogen zijn, wat meer 
terrasjes, wat meer leuke gezellige kleine kroeg-
jes, dat zou ook meer toeristen trekken.

Mooiste plekje in Klundert…
De noordelijke vestingwallen met de 
Verlaatsheul. Alhoewel het wel de hoogste tijd 
is dat deze heul grondig wordt opgeknapt.

Minst mooie plekje in Klundert…
Laat ik het nu maar de vlakte van Pars noemen, 
echt afschuwelijk. Daar zou men een mooi ap-
partementencomplex moeten bouwen in een 
stijl die past bij de vesting.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Toch wel Willemstad. Ik zou er niet willen wo-
nen, maar je kunt prachtige wandelingen maken 
in deze vesting met mooie havens en gezellige 
terrasjes.
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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

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Heb je
verhuisplannen?

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

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Psalm 119 vers 105

Onze bijzonder lieve moeder, oma en overgrootmoeder is door haar Hemelse 
Vader op Zijn tijd thuisgehaald.
Wij zijn zeer dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend.

Teuntje den Hollander-Ploeg
sinds 1998 weduwe van

Philippus Pieter den Hollander

1 oktober 1929                                                4 september 2020

  Teunie en Arie Ardonne-den Hollander
  Corrie en Gerrit Otto-den Hollander
  Kees en Ineke den Hollander-Hollemans
  Pieter en Gedi den Hollander-de Wit
  Jannie en Bert Schreuders-den Hollander
  Maaike en Justus Suijdendorp-den Hollander
  Marian en Wim van Eersel-den Hollander
  Johan en Corrien den Hollander-Roodenburg
  Philip den Hollander
  Erica en Gert-Jan den Toom-den Hollander
  Anja en Gerben Veerbeek-den Hollander
  Lydia en Martin Siegersma-den Hollander

  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

4 september 2020
Groeneweg 10
4791 RZ Klundert

De dankdienst voor haar leven en de begrafenis hebben op donderdag 10 
september plaatsgevonden.

U kunt het condoleanceregister invullen op
 www.rouwcentrum-zuidema.nl 
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Buurtpreventie Blauwe Hoef zoekt vrijwilligers

Het buurtpreventieteam in de wijk Blauwe Hoef is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Dagelijks wordt er volgens schema in tweetallen een ronde 
door de wijk gelopen. De preventisten signaleren problemen en lossen 
die terstond op of melden het bij de verantwoordelijke instantie of bij 
de coördinator van het buurtpreventieteam. Belangstelling om mee te 
werken? Meldt u aan via e-mail buurtpreventie.blauwehoef@gmail.com.

“Er zijn sinds juli een aantal mensen gestopt en we zoeken dus verster-
king van buurtgenoten die samen met iemand anders door de wijk wil 
lopen. Iedereen kan zelf aangeven met wie men wil lopen en hoe vaak 
in een maand men beschikbaar is”, vertelt coördinator Wijnand Romijn, 
“als u al samen met iemand geregeld een wandelingetje maakt, is de stap 
naar buurtpreventie niet zo groot. Het hoeft maar een uurtje per maand 
te zijn en het is ontzettend belangrijk dat we op deze manier zichtbaar en 
aanwezig zijn in de wijk.”

Tijdens de buurtpreventieronde wordt er gekeken of er iets is dat opvalt 
en de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Meestal lijkt er niets aan 
de hand. Klundert is een rustig stadje en de wijk Blauwe Hoef is daar geen 
uitzondering op. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Ook hier wordt 
ingebroken of komt er iemand aan de deur met een babbeltruc. Daarom 
is het belangrijk dat we laten zien dat er opgelet wordt. Veiligheid is al 
lang niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de politie, gemeente 
of andere handhavingsdiensten. Ook de inwoners hebben invloed op de 
veiligheid.
“Buurtpreventie is een samenwerking tussen wijkagent, gemeente en de 
bewoners van de wijk. We luisteren naar buren die informatie delen ter 
voorkoming van inbraak en verloedering. Samen zien we meer. Elkaar 
steunen en er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is staat voor de buurt-
preventie centraal. We hopen dat we snel ons team kunnen versterken 
met nieuwe preventisten. Aanmelden kan vanaf 18 jaar”, aldus Wijnand 
Romijn.

Ingezonden berichten
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.

Griep- en pneumokokkenvaccina-
ties Huisartsenpraktijk De Clundert
Wij zijn al volop bezig met de voorbereiding van de vaccinaties. 
Huisartsenpraktijk de Clundert nodigt patiënten die in aanmerking 
komen voor een griepvaccinatie en/of pneumokokkenvaccinatie 
uit op woensdag 4 ovember tussen 15.00 uur en 21.00 uur. In ver-
band met spreiding van de drukte werken wij met tijdsblokken die 
u kunt vinden op de uitnodigingsbrief.
In tegenstelling tot andere jaren geven we deze vaccinaties niet 
in onze eigen praktijk, maar in Sporthal de Niervaert Molenvliet 
7 te Klundert. Deze locatie is door de gemeente beschikbaar ge-
steld. U rijdt richting de voetbalvelden en aan de achterkant van de 
Sporthal vind u de ingang van de priklocatie. Daar is ook voldoen-
de parkeergelegenheid.
Wij nemen maatregelen tegen het coronavirus, om zo veilig 
mogelijk deze vaccinaties te kunnen geven. U kunt wel meehelpen 
door 1,5 meter afstand te houden en thuis te blijven als u last heeft 
van verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niets 
meer kunnen ruiken of proeven en/of koorts. Wij plannen voor 
deze patiënten een ander tijdstip in. Houd hiervoor onze website 
(declundert.praktijkinfo.nl) in de gaten. Ook willen wij u vragen 
om een zelf meegenomen mondkapje te dragen. Dit is voor uw en 
onze veiligheid.
Alle patiënten die voor een vaccinatie in aanmerking komen, zullen 
in de week voor 4 november een brief ontvangen.

Team huisartsenpraktijk De Clundert

Uitreiking KIDS boekje aan alle 
basisschoolkinderen in Moerdijk

Primeur dit jaar voor 
kinderen uit Noordhoek
De kinderen op de St. Jozefschool in Noordhoek kregen de eerste 
exemplaren van het kids-boekje. Dit boekje staat vol met sportieve en 
culturele activiteiten die basisschoolkinderen in onze gemeente kun-
nen uitproberen. Deze week worden ze op alle scholen uitgedeeld. 

Op www.meermoerdijk.nl kunnen verschillende bedrijven en verenigin-
gen hun activiteiten aanbieden op het gebied van cultuur, sport, natuur 
en techniek. Kinderen kunnen zich via Meer Moerdijk inschrijven voor 
deze activiteiten. Het doel hiervan is dat kinderen gratis of tegen een 
kleine vergoeding kunnen kennismaken met verschillende activiteiten 
op het gebied van cultuur, techniek en sport. 

KIDS boekje
Een deel van de activiteiten is verwerkt in het KIDS boekje. In dit boekje 
vinden kinderen héél veel activiteiten die zij kunnen uitproberen. Er is 
een levendig en actief verenigingsleven in deze regio en het aanbod is 
heel gevarieerd. Het boekje kan een handige leidraad zijn om eens te 
bekijken wat er allemaal te doen binnen de diverse kernen.

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

Klundert Magazine bindt, boeit en bespaart. Een lokaal blad, juist 
nu!

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

Dit regionale maandblad kan alleen bestaan bij gratie van adver-
teerders. 

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

Welke Moerdijkse ondernemer verdient De Groene Pluim?
Bedrijven die goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid en sociaal 
ondernemen maken kans op de onderscheiding: De Groene Pluim. Ben jij 
of ken jij dé ondernemer in de gemeente Moerdijk die deze pluim verdient? 
Meld je aan of draag iemand voor via www.degroenepluim.nl.

Bewust ondernemen
Moerdijk wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. Dit kan de ge-
meente niet alleen. De gemeente bereikt dit doel samen met de inwoners en 
ondernemers. In Moerdijk zijn verschillende ondernemers bewust duurzaam 
bezig. Zij kunnen andere ondernemers inspireren om hun onderneming te 
verduurzamen. De Groene Pluim is niet persé voor het grootste of best pres-
terende bedrijf, maar voor de ondernemer die goed en bewust bezig is. Eén 
keer eerder werd de pluim al in de gemeente uitgereikt, aan Bras Fijnaart. In 
2020 krijgt het een vervolg. Krijgt jouw bedrijf de tweede?

De Groene Pluim; geen eindstation maar juist een begin
De Groene Pluim is een initiatief van VNO-NCW Brabant/Zeeland en is ont-
staan om bedrijven die duurzaam ondernemen te erkennen, waarderen en 
stevig te positioneren. De Groene Pluim dient als stimulans tot meer, beter 
en vooral ook gezamenlijk duurzaam ondernemerschap. Ondernemers die 
klimaatverandering aanpakken of die zich inzetten voor duurzame consump-
tie en productie, die ondernemers verdienen de Groene Pluim. De Groene 
Pluim is daardoor ook geen eindstation maar juist een begin. Door je aan 
te sluiten maak je deel uit van een groep ondernemers die positief van zich 
laat horen.

De Groene Pluim heeft gekozen voor vier Global Goals als basis:
1. Eerlijk werk en economische groei
2. Verantwoorde consumptie en productie
3. Klimaatactie
4. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Herken je je in bovenstaande goals? 
Meld jouw bedrijf dan aan of draag een (collega)ondernemer voor. Doe dit 
uiterlijk 30 september a.s., heel eenvoudig via 
www.degroenepluim.nl/doe-mee. Hier vind je ook meer informatie. Heb je 
je eerder al aangemeld? Dan hoef je dat niet nog een keer te doen.

Zonnebloem zoekt 
(bestuurlijke) vrijwilligers
De Zonnebloemafdeling bij jou in de buurt is hard op zoek naar nieuwe 
(bestuurlijke) vrijwilligers. Door toenemende vraag naar huisbezoek en 
(kleinschalige) activiteiten van de Zonnebloem zijn er steeds meer vrijwil-
ligers nodig. Zij zoeken mensen die het leuk vinden om met iemand met 
een lichamelijke beperking op pad te gaan. Of samen thuis gezellig van 
een kopje koffie te genieten. Maar ook vrijwilligers die het leuk vinden 
om dit vrijwilligerswerk goed te organiseren.

Mooie momenten
Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten bezorgen. Dat 
is wat de Zonnebloemvrijwilligers doen. Ze gaan op bezoek en samen er-
opuit en organiseren vakanties en activiteiten. Deze activiteiten raken nu 
weer langzaam opgestart als gevolg van de Corona-maatregelen. Vooral 
de kleinere, 1 op 1 activiteiten biedt mensen met een lichamelijke beper-
king weer de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Een bezoek aan het 
park of een kopje koffie op het terras. Veelal kan dat niet zonder hulp. 
De Zonnebloem maakt dit soort wensen mogelijk. Met de inzet van veel 
vrijwilligers. 

Voldoening
Met het doen van iets heel klein, kun je al veel voor een ander betekenen. 
Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem is niet alleen leuk om te doen, maar 
het geeft ook een goed gevoel.  

Informatie of aanmelden?
Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Reageer 
dan positief op onze facebookadvertenties die deze maand verschijnen. 
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Ruud van Beest via ruud.van-
beest@zonnebloem.nl of 06-51616518. Op www.zonnebloem.nl kun je 
heel veel algemene informatie vinden.



Klundert Magazine pagina 9Klundert Magazine pagina 9

Hoe organiseer je party’s met meerdere mensen die 
samen komen in deze Coronatijd? Op 1,5 meter? 
Of je organiseert een alternatief!

Huur ‘Lucas Shield’ van opvouwbaar, glashelder 
polycarbonaat 4 mm. (breukvast). 
‘Lucas Shield’ kan windvast bevestigd worden 
d.m.v. van STRAP/SCHROEF of LOSSTAAND op 
uw bar, counter, tafel of balie.
Uw eigen ontwerp, wordt op maat gemaakt uit 
ACRYL of LEXAN.

H.P. Design(R) 
telefoon: 06-18951464 
website: lucashpdesign.eu

Hoe organiseer je party’s met meerdere mensen die samen komen
 in deze Coronatijd? 1,5 mtr.? Of je organiseert een alternatief!

Huur ‘Lucas Shield’ van opvouwbaar, glashelder Polycarbonaat 4 mm.
(breuk vast). ‘Lucas Shield’ kan windvast bevestigd worden d.m.v. van
STRAP / SCHROEF of LOS STAND op uw Bar-Counter-tafel-balie
Uw eigen ontwerp, wordt op maat gemaakt uit ACRYL of LEXAN
H.P.Design(R)  telefoon: 06-18951464   website: lucashpdesign.eu

Hoe organiseer je party’s met meerdere mensen die samen komen
 in deze Coronatijd? 1,5 mtr.? Of je organiseert een alternatief!

Huur ‘Lucas Shield’ van opvouwbaar, glashelder Polycarbonaat 4 mm.
(breuk vast). ‘Lucas Shield’ kan windvast bevestigd worden d.m.v. van
STRAP / SCHROEF of LOS STAND op uw Bar-Counter-tafel-balie
Uw eigen ontwerp, wordt op maat gemaakt uit ACRYL of LEXAN
H.P.Design(R)  telefoon: 06-18951464   website: lucashpdesign.eu

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

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

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

Volg ons op www.facebook.com/ByTikiKlundert

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

By Tiki Mode
D

e P
oort TrendsVoorstraat 34

4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

www.dhafbouw.nl

Rob den Hollander
Blokweg 9b - 4761 RA Zevenbergen

telefoon 06 24925877
www.denhollandertuinhuizen.nl

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

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

door onze eigen vakmensen.
Ook verkoop van tuinhout.
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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 en 
wanneer de foto genomen is. 

Deze maand door het oog van de camera van Richard Sinte Maartensdijk.

Twee foto’s deze keer van dezelfde fotograaf: de coverfoto en de foto van de maand. Allebei bijzondere, kleurrijke, opvallende shots gemaakt door een 
nieuwe inwoner van Klundert en hij stelt zich graag even voor. 

Ik ben Richard Sinte Maartensdijk (51 jaar). Sinds kort ben ik samen met mijn partner de eigenaar van een prachtige woning in Klundert. Wij komen 
vanuit Ridderkerk en waren op zoek naar een woning in Brabant. Nadat wij in de omgeving van Klundert waren gaan kijken, dachten wij direct dit wordt 
ons nieuwe stekje!
Binnen eigen onderneming RS Fotografie ben ik 15 jaar werkzaam als fotograaf en houdt mij bezig met Interieur en exterieur fotografie, reclame be-
drijfsfotografie, (zakelijke) portretten, lifestyle fotografie. Daarnaast ben ik met mijn andere onderneming Horeca In Beeld actief met fotografie, video 
en vormgeving voor de horecabranche.
Voor meer informatie en een recente portfolio kijk gerust op www.rsfotografie.com en/of www.horecainbeeld.nl.

Flyers bezorgen? 
Ook dat kunnen wij 
regelen!
Hebt u een leuke maandactie? Wilt u alle inwoners informeren over 
een bepaalde happening of wat dan ook? Natuurlijk is het altijd mo-
gelijk om een advertentie te plaatsen. Een andere mogelijkheid is 
om een flyer of brochure mee te laten bezorgen door onze bezor-
gers!

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze bezorgers op 
pad en tegen een alleszins redelijke prijs zorgen zij dat uw flyer of 
brochure keurig huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons versprei-
dingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via 
advertenties@indeklundert.nl.
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Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang

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

Je bent van harte welkom voor een praatje, 
een helpend handje, advies, ondersteuning 
of gewoon een bakje koffie.

Voor meer informatie: 
renkse.donkers@surplus.nl 
Huis van de Wijk Klundert, 
Prins Willemstraat 2

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  
Een heel weekend, helemaal voor jezelf…

…met fijne yogalessen, yoga nidra en meditatie, heerlijk 
vegetarisch eten en een ontspannend klankbad op zater-
dagmiddag. Logeren in een mooie boerderij, wandelen in 
de prachtige omgeving. Slapen in sfeervolle kamers met 
goede bedden, relaxen bij de open haard…

Ga je mee? Je bent van harte welkom!

Meer weten of inschrijven?
Info over het programma, tarieven en de locatie vind je 
op www.sentiyoga.nl/yoga-retraite-puur

Senti Yoga
06 53 77 86 36

manon@sentiyoga.nl
www.sentiyoga.nl

YOGA RETRAITE PUUR 
20–22 NOVEMBER 2020 WINTERSWIJK

L E S S E N  |  W O R K S H O P S  |  R E T R A I T E S

TIJDENS HET RETRAITEWEEKEND HOUDEN WE ONS UITERAARD AAN DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN

Poster A4.indd   1Poster A4.indd   1 10-09-20   10:3610-09-20   10:36
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Aantrekkelijke korting

Gratis waardebon

Kans op shoptegoed

t.w.v. 150,- euro

 

MMooooii  aassssoorrttiimmeenntt    
kkaammeerrppllaanntteenn  en meer 

 

Noordschans 9 Klundert   

    open : MA t/m VR 13.00-17.30  ZA 9.00-17.00 
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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

Bij inlevering van 1000 punten gratis hoofdkussen t.w.v.€ 25,00

GlazenwasserijDOLLEE
Telefoon 0840030131 - glazenwasserijdollee@gmail.com

historische panden – scholen – kantoren – winkels - horeca
dakkapellen – dakborden – uitbouwen – erkers - hout & kunststof 
zonnepanelen – diverse schoonmaakwerkzaamheden

Wij zijn werkzaam in de Gemeente Moerdijk

grafisch vormgever
@vrolijkdesign

Verzorgt iedere 
maand de opmaak 
voor dit magazine!

info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 32 - oktober 2020

Het Lager Onderwijs in Klundert (deel 2)
KLUNDERT – Openbare basisschool De Cocon 
in Klundert kampt al zoveel jaren achtereen met 
een veel te laag aantal leerlingen, dat het be-
stuur voornemens is de school per 1 augustus 
2021 te sluiten. 
Een artikel met de kop “Basisschool De Cocon 
in 2021 dicht, dus ook geen openbaar onderwijs 
meer in Klundert” stond op zaterdag 25 april 
2020 in BN De Stem. Reden voor mij om uit te 
zoeken hoe het openbaar en bijzonder primair 
onderwijs in Klundert vanaf het ontstaan van 
Klundert in 1558 tot stand is gekomen. 
 
Een chronologisch overzicht
 
Toen Jan Bautoen omstreeks 1300 in het 
buitengebied van het dorp Niervaart “zijn” 
hostie vond hadden Willibrord (658-739) en 
Bonifatius (672-754) en de monniken van 
de cisterciënzersabdij Ter Doest hun werk 
in dat gebied al gedaan. Van alle mensen die 
er woonden had vrijwel iedereen zich laten 
dopen en was dus christen. Zij profiteerden 
allemaal mee met de welvaart die het Mirakel 
van Nyeuwervaert bracht met de bedevaarten 
die door gelovigen uit de wijde omtrek naar 
het dorp kwamen om de hostie te eren en gul 
geld en andere offergaven te doneren aan de 
parochie.

Toen Maarten Luther in 1518 zijn 95 stellingen 
aan de deur van de kerk van Wittenberg spij-
kerden omdat hij het o.a. niet eens was met het 
uiterlijk vertoon in de katholieke kerk en met de 
manier waarop de katholieke bisschoppen en 
andere geestelijken omgingen met hun volge-
lingen, bestond Niervaart niet meer. Het dorp 
was met kerk en al in 1421 verzwolgen door de 
golven van de St. Elisabethsvloed en totaal van 
de aardbodem verdwenen.

In 1561 vestigden de eerste nieuwe bewoners 
zich in de Clundert en ontstond er op de 
plaats waar nu de Kerkring ligt vrijwel meteen 
een “oncostelijck” kerkje bouwden. Omdat 
blijkt dat er in 1576 een predikant was van 
de Protestantse kerk, de tegenwoordige 
Nederlands Hervormde, mag aangenomen 
worden dat de eerste bewoners van het nieuwe 
Clundert lid waren van deze kerk . 

Uit de oudste stadsrekening van Clundert blijkt 
dat men in 1579/80 is gekomen tot de bouw 
van een school. Uit deze rekening blijkt tevens 
dat er ook een schoolmeester was. Er werd im-
mers een bedrag van 9 Karoli gulden uitbetaald 
aan “Mr. Jan Franz. Schoelmeester alhyer voer 
dat hy opt veerhuys zyne wooninge gehouden 
heeft, overmidts de schoole en zyne wooninge 
nyet gemarct en waert”.

Toen Willem van Oranje in 1581 besloot om 
Clundert om te bouwen tot vesting, woonden er 
± 80 gezinnen in het stadje.
  
Toen Luvinus de Meulemeester in 1587 
benoemd werd tot schoolmeester van de 
Heerlijckheyt van Niervaert, moest hij een 

eigenhandig geschreven acte van benoeming 
ondertekenen waaruit blijkt dat het onderwijs 
aan de (openbare) school een “zeer Christelijke 
basis” had.

De Fransen introduceerden in 1795 in 
Nederland het principe van scheiding van kerk 
en staat en bepaalden daarmee o.a. dat alle 
scholen openbare scholen zouden zijn. Alleen 
met toestemming van de overheid was het 
mogelijk om een bijzondere school te stichten. 
Ook werd de omschrijving van de rol van het 
godsdienstonderwijs opnieuw vastgesteld. 
Die luidde vanaf dat moment: “Het Openbaar 
Lager Onderwijs bevordert de Christelijke 
Opvoeding”. Dat is een heel ander uitgangspunt 
dan in de tijd van Luvinus de Meulemeester, 
toen de Christelijke opvoeding centraal stond.

In 1867 vroeg de “Hulpvereeniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs” te 
Klundert bij de Gedeputeerde Staten van Noord 
Brabant toestemming voor de verbouwing 
van “een huis, erf en tuin, gelegen in de 
Oostervoorstraat te Klundert, groot 8 roeden 
en 78 ellen” en kreeg daarvoor een vergunning, 
daarmee was de officiële terugkeer van het 
protestants christelijk lager onderwijs in 
Klundert verzekerd. In 1868 werd de nieuwe 
gereformeerde school officieel geopend. Het 
gemeentebestuur liet daarbij, ondanks een 
uitnodiging, verstek gaan. 85 Leerlingen van de 
openbare school maakten de overstap naar de 
nieuwe CNS.

Na de opening in 1906 van de rooms-katholieke 
school werd in 1911 de christelijk hervormde 
school geopend. Op de openbare school bleven 

slechts 53 leerlingen over van de 189 in 1885.

Eind juli 1917 deed “Mesjeu” van der Zande de 
deur van “zijn” openbare school aan de Kerkring 
voorgoed op slot. Sinds er, na een nieuwe 
rooms-katholieke in 1906, in 1910 een chris-
telijk hervormde school was bijgekomen en het 
steeds duidelijker werd dat de Liberalen en de 
Socialisten in het parlement de gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs als wisselgeld 
zouden gaan gebruiken om het algemeen kies-
recht voor mannen te bewerkstelligen, was het 
aantal leerlingen van zijn school teruggelopen 
van 248 naar 9. Slechts 9 kinderen waarvan de 
ouders principieel kozen voor openbaar onder-
wijs waren er nog over.  Te weinig om de school 
open te houden.
 
In de jaren 1920 - 1945 was het in het 
Klundertse onderwijsveld betrekkelijk rustig als 
het gaat om het verdwijnen en erbij komen van 
nieuwe onderwijsvormen. De. naweeën van de 
mobilisatie, de crisistijd die daarop volgde en de 
Tweede Wereldoorlog zorgden ervoor dat de 
mensen wel wat anders aan hun hoofd hadden. 
Toch werd al in 1946 een Gemeentelijke 
Technische School gesticht. Omdat het hier een 
school voor voortgezet onderwijs betreft, zal ik 
op deze onderwijsvorm verder niet ingaan. 

Bronnen:
De Canon van Moerdijk, Moerdijk, 2012
W. Boekhoven e.a. – 125 Jaar Christelijk onderwijs 
Klundert. (Klundert, 1994) 
Drs. J. Buitkamp – 1889-1989: De RK parochie 
Heilige Joannes Baptist (Klundert, 1989)
L. v.d. Mierden – Vierhonderd jaar school in Klun-
dert (Roosendaal 1979).

Vroegere openbare school van Mesjeu van der Zande



Column namens de Kerken - Kerk in beweging

The road ahead is empty
Wat staat ons te wachten in de tijd die voor 
ons ligt? Hebben we reden om ons zorgen 
te maken? Volop vragen over de toekomst.

Wie op zondagmorgen in zijn auto stapt 
heeft de weg haast voor zich alleen. De weg 
voor hem is leeg. Nou ja, grotendeels leeg. 
Er hangt een rust boven het land. Daar kan 
ik zo van genieten! The road ahead is empty. 
De weg voor me is leeg.
Wat de toekomst brengt weten we niet 
of nauwelijks. Die weg is inderdaad leeg. 
In deze tijd leger dan ooit. Dat maakt veel 
mensen onzeker en bang. Niet vreemd, 
lijkt me. Teruggrijpen op de geschiedenis 
kan vaak helpen. Maar deze keer niet of 
nauwelijks. 2020 is een jaar dat we niet 
snel zullen vergeten.  We schrijven dit jaar 
geschiedenis.

Begin oktober is de kinderboekenweek. 
En laat die precies over geschiedenis gaan. 
De kinderen gaan op school boeken en 
verhalen lezen uit de geschiedenis. Dan is 
het net of je er zelf bij bent.
Andere jaren hadden we als Klundertse 
kerken samen met het Bastion en de 

Molenvliet een scholen/kerkdienst over het 
thema van de kinderboekenweek. Dat gaat 

dit jaar niet door en ook volgend jaar gaan 
we dat anders, onder schooltijd doen.

Terug naar het thema En toen. Resultaten 
uit het verleden bieden geen garantie voor 
de toekomst. Dat merken we zeker nu. 
Van verschillende ouderen hoor ik: zoiets 
hebben we niet eerder meegemaakt.
Maar hoe kijken we dan vooruit? Ieder op 
zijn eigen manier, natuurlijk. In de kerk 
krijgen we oog voor de eindbestemming. 
Ons leven is een reis en wat er allemaal nog 
voor ons ligt, weten we niet. Gelukkig niet. 

The road ahead is empty. Voor onszelf, voor 
de samenleving, voor de kerk ook. Maar 
onder leiding van God komen we zeker 
goed uit. Wat we wel weten is niet alleen de 
eindbestemming. Maar ook dat er Iemand is 
die ons ziet en kent. 

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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Kalender Huis van 
de Wijk Klundert
Alle activiteiten gebeuren uiteraard vol-
gens de richtlijnen van RIVM, Surplus en 
Gemeente Moerdijk.

Wekelijkse activiteiten:
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 (opge-
ven in het Huis van de Wijk).

Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur 
jongerenavond.

Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur inloopspreekuur OnS Moerdijk met 
informatie over welzijnsdiensten en wel-
zijnsactiviteiten.

Donderdagavond 19.00-21.00 uur spelle-
tjesavond.

Vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen.

Vrijdagavond vanaf 19.00 uur moment 
van bezinning tijdens oecumenische 
weeksluiting met na afloop mogelijkheid 
tot ontmoeting onder het genot van kof-
fie of thee.

Op dinsdagmiddag en woensdagavond 
kan er geknutseld worden.

Spreekuur Geld en Recht:
Er is voorlopig geen inloopspreekuur zijn. 
Bij vragen kunt u mailen of bellen: 
srw.moerdijk@surplus.nl, 
telefoon 076-2082800 (klantenservice).

Kom in de kern:
Nog geen spreekuren, maar voor vragen 
kan men terecht in het Huis van de Wijk 
bij Pamela Kampman (wijkzuster) of bij 
Renske Donkers (sociaal werker).

Belangrijk om te weten:
Je moet je opgeven/registreren voor alle 
activiteiten! Dit kan door je naam in te 
vullen op het registratieformulier wat bij 
de ingang ligt. Vol=vol! We kunnen tel-
kens maximaal 16 deelnemers verwelko-
men.
Verder moeten uiteraard de regels en 
richtlijnen gevolgd worden zoals aange-
geven in het Huis van de Wijk.
Heb je vragen, neem even contact op met 
Renske Donkers via e-mail 
renske.donkers@surplus.nl of telefonisch 
06-23640824.

Ondersteuning bij gebruik GSM, IPad, tablet of laptop

Lessen digitale wereld kunnen weer van 
start 
“Weet u nog dat voordat Corona uitbrak er 
eenmaal per 14 dagen een inloop was om 
ondersteuning te krijgen bij het gebruik 
van GSM, Ipad, Tablet en laptop? Wat is dat 
al weer lang geleden. Maar we zijn aan het 
kijken of we ook hiermee weer aan de slag 
kunnen”, vertelt Renske Donkers van Surplus 
Welzijn Moerdijk.

Renske is coördinator Vrijwilligerscentrale 
Moerdijk en sociaal werker voor de kern 
Klundert en zij coordineert ook de diverse 
activiteiten in het Huis van de Wijk Klundert.                                                                            
“Het Huis van de Wijk Klundert is een poosje 
dicht geweest voor activiteiten, maar inmid-

dels zijn we weer stapje voor stapje aan de 
gang om allerlei dingen op aangepaste manier 
op te starten. En zo zijn we ook aan het kijken 
of we weer aan de slag kunnen met de digitale 
wereld. Wij zijn enthousiast om weer te begin-
nen, maar bent u dat ook?”

Ben je geïnteresseerd, meldt je dan aan bij 
Renske Donkers ( renske.donkers@surplus.nl) 
of door middel van een briefje met je gegevens 
(naam, adres en telefoonnummer) in te leveren 
bij het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2, 
Klundert. Er wordt dan contact opgenomen 
om te laten weten wanneer er wordt gestart.

Wekelijkse activiteiten voor 55-plussers in 
Klundert
Elke maandag:
09.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof
13.15 uur: Gym in De Niervaert
Elke dinsdag:
13.30 uur: Kaartclub In De Niervaert
14.00 uur: Fietsclub vertrek vanaf het So-
vakplein
Elke woensdag:
09.00 uur: Wandelen vanaf De Mauritshof

13.30 uur: Koorrepetitie Herfstklanken in 
De Niervaert
15.00 uur: Bingo in De Niervaert
Elke donderdag:
9.00 uur: Zwemmen in De Niervaert
Iedere dag:
13.00-17.00 uur: Biljarten in De Niervaert 
(i.v.m. kleine ruimte is het aantal deelnemers 
steeds beperkt)
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Klunderts koor C’est la Vie viert 20-jarig bestaan

September 2020 is de maand waarin het 
koor C ‘est la Vie haar 20-jarig jubileum 
viert. Geen uitgebreide festiviteiten, dat is 
in deze coronatijd helaas niet mogelijk, maar 
de koorleden staan natuurlijk wel stil bij dit 
porseleinen jubileum.

“Met een grote groep van het koor mogen wij 
onder begeleiding van gidsen gaan genieten van 
de rondwandeling door ons mooie Klundert. 
Deze gelegenheid grijpen we aan om toch een 
gezellig en feestelijk tintje te gaan geven aan 
ons 20-jarig jubileum door de wandeling af te 
sluiten met het hele koor onder genot van een 
drankje”, vertelt voorzitter Pitricia Koomans.

Géén smartlappenkoor
C’est la Vie noemt zich koor en geen smartlap-
penkoor. “De eerste tien jaren van ons bestaan 

waren het voornamelijk smartlappen die door 
ons gezongen werden met de daarbij passende 
kledij. Vooral zwart met een rood accent. In de 
loop der jaren merkten we dat ons publiek, en 
ook wijzelf, meer enthousiast werden van vro-
lijke liedjes. Niet dat we onze roots helemaal 
hebben afgezworen maar het genre bestaat 
nu vooral uit mooie, gezellige Nederlandstalige 
liedjes. Een enkele keer hebben we een uitspat-
ting in het Engels en zelfs een Franstalig num-
mer zit in het repertoire. Naast de uitbreiding 
van het repertoire hebben we ook onze kleding 
aangepast.”

Hoogtepunten
Enkele hoogtepunten: In Amsterdam is gezon-
gen met Herman Emmink en in Rotterdam met 
Adje (bekend van Paul de Leeuw). De laatste 
kwam zelfs naar Klundert om mee te repete-

ren met het koor. Met veel plezier heeft C’est la 
Vie optredens mogen verzorgen bij braderieën, 
feesttenten, openingen en natuurlijk verzor-
gingshuizen. Het koor wordt ondersteund door 
de accordeonisten Cora, Ankie, Godelieve en 
Ria. Bijzonder is dat dit vrouwenkoor één man 
in hun midden heeft: Joop begeleidt het koor 
op snaarinstrumenten. Koor C ‘est la Vie heeft 
meerdere commissies met elk hun eigen taak 
waardoor leden zeer betrokken zijn. Het werkt 
als een geoliede machine.

Afscheid dirigente
De evenementencommissie en het bestuur 
werkten al twee jaar toe naar dit jubileumjaar. 
“We nemen afscheid van onze dirigente Corrie 
van Brecht die vanaf het begin muzikale leiding 
heeft gegeven aan C’est la Vie. Dat deed zij voor-
treffelijk en op eigen wijze. Corrie is betrokken 
en zeer gedreven. Deze maand waren bijvoor-
beeld twee heerlijke dagen uit gepland naar een 
verrassingsbestemming. Helaas kon dit nu niet 
doorgaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. 
We hopen volgend jaar ons jubileum alsnog te 
kunnen vieren. Ondertussen zal Corrie wel haar 
dirigeerstokje overdragen aan Ankie Ploeg”. 

Expositie in De Stad
Van juli t/m september heeft het koor gebruik 
gemaakt van de vitrines van de Heemkundekring 
in De Stad Klundert. Hierbij werd twintig jaar 
C’est la Vie in beeld gebracht. Daarnaast was 
er een prachtige filmcompilatie te zien gemaakt 
door Rene Spierings. 
“De vitrines zijn goed bezocht. Alleen al door 
de leden van het koor zelf die deze gelegenheid 
aangrepen om elkaar te ontmoeten. Vanaf maart 
wordt er al niet meer gerepeteerd en we mis-
sen elkaar. We zingen graag maar zijn daarnaast 
ook een hechte groep die lief en leed met elkaar 
deelt”, aldus Pitricia Koomans.
De vitrines zijn deze week nog te bezichtigen 
tijdens de openingsuren van De Stad Klundert.

Door de Klundertse zwemvereniging Het Rooie Paerd was zondag 13 september weer een zwemtocht georganiseerd over het Hollands Diep. Niet de legen-
darische oversteek van vroeger, maar de 55 deelnemers konden kiezen voor een tocht vanaf Tonnekreek (3,8 km) of Bovensluis (2,7 km) naar de haven van 
Willemstad.  Alle deelnemers hebben op eigen kracht de haven Willemstad bereikt. Het was een geslaagd evenement onder prachtige weeromstandigheden.



WWiinnkkeelleenn iinn ddee KKlluunnddeerrtt!!
Al enkele jaren heeft het Klunderts Ondernemers Kontakt (afgekort KOK) een speciaal spaarsysteem voor de 
consument waar een groot deel van de Klundertse ondernemers aan meedoet.
Deze speciale Winkelpas Winkelen in de Klundert betekent een mooi extra voordeel voor consumenten die winkelen of  
gebruik maken van diensten van onze Klundertse ondernemers!

WWiinnkkeellppaass ““WWiinnkkeelleenn iinn ddee KKlluunnddeerrtt”” bbiieeddtt aalllleeeenn mmaaaarr vvoooorrddeeeell vvoooorr ddee ccoonnssuummeenntt!!
Deze winkelpas is verkrijgbaar bij alle deelnemende ondernemers. Eenmalig betaalt u twee euro voor deelname en 
daarna kan het sparen meteen beginnen.

AAllllee vvoooorrddeelleenn oopp eeeenn rriijjttjjee::
Bij alle deelnemers ontvangt u punten bij aankoop van alle producten/diensten.
De gespaarde punten kunnen verzilverd worden bij alle deelnemende ondernemers.
Alle ondernemers hebben regelmatig speciale winkelpasacties, waarbij u met uw winkelpaspunten nog eens extra 
voordeel kunt krijgen op bepaalde producten op diensten.
Uw pas staat geregistreerd dus bij verlies of  diefstal kunt de pas blokkeren en de punten over laten zetten op de 
nieuwe pas.

DDee ddeeeellnneemmeennddee oonnddeerrnneemmeerrss zziijjnn::

Al

winkelend 

sparen.

Bij iedere 

deelnemer

kunt u uw 

spaarpunten 

inleveren.

Simpel en snel 

sparen voor 

shoptegoed.
Snelspaarders 

voordeel: 

De eerste 100 

spaarders 

ontvangen bij 

1000 punten een 

gratis taart.

Haal direct 

uw pas op 

en maak 

kans op een 

mooie prijs!

Kijk op de 

achterzijde

voor de 

deelnemers.

Houd de 

website in de gaten 

voor speciale 

aanbiedingen en 

voordeel! 

www.winkelenindeklundert.nl

AH In de Klundert
Bakkerij Smit
DA van Berghem
De Poort Trends
De Roos Modeschoenen
Dekkers Haarmode
Jacco’s Menswear
Dierenspeciaalzaak Wendy
Feel Beauty by Cindy
Keurslager Jongmans

Kluswijs Klundert
Maribelle Mode
Maribelle Lingerie
Marion’s Bloemdecoratie
Marskramer Klundert
Rechtstreeks
Ropanita
Uw Topslijter Sleijtenrij
Van de Werken Woninginrichting

KKoooopp llookkaaaall,, ggeebbrruuiikk ddee ddiieennsstteenn vvaann oonnzzee llookkaallee oonnddeerrnneemmeerrss!!
HHeebbtt uu nnoogg ggeeeenn wwiinnkkeellppaass?? LLoooopp mmeetteeeenn eevveenn bbiinnnneenn bbiijj eeeenn vvaann ddee ddeeeellnneemmeerrss eenn vvrraaaagg eerroomm!!
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Recept van de maand 
Herfstsalade met paddenstoelen
Lauwwarme salade met paddenstoelen gebakken in balsamico met 
cranberry’s en roquefortkaas. Dit heerlijke bijgerecht is in 20 minu-
ten klaar en ook heel lekker als lunch!

Ingrediënten voor 2 personen
200 gram champignons en/of andere paddenstoelen, twee sneetjes 
brood, 50 gram kaas roquefortkaas (of gorgonzola), scheut balsami-
coazijn, 75 gram rucola, handje cranberries en olie of boter om mee 
te bakken.

Bereiding
Rooster het brood in een pan of broodrooster krokant en snijd in 
stukken. Snijd de paddenstoelen in plakjes en voeg toe aan een pan 
met wat olie of boter. Voeg ook een scheutje balsamicoazijn toe en 
bak dit ongeveer 5 minuten. Verdeel ondertussen de sla over twee 
borden. Steek het brood er tussen. Schep de gebakken champignons 
en paddenstoelen er bovenop. Kruimel wat roquefort of gorgonzola 
er over en bestrooi de herfstsalade met wat cranberries. Zowel lauw-
warm als koud lekker.

Vrijdag 2 oktober: Determinato start nieuw probeerorkest voor kinderen vanaf 8 jaar

Muziek maken is leuk en iedereen kan het leren!
Lijkt het jou ook leuk om samen muziek te maken? Heb jij wel eens ge-
speeld op een echt muziekinstrument? Zou je dat wel eens willen probe-
ren? Determinato start in oktober weer met een introducti ecursus voor 
alle kinderen vanaf circa acht jaar. Gedurende acht wekelijkse lessen mo-
gen de kinderen proberen hoe het is om samen muziek te maken. Daar-
voor mogen ze gebruik maken van de instrumenten van Determinato.

Muziekvereniging Determinato vindt het belangrijk om de muzikale ont-
wikkeling van kinderen en jongeren te sti muleren. Het is een vaardigheid 
waar je je hele leven plezier van hebt.

Kom je meedoen?
Het nieuwe probeerorkest start op vrijdag 2 oktober om 18.30 uur in de 
muziekzaal van De Niervaert. Totaal omvat deze introducti ecursus acht 
lessen op de vrijdagavond van 18.30 tot 19.15 uur.
De kosten om mee te doen aan dit probeerorkest bedragen 15 euro voor 
de gehele cursus inclusief gebruik van een muziekinstrument en de nodige 
bladmuziek en andere lesmaterialen.
Belangstelling om mee te doen? Geef je dan snel op via onderstaand con-
tactadres.

Beginnersgroep voor volwassenen
Muziek is voor alle leeft ijden en je kunt op elke leeft ijd starten om een 
instrument te leren bespelen. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die 
later begonnen zijn en nu met heel veel plezier meespelen in het fanfa-
reorkest van Determinato. Binnenkort hoopt Determinato ook te starten 
met een beginnersgroep voor volwassenen. Vraag naar de mogelijkheden 
en/of geef je op om mee te doen.

Contact: e-mail info@determinato.nl of telefoon/whatsapp 
06-43694329. Archieff oto zomerconcert jeugdorkest 2019

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

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?
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Terug in 
oktober!

Boek nu je diner op

3 GANGEN 
KEUZEMENU 

€ 29,50

w w w . e t e n i n d e p a s t o r i e . n l

Kamerorkest Roosendaal
Jubileumconcert 25 jaar

MET MEDEWERKING VAN SOLISTE ANNEKE VAN DER HOEK 
EN OP PIANO PATRICK GOVERDE

TICKETS  €17,50 (INCL. CONSUMPTIE). SLECHTS BEPERKT PLAATS
BESTEL SNEL JE KAARTEN! VIA TICKETS.INDEKLUNDERT.NL

OF BIJ PRIMERA VAN DEN BERGE VOORSTRAAT 30 KLUNDERT

ZATERDAG 10 OKTOBER
14:30 UUR

Woensdag 30 september: afsluiti ng 
speeltuinseizoen Westerkwarti er

Muziek plus speeltuin = 
muziekspeeltuin
Het speeltuinseizoen loopt ten einde en op woensdagmiddag 30 
september is de laatste dag dat de speeltuin van het Westerkwarti er is 
geopend. De buurt- en speeltuinvereniging heeft  als afsluiti ng samen 
met Determinato een speciale muziekspeeltuin georganiseerd. Alle 
Klundertse kinderen van vier tot acht jaar zijn van harte welkom om 
grati s mee te komen doen.

De speeltuin is op woensdagmiddag 30 september open vanaf twee uur. 
Dan kunnen de kinderen al terecht om lekker te spelen in de speeltuin. 
Voor ouders en grootouders is het terras geopend waar men gezellig een 
kopje koffi  e, thee of fris kan gebruiken, waarbij uiteraard wel de corona-
richtlijnen in acht genomen moeten worden (anderhalve meter afstand 
van elkaar).

Muziekspeeltuin
Om 16.00 uur begint die middag een speciale muziekspeeltuin. De 
kinderen krijgen dan een speels muzieklesje, waarbij ze samen muziek 
maken, zingen en mee mogen doen met allerlei muziekspelletjes. Dit duurt 
tot 17.00 uur en bij mooi weer zullen de kinderen als afsluiti ng een leuke 
presentati e geven. 

Westerkwarti er is er voor iedereen
Voor alle duidelijkheid: Het Westerkwarti er is er voor alle inwoners van 
Klundert. Iedereen mag lid worden van de Buurt- en Speeltuinvereniging. 
De vereniging beheert de speeltuin, maar voor de leden zijn er ook allerlei 
andere acti viteiten voor het hele gezin. Belangstelling? Neem contact op 
met Pitricia Koomans: p.e.c.koomans@kpnmail.nl.
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Schoolbesturen hebben 
Toekomstplan Scholen Klundert 
aan de gemeente voorgelegd
In het afgelopen schooljaar hebben veel 
mensen meegewerkt aan de ontwikkeling 
van de toekomstscenario’s voor het 
primair onderwijs in Klundert. Met de 
teams van de scholen, met de ouders 
en de medezeggenschapsraden en met 
vertegenwoordigers van de stadstafel namens 
de Klundertse gemeenschap is in een zestal 
bij-eenkomsten gewerkt aan verschillende 
toekomstscenario’s. De mensen hebben er 
aan bijgedragen dat er gaandeweg een goed 
beeld is ontstaan welke setting van de scholen 
en de kinderopvang het beste kan bijdra-
gen aan de ontwikkeling van kinderen in de 
context van de 21e eeuw.

Het beeld dat prominent naar voren komt is 
het volgende:

De scholen en de kinderopvangorganisaties 
gaan gezamenlijk naar één locatie (waarbij 
Optisport-Niervaart een interessante optie is 
vanwege de sportfaciliteiten w.o. het zwem-
bad) en worden gehuisvest op een campus met 
afzonderlijke gebouwdelen die verbonden zijn 
rondom gemeenschappelijke voorzieningen of 
één gebouw met gezamenlijke voorzieningen. 
Ouders behouden de vrijheid van schoolkeu-
ze, maar de scholen gaan wel veel meer sa-
menwerken. Om kinderen die extra aandacht 
nodig hebben goed te ondersteunen zal in dit 

voorkeursscenario ook ’t Palet ondergebracht 
worden.
Vanwege de locatie bij het zwembad, de sport, 
de vergaderfaciliteiten en de groenvoorzie-
ningen dienen zich leer-omgevingen aan waar 
de ontwikkeling van de kinderen nieuwe im-
pulsen kan krijgen, mede door samenwerking 
met sportverenigingen, culturele instellingen, 
bedrijfsleven en ouderen. De school van de 
toekomst zet de deuren naar de samenleving 
open, zodat kinderen ook kunnen leren van 
anderen dan van alleen hun eigen leerkracht. 
Ook de kinderopvang zal onderdeel gaan uit-
maken van de campus, zodat er gewerkt kan 
worden aan doorlopende ontwikkeling van de 
kinderen.

Het is een streefbeeld waarvan nog veel moet 
worden uitgewerkt en dat willen de school-
besturen graag in goede samenwerking met 
de teams en met de externe partners gaan 
aanpakken. Voor nu is het aan het gemeen-
tebestuur om te beoordelen of het haalbaar 
is dit streefbeeld wat betreft de locatie en de 
gebouwen te gaan realise-ren. Ook de stads-
tafel zal door de besturen en de directeuren 
over het streefbeeld worden bijgepraat. Zodra 
er van de zijde van de gemeente helderheid is 
over de haalbaarheid, kunnen naar bevind van 
zaken vervolgstappen worden gezet.

Woensdag 9 september verrasten de leerlingen van de Openbare Basisschool De Cocon de omwonenden 
met bloemen uit hun eigen schooltuin. Ook kregen de oudere buren de vraag om penvriend of penvrien-
din te worden. Deze actie gebeurde in het kader van de Week van het Lezen en Schrijven.

Donderdag 15 oktober: brain-
stormavond over de mogelijk-
heden

Huis van de 
Wijk Klundert 
2.0
Het huis van de wijk Klundert is al wat 
jaren actief nu in Klundert.  Er worden tal 
van activiteiten georganiseerd en deze 
worden goed bezocht. Maar halen we eruit 
wat er inzit? Zijn er genoeg mogelijkheden 
voor de inwoners van Klundert? 

Wat zouden we met elkaar nog willen 
bereiken, wat mis jij of wat zou jij willen, 
wat hebben we nog nodig in Klundert, wat 
missen we in Klundert? Kan iedereen mee 
doen? Hierbij moeten we niet alleen denken 
aan activiteiten die plaatsvinden, maar ook 
aan bepaalde diensten, voorzieningen en 
allerhande mogelijkheden.

Brainstormsessie
Vind je het leuk om hierover mee te 
brainstormen? Dan ben je van harte 
welkom op donderdagavond 15 oktober 
om 19.30 uur in het Huis van de Wijk 
Klundert, Prins Willemstraat 2. Heb je 
ideeën of suggesties, vind je het leuk om 
mee te denken over de mogelijkheden 
in het Huis van de Wijk, kom dan mee 
doen met deze brainstormsessie. Meld je 
hiervoor aan bij Renske.Donkers@surplus.
nl of bel met: 06-23640824. Mochten er 
vele mensen mee willen denken, dan zal er 
een tweede avond ingepland worden.
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