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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

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

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

• Onderhoud & service
• Auto- en ruitschade reparatie
• Alle merken
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Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Maandschrijfsel in 300 woorden
Waar kun jij echt van genieten?
Ik kan echt genieten van een heerlijke mok thee. Ook zo leuk die teksten op het labeltje van het 
theezakje. 

Van de week hadden we zo’n heerlijke zonnige herfstdag. Lekker naar buiten en samen met een 
vriendin een fijne wandeling gemaakt. Zo mooi die polderlandschappen rondom Klundert en ze-
ker in dat bijzondere herfstlicht. Dat is genieten! Thuis pak je daarna een grote mok herfstthee en 
wat lees je dan op dat labeltje: ‘Waar kun jij echt van genieten?’ Dat zet me even aan het denken…

We beleven op dit moment niet het allerleukste jaar, maar toch is er ook heel veel te genieten. 
Er gebeuren ook hele bijzondere dingen, er zijn ook mooie momenten. Carpe Diem, pluk de dag 
en geniet!

Je kunt wel gaan zitten wachten tot deze periode voorbij is, gewoon niets doen en gelaten wach-
ten tot het weer ‘normaal’ is, maar dat is dus echt zonde van de tijd. Wacht niet tot later, want 
je weet helemaal niet wat later zal brengen. De tijd vliegt namelijk voorbij en die komt niet meer 
terug. Dus geniet nu! Geniet van kleine dingen, doe dingen die je graag doet, lach om de leuke 
dingen, want die zijn er ook, als je ’t maar wilt zien.

Ik kan oprecht lachen en genieten samen met m’n kleindochters. De oudste nu bijna drie, wat een 
heerlijke uitspraken, zo eigenwijs, zo grappig, zo schattig. En de jongste net een paar maanden, zo 
ontroerend lief als je zo’n stralende lach krijgt als je haar oppakt. 

Ik wens iedereen juist nu ook hele fijne genietdagen! Maak het gezellig in huis, drink een kop thee 
en glimlach om de tekst op het theelabeltje!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Van de redactie
Veel activiteiten bij In de Klundert!
Stichting In de Klundert zit niet bepaald stil, 
maar is volop in beweging. De stichting heeft 
als doel om Klundert nog leuker te maken, 
wil Klundert op een nog positievere manier 
op de kaart zetten, zoekt de samenwerking 
en verbinding tussen verenigingen, scholen, 
kerken, ondernemers enz. en daarbij willen ze 
graag alle inwoners van Klundert bij betrekken. 
Een leuke ontwikkeling van In de Klundert is 
het uitgeven van dit Klundert Magazine. Een 
veelgelezen blad dat bij de lezers goed in de 
smaak valt gezien alle positieve reacties.

De afgelopen jaren is er heel wat op stapel 
gezet. Het is begonnen met een werkgroep bij 
de Stadstafel genaamd Trots op Klundert. Daar 
is de Stichting In de Klundert uit voortgekomen 
en deze is verder gegaan als ambassadeursgroep 
namens de diverse groeperingen in Klundert. 
De stichting heeft als doel de leefbaarheid te 
bevorderen en van alles te ondernemen ter 
promotie van Klundert, zoals informatie bieden 
over de activiteiten, bezienswaardigheden en 
recreatiemogelijkheden in Klundert.

Film ‘Fret en Jet bij Sinterklaas’
De stichting is opgericht in 2014  Er is 
een website ontwikkeld, wat een podium 
biedt aan de diverse acties en activiteiten. 
Daarbij inmiddels ook een aantal actieve 
facebookpagina’s zoals In de Klundert, Klundert 
voor Klundert, Ondernemend Klundert en 
Groeten uit Klundert. Deze digitale platforms 
worden veelvuldig gebruikt. Afgelopen week 
bijvoorbeeld is vanaf de website het speciale 
filmpje ‘Fret en Jet op bezoek bij Sinterklaas’ 
gelanceerd via die website en de diverse 
facebookpagina’s.

Speciale Klundertvlag
Langzaamaan komen er steeds wat uitingen bij. 
Onlangs is de stichting gestart met het laten 
maken van Klundertvlaggen met het wapen van 
de voormalige gemeente Klundert. Deze geel 
met blauwe vlag zie je al op diverse plaatsen 
wapperen in Klundert. Wil je ook zo’n mooie 
Klundertvlag? Er kunnen drie maten geleverd 
worden. De standaardmaat is 150x100 cm en 
kost 24 euro. Vraag informatie via het mailadres 
van de stichting: info@indeklundert.nl.

Online StadsQuiz
Vanuit de vrijwilligers achter de facebookpagina 
Klundert voor Klundert is er weer een nieuw 
initiatief: De grote Klundertse StadsQuiz Thuis 
voor de Buis. Een online showavond met 
quiz, muziek en nog veel meer. Dat wordt dus 
interactief meespelen met én genieten van een 
speciale Klundertse showavond vanuit de eigen 
woonkamer met het hele gezin. Meer hierover 
elders in dit magazine. En houd vooral ook de 
facebookpagina’s in de gaten, want daar is alle 
informatie te vinden.

Bent u al Vriend van In de Klundert?
Stichting In de Klundert vormt inmiddels een 
grote Klundertse vriendenclub. Hoort u daar 
ook al bij?
Mocht u nog geen vriend zijn, meld u dan 
meteen even aan. Dat is heel makkelijk. Voor 
een kleine bijdrage van minimaal 13,57 euro 
per jaar hoor je er bij! Aanmelden via de website 
www.indeklundert.nl/word-vriend-van-in-de-
klundert. Daar is een iDeal link als donatieknop 
waar u meteen uw bijdrage kunt overmaken.
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Save the date: zaterdagavond 19 december 2020

De grote Klundertse StadsQuiz 
Thuis voor de Buis!

Bij dit magazine ontvangt u deze keer wel een heel speciale flyer! De 
aankondiging van de eerste editie van een online stadsquiz. Dit wordt 
geen gewone stadsquiz, maar een showavond met quiz, muziek en nog 
veel meer, live uitgezonden vanuit een heuse studio en die iedereen 
thuis vanuit de luie stoel online kan volgen. Dat wordt dus interactief 
meespelen met én genieten van deze Klundertse showavond vanuit uw 
eigen woonkamer, thuis voor de buis met het hele gezin!

Het spelen van de speciale Klundertse StadsQuiz staat centraal. Wat deze 
quiz onderscheidt van andere quizzen, is dat deze live uitgezonden wordt, 
waardoor men ook interactief kan reageren middels een mobiele telefoon 
of tablet. Dit device wordt namelijk uw eigen quizcontroller. Hoe dit werkt, 
wordt allemaal uitgelegd in een brief nadat u zich heeft ingeschreven met 
uw team. 
Ook kan men foto’s appen die dan tijdens de uitzending voorbij komen. 
Dit levert vaak hilarische beelden op. De show is toegankelijk voor het 
gehele gezin. De quiz bestaat gedeeltelijk uit algemene vragen, maar er 
zullen ook heel wat lokale vragen aan bod komen.

Deelnemen voor slechts 7,50 euro per team!
Om mee te kunnen doen aan de show, schrijft u zich in via de website 
www.thuisvdbuis.nl. Op deze website is straks ook de stream voor de 
uitzending te vinden.
Nadat u zich heeft ingeschreven, ontvangt u een mail met daarin enkele 

instructies. Deelname aan deze editie bedraagt slechts 7,50 euro per 
team. We hopen natuurlijk dat er huis-aan-huis wordt meegespeeld! En 
voor alle duidelijkheid: met een team wordt een gezin of clubje van max 
vier personen bedoeld.

Dank aan alle sponsoren!
De editie Klundert wordt ondersteund door heel veel lokale ondernemers, 
die op deze manier een steentje bij willen dragen aan een gezellige 
interactieve, verbindende activiteit voor heel Klundert. Zonder alle 
andere sponsors te kort te doen, willen we hierbij de hoofdsponsor graag 
noemen: Verpalen Hoveniers uit Klundert. Op bijgaande flyer staan alle 
sponsoren met naam genoemd. En bij deze een heel hartelijk dank voor 
alle mooie bijdragen! 

Prijzen zijn de moeite waard!
Wij kunnen en mogen deze activiteit alleen organiseren als de volgende 
regels in acht wordt genomen:
De hoofdregel is: neem je verantwoordelijkheid en meld je aan voor deze 
showavond! Met een team wordt een gezin of clubje van max vier personen 
bedoeld. Hierop zijn de prijzen ook gebaseerd. En die prijzen zullen echt 
de moeite waard zijn! Dit wordt georganiseerd om jullie een leuke avond 
te bezorgen tijdens crisistijd en wij rekenen op het enthousiasme van 
Klundert.

Klundert voor Klundert!
Deze quizavond is georganiseerd door een groep vrijwilligers, die 
gedurende dit crisisjaar al meerdere activiteiten heeft georganiseerd, 
waaronder het opzetten en in standhouden van de facebookgroep 
Klundert voor Klundert die ressorteert onder In de Klundert.

Dit mag u absoluut niet missen, dus schrijf u direct in via 
www.thuisvdbuis.nl!
We hopen u allen virtueel te mogen begroeten tijdens de grote Klundertse 
StadsQuiz Thuis voor de Buis!
Zijn er nog vragen? Voor meer informatie neem gerust contact op via 
e-mail: info@indeklundert.nl.

Hartelijke groet namens het Quizteam:
Renske, Ruud, Jasper, Jolanda, Britt en Anjo

Winkeliersvereniging “Winkelen in de Klundert”
Sinterklaascomité Klundert komt met Sinterklaasfilm
Sinterklaas is weer in Nederland aangekomen. 
Dit jaar heeft hij voor het eerst voet aan land 
gezet in het gloednieuwe plaatsje Zwalk. 
Door alle coronamaatregelen worden veel 
Sinterklaascomités uitgedaagd om met de 
nodige creatieve oplossingen te komen om 
Sinterklaas toch te onthalen in hun woonplaats. 
Ook het Sinterklaascomité Klundert heeft een 
alternatief bedacht. 

Op zaterdag 21 november is de Sinterklaasfilm 
‘Fret en Jet op bezoek bij Sinterklaas’ online 
gezet. Fret en Jet treden vaker op tijdens de 
intocht van Sinterklaas. Dit jaar zijn zij ook weer 
van de partij. In de film nodigt Sinterklaas Fret 
en Jet uit om langs te komen in zijn kasteel. 
Maar niet voordat hij een speurtocht heeft 
uitgezet voor Fret en Jet. Onderweg beleven ze 
allerlei leuke en spannende avonturen. Zullen ze 
op tijd bij het kasteel van Sinterklaas zijn? 

Kleur- en puzzelwedstrijd
De kinderen worden ook aan het werk gezet. In 
de film komen namelijk allerlei letters in beeld. 
Wanneer de kinderen deze letters verzamelen 

kunnen ze hier een woord mee maken. Dit woord 
kan ingevuld worden op het antwoordformulier. 
Hier staat ook een kleurplaat op die de kinderen 
op hun mooist in mogen kleuren. Een kleur- en 
puzzelwedstrijd in een dus. 

www.indeklundert.nl
De film is te bekijken via www.indeklundert.nl 
of kijk even op de facebookpagina ‘sinterklaas in 
Klundert’. Zowel op de website als op facebook 
is de kleurplaat te vinden. Om te voorkomen dat 
veel mensen de straat op gaan om de kleurplaat 
ergens op te halen wordt iedereen verzocht om 
de kleurplaat zelf uit te printen. Mocht het om 
bepaalde redenen niet lukken, is de kleurplaat 
op te halen bij By Tiki Mode en bij Primera van 
den Berge. 
De ingekleurde kleurplaten met het juiste 
puzzelwoord met de letters uit de film er op kan 
tot en met 4 december ingeleverd worden bij 
By Tiki Mode en Primera van den Berge. Bij het 
inleveren van de kleurplaat krijgen de kinderen 
een leuke verrassing. Op 5 december worden 
de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt van 
deze puzzel- en kleurwedstrijd. 

Op deze manier is het Sinterklaascomité van de 
Klundertse Winkeliersvereniging er toch weer 
in geslaagd om een passende, coronaproof 
Sinterklaasviering te organiseren. 
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Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te vertellen of hebt u een nieuwtje? 
Schrijf het op en mail het  naar redactie@indeklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in deze rubriek geplaatst.

Speculeren in Speculaastijd
De laatste weken gebeurt er van alles in de voormalige bakkerswinkel, ook 
bekend als de winkel van Boekhoven, aan de Voorstraat 52.  Maar hoe zit 
dat nou precies?
 
Eerst werd er flink schoongemaakt, toen lag er ineens een zak met kolen in 
de etalage, er verscheen een gluurpietje, een aantal dagen later stonden er 8 
schoenen en daarna lag het vol met cadeautjes en snoepgoed.
Er kwamen zaag- en timmergeluiden uit de winkel en daarna was het pand 
weer dagenlang een oase van rust. Wij zijn op verkenning gegaan en hebben 
contact gezocht met Pieter van Wensen, de makelaar die het pand in de 
verhuur heeft. Het pand is nog te huur, vertelde Pieter. Ja maar er gebeurt 
van alles.... stelden wij.  Dat klopt, beaamde Pieter glimlachend en zweeg 
vervolgens in alle talen.
 
Dan maar op verkenning in de directe omgeving. Buurman Jeff kon ons ver-
tellen dat er ‘s avonds regelmatig licht brandt en dat hij eenmaal iemand 
heel hard heeft horen zingen. Het was een vrouwenstem zij hij, en het klonk 
heel mooi.
Achterbuurman Sjoerd, beweert op een avond een Kerst-elf te hebben ge-
zien, maar dat moet je volgens zijn vrouw niet al te serieus nemen; hij is zo 
tegen het eind van het jaar  het spoor wel vaker bijster, vertelt zij.
Buurvrouwen Anita (van Ropanita) hebben het gerucht opgevangen dat het 
stedenbouwkundigbureau  “Westbridge-village” zich in Klundert wil vesti-
gen, maar dat het ontbreken van een treinstation daarbij een obstakel vormt.
 
Schoenen, cadeautjes, snoepgoed ? Zou er een tweede  Zoete N’oek. in de 
maak zijn ? Maar het pand is nog steeds te huur, dus het moet iets tijde-
lijks zijn. Zou Sinterklaas het pand tijdelijk in gebruik hebben als distribu-
tiecentrum zodat hij op pakjesavond heel Klundert snel van cadeautjes kan 
voorzien? Maar die Kerst-elf dan ? Wij snappen er geen (kerst)bal meer van. 
Met speculeren in speculaastijd kom je meestal niet ver. Laten we daarom 
eerst pakjesavond maar afwachten, misschien dat het daarna wat duidelijker 
wordt.
 
(en een opmerkzaam lezer heeft vaak aan een half woord genoeg)

Afzender nog even een vraagteken….

Beste Loerendonckers,
“Wa’n gouwe tijd” is het motto voor komend carnaval, vanwege het 50 jarig 
bestaan van ons Loerendonck. Een halve eeuw zijn we als Loerendonckers 
met elkaar verbonden: veel gelachen, gehuild, geleefd en gedeeld. Al 50 jaar 
vele inspirerende momenten met veel mooie mensen die allemaal het sa-
menzijn omarmden en even de boel de boel hebben gelaten om elk jaar stil 
te staan om met elkaar te genieten en te proosten op het leven. Die gouwe 
tijd gaan wij zeker niet vergeten.

In de huidige corona tijd is er helaas nog geen plaats voor een gezellig lus-
trum en het 11/11 bal ging niet door, maar wel voor saamhorigheid!

Op 11 november hebben we met trots de Loerendonck vlag laten wapperen 
en mooie carnavalsherinneringen met leuke foto’s gedeeld op facebook.

Met elkaar houden we carnaval levend, ook na 50 jaar en in coronatijd! Zoals 
Ad Schneijderberg het altijd pakkend zegt: “Carnaval da zit nie in oew paks-
ke, in oewe pruik of in oe boerenkiel. Ge kunt oe nie meej carnaval bekleeje, 
carnaval da zit diep in oe ziel!

Prins Corné Dun Eerste
Namens Bestuur L.A.K., de Jeugdraad, de Ereraad, Raad van Elf, D’hofhouding 
en Buurman & Buurman

SPROK bestuur blijft hoopvol
Het zal niemand verbazen als ook het stichtingsbestuur van SPROK zich 
2020 anders had voorgesteld. Vroeg in het voorjaar werd duidelijk dat de ac-
tiviteiten, vanwege de Coronamaatregelen,  te beperken en moetsten later 
zelfs helemaal worden gestopt. Dat heeft heel veel ouderen veel verdriet en 
eenzaamheid gebracht! Daar zijn we ons als bestuur erg van bewust en dat 
vinden we heel erg.
Tijdens de korte versoepeling van de beperkende maatregelen werden 

de activiteiten als sjoelen, gymmen, kaarten, bingo, fietsen en zingen 
(Herfstklanken) weer relatief goed bezocht ondanks de bezorgdheid  voor 
een mogelijke besmetting. Complimenten voor de mensen die zich keurig 
aan de andere omgangsvormen hebben weten te houden ondanks de 
behoefte om lekker bij te kletsen en niet alleen van de activiteit te  genieten 
maar zeker ook van de ontmoeting. Complimenten ook aan de beheerders 
van zowel De Niervaert als Het huis van de wijk, die in deze moeilijke tijd het 
uiterste hebben gedaan om het ons naar de zin te maken.

De activiteiten voor dit jaar liggen helaas stil tot en met de jaarwisseling. We 
hebben echter de activiteitenplanning voor 2021 weer klaar en binnenkort 
zullen de zaalruimten worden gereserveerd.
Kortom: Het bestuur blijft hoopvol voor 2021!

Let op elkaar, blijf in contact via onderlinge bezoekjes, telefoontjes en zelfs 
appjes en emails alstublieft. Eenzaamheid komt helaas veel voor en door met 
elkaar in contact te blijven wordt deze niet echt heel veel minder maar wel 
dragelijker.

Rest mij U allemaal gezondheid en fijne feestdagen toe te wensen!

Henk van Steeg
Voorzitter SPROK (Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert)

Column namens de Kerken: Kerk in beweging
Lichtpuntjes
Heb je dat Duitse filmpje gezien?  Een oude man kijkt terug op zijn 
jonge jaren in 2020. Grinnikend vertelt hij hoe hij als jongere de strijd 
tegen corona aanging: door domweg thuis op de bank te hangen en 
niets te doen.  Een sterk filmpje vind ik. Al dat thuisblijven en zo weinig 
kunnen doen valt voor jongeren natuurlijk niet mee.  Het grappige van 
het filmpje is dat het oervervelende thuisblijven wordt omgezet in iets 
wat zin heeft. Dat is echt een andere manier van kijken. Ik hoop dat het 
ons hier in Klundert ook lukt. 

In deze periode van op te volgen maatregelen en richtlijnen ontdek ik 
vier lichtpuntjes, dingen die licht geven en hoop:

(a) De medische zorg. 
Zoveel mensen in de zorg blijven zich maar inzetten. En dat onder zwa-
re omstandigheden. In het voorjaar werd er massaal voor ze geapplau-
disseerd. Die waardering verdienen ze nog steeds. Of er nu een vaccin 
beschikbaar is of niet.

(b) Het leven thuis. 
Veel mensen hebben ontdekt wat je thuis allemaal kunt doen. Niet ie-
dereen heeft evenveel mogelijkheden, dat is waar. Maar ik hoor van 
veel mensen dat ze thuis meer verbondenheid ervaren, meer van kleine 
dingen kunnen genieten en minder gehaast leven.

(c) Waarderen van wat wel kan. 
Er zijn zoveel plekken waar je prima op afstand van elkaar kunt zijn. Na-
tuurlijk moeten we niet met zijn allen tegelijk naar het Mastbos gaan, 
maar er zijn genoeg momenten dat het wel kan. En daarvoor hoef je 
echt niet ver van huis.

(d) De kersttijd. 
In Klundert wordt altijd veel werk gemaakt van de kerstverlichting. 
Langs het water van de Bottekreek, aan de lantaarnpalen en zoveel 
meer. Noodgedwongen zullen we dit jaar kerst in kleinere kring vieren, 
meer in de eigen omgeving. Maar dan is het juist extra mooi als je het 
licht in de ogen kijkt, als je dat licht ook bij je naar binnen laat komen.

Achter deze vier lichtpuntjes kun je volgens mij het licht van Jezus zien. 
(a) Hij is de Genezer en Heelmaker bij uitstek.  (b) Hij kwam, zingen 
we met kerst, “tussen alle mensen in, in het menselijk gezin”. (c) Altijd 
maakte Hij ruimte voor mensen. (d) Zijn geboorte vieren we met kerst. 
Hij maakt kerst echt een feest van licht. Hij is het licht voor de wereld.

Ik wens iedereen veel licht toe in deze donkere dagen.

Alewijn Slingerland 
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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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

BEHEER EN VERHUUR VAN PERMANENTE 
BEDRIJFSHUISVESTING, KANTOREN, LOODSEN, 

STARTERSRUIMTES, WINKELS EN APPARTEMENTEN.

Molenvliet 1, 4791 EB Klundert
Tel: 0168-402955

www.denhollander-verhuur.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

AANLEG - RENOVATIE - ONDERHOUD

BLACK
FRIDAY

DEAL

M A A K  K E N N I S  M E T  O N Z E  S U P E R

C O M F O R T A B E L E  P U R E  H E M D E N

*strijkvrij

*volledig elastisch

*ademend

*snel drogend

*voorkomt nare geurtjes

*UV-protectie

*duurzaam geproduceerd

Kerkring 10, Klundert | www.jaccosmenswear.nl

Alleen op 

26, 27 & 28 

november

van 99,95 voor 69,95 euro!

STRALENDE KERSTBOOM? 

KOM NAAR NOORDHOEK! 

Het grootste assortiment Kerstbomen

van de regio: o.a. Nordmann, Omorica,

Blauwspar van 1 tot 4 meter! 

Bisschop Hopmansstraat 50

4759BE Noordhoek

06 303 765 40

www.kerstbomenvanslobbe.nl

De hele week geopend!
Weekdagen: 14:00 - 20:00
Weekend: 9:30 - 17:00

Uiteraard houden wij rekening met de geldende
coronamaatregelen. 

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

www.dhafbouw.nl
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De Bolderkar wordt overgenomen door Kibeo
Na 15 jaar afscheid van Kinderopvang De Bolderkar

“Het is beter de krachten te bundelen dan allemaal eilandjes te houden. 
De toekomst is straks één integraal kindcentrum (IKC) en vooruitlopend 
daarop hebben wij contact opgenomen met Kibeo. Zij hebben De 
Bolderkar als geheel overgenomen. Per 1 januari aanstaande stopt De 
Bolderkar, maar de activiteiten gaan gewoon door onder de naam Kibeo”, 
melden Annie Buijs en Annie van Dongen van De Bolderkar.

Met verstand hebben beide dames de keuze gemaakt om te stoppen 
met hun kinderopvang, maar in het hart doet het toch wel pijn. “We zijn 
nog steeds een gezond bedrijf, maar het is uiteindelijk beter. Natuurlijk 
was het een moeilijke beslissing. We zijn hier met deze kinderopvang 
gestart uit liefde voor het kind, want ieder kind is uniek. De maximale 
groepsgrootte voor een gemengde groep is maximaal 16 kinderen en 
door deze kleinschaligheid kennen we iedereen en is de betrokkenheid 
groot. Het was voor ons 15 jaar geleden een droom die werkelijkheid was 
geworden. Inmiddels werken we met een team van acht medewerkers, 
een hele fijne groep mensen!”

Gezond bedrijf
Juist omdat De Bolderkar nog steeds een gezond bedrijf is en een 
groeiende onderneming was het een lastige beslissing. Na rijp beraad 
hebben Annie van Dongen en Annie Buijs er voor gekozen om contact 
op te nemen met Kibeo om te praten over de mogelijkheden om als één 
organisatie door te gaan.
“We zitten al jaren in hetzelfde pand en werken heel fijn samen. We zijn 
nooit concurrenten geweest, maar hebben elkaar juist versterkt. Wij 
hebben een dagopvang voor kinderen van 0 tot 4, bij onze buren van 
Kibeo is er peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) en daar is ook de 
BSO (buitenschoolse opvang). Door het samengaan krijgen we één groot 
kindcentrum met buitenschoolse opvang, dagopvang, kinderdagverblijf en 

peutergroepen. Voor de toekomst is het alleen maar beter, want als één 
grote organisatie sta je veel sterker. Er zijn zoveel ontwikkelingen gaande.”
De Annie’s van De Bolderkar, zoals ze in de wandelgangen ook wel worden 
genoemd, zijn blij dat hun afdeling gewoon helemaal meegaat in de nieuwe 
organisatie van Kibeo. “Alles gaat gewoon mee, onze medewerkers, onze 
inventaris en ook alle klanten mogen mee. Alle gezinnen die momenteel 
gebruik maken van onze kinderopvang hebben een aanbod gekregen.”

Vestigingsmanager
Gelukkig hebben ook de beide dames een plek gevonden binnen Kibeo. 
Annie Buijs wordt de vestigingsmanager van Kibeo Klundert. “Ik blijf 
dus gewoon op deze plek. Geen eigen onderneming meer, maar als 
vestigingsmanager zal ik ongetwijfeld ook zeker mijn draai wel weten te 
vinden. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik hoop dat al ‘onze’ kinderen 
ook gewoon zullen blijven!”
Annie van Dongen gaat wel verkassen, zij wordt vestigingsmanager van 
Kibeo Willemstad. “Dat is een zogenaamde Wiedewei locatie, een groene 
kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ook dat wordt echt een 
nieuwe uitdaging, maar ook weer leuk.”

Afscheid
Er zal nog wel een speciaal moment van afscheid komen, maar het wordt 
geen groot afscheidsfeest. “Dat kan ook niet in deze crisistijd. Maar er 
zal zeker voor de ouders en kinderen een momentje zijn om afscheid te 
nemen van De Bolderkar, waarna iedereen na de kerstvakantie gewoon 
weer welkom is in deze zelfde locatie maar dan onder de naam Kibeo.”

Herinneringen koesteren
De dames zullen absoluut de herinneringen aan De Bolderkar koesteren. 
“We hebben hier samen zo’n fijne tijd gehad. We zijn echt vriendinnen, 
totaal verschillend, maar dat was juist onze kracht, we vullen elkaar 
geweldig goed aan.”
In hun ‘spreekkamertje’ hangt een groot schilderij met afdrukken van 
kinderhandjes en babyvoetjes. “Dit is helemaal aan het begin gemaakt. 
Deze kinderen zijn nu allemaal 15 jaar of ouder. Als we hier naar kijken is 
het steeds van ‘weet je nog…’ Zo leuk al die kleine handjes en voetjes en 
we kennen de namen nog steeds.”
Hoeveel kinderen ze hier in hun kinderopvang hebben gehad, kunnen ze 
niet meteen zeggen. “Dat zullen we na moeten kijken, maar dat zijn er echt 
honderden. Sommigen komen als opgroeiende jeugd nog wel eens even 
zwaaien en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Je krijgt toch een speciale 
band met zo’n kindje. We zullen de herinneringen aan deze tijd samen in 
De Bolderkar altijd blijven koesteren”, aldus Annie van Dongen en Annie 
Buijs.

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 redac-
tie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij 
waar de foto precies genomen is. 

Deze maand een foto van Hans Posthumus.
We kregen een prachtige serie foto’s van Hans 
Posthumus, gemaakt tijdens een ochtendwan-
deling begin november. We hebben gekozen 
voor deze geweldig mooie sfeerfoto: twee wan-
delaars in de ochtendmist bij de Stenen Poppen!

Groeten uit Klundert!
Overigens hebben we veel meer foto’s 
ontvangen. In de loop der tijd al een hele mooie 
collectie foto’s bij elkaar verzameld gemaakt 
in en om Klundert. Zoveel prachtige plaatjes 
die een ereplaatsje verdienen. In dit magazine 
is maar beperkt plaats, daarom nu ook een 
speciale facebookgroep aangemaakt: Groeten 
uit Klundert en daar zijn inmiddels al die foto’s 
gepubliceerd. Meld u aan als lid van deze groep 
en bewonder alle mooie plaatjes. Natuurlijk 
ook vrij om daar zelf uw foto’s te delen met de 
groepsleden!
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Mode voor
baby’s

jongens & meisjes
heren & dames

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

Volg ons op www.facebook.com/ByTikiKlundert

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. 

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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Bewonderen en verwonderen bij De Sluijs 4 in Klundert
De hele maand december: muizenhuis in kerstsfeer

Er wordt elke dag hard gewerkt in de speciale hobbykamer van Florentine 
Schmitz. Vorig jaar al stond er een muizenhuis te pronken in het 
bijkeukenraam van haar woning aan De Sluijs 4, maar nu is het nog groter, 
nog uitgebreider en nog mooier geworden. Florentine is nu bezig om de 
laatste details helemaal tot in de finesses af te werken. Een heel bijzonder 
project, een geweldig muizenhuis, de moeite waard voor een bezoekje, 
want je komt echt niet uitgekeken!

In de wandelgangen hoorden we van dit Klundertse muizenhuis. Dat wekt 
natuurlijk de nieuwsgierigheid. Hoe komt iemand er op om een muizenhuis 
te gaan maken? En er is maar één manier om daar achter te komen: een 
afspraak maken om een kijkje te gaan nemen en een babbeltje te maken. 
Wat is het verhaal achter dit muizenhuis.

Fröbelen en knutselen
Als je op bezoek komt bij Florentine in De Sluiijs, dan is overal te zien dat hier 
een heel creatief iemand moet wonen. Aan de deur een leuke zelfgemaakte 
krans van restmaterialen en in de hal zijn verschillende poppenhuizen. 
Florentine is altijd aan het fröbelen en knutselen en heeft daarvoor een 
hobbykamer met kastjes, laatjes en sorteerbakken vol met allerlei spulletjes, 
zoals lapjes, knopen, plakspulletjes, borduurzijde, knijpers, houten stokjes, 
latjes, kraaltjes, verf, teveel om op te noemen. Een paradijsje voor de echte 
knutselaar. Het is begonnen met poppenhuizen en kijkkastjes, maar ze 
heeft ook altijd zelf beren gemaakt, daar zelfs workshops in gegeven en op 
tentoonstellingen gestaan met haar beren. En nu dus het grote muizenhuis. 
“Zo’n hobby werkt verslavend, je raakt ermee besmet en je kunt er niet mee 
stoppen.”

Poppenhuizen
Florentine is geboren in Laren, opgegroeid in Naarden, later samen met 
haar man verhuisd naar Amerika. Daar is de oudste zoon geboren en na zes 
jaar daar te hebben gewoond zijn ze met hun gezin terug naar Nederland 
gekomen. Haar man werkte toen in Ridderkerk. Ze zijn op zoek gegaan 
naar een huis met ruimte en zijn aan de Achterdijk in Zevenbergen terecht 
gekomen. Later verhuisd naar Klundert en hier woont het gezin inmiddels 
al 15 jaar. “In Amerika ben ik eigenlijk begonnen met het verzamelen van 
allerlei spulletjes. Ik heb daar bijvoorbeeld piepkleine meubeltjes gekocht, 
maar toen verder niets mee gedaan. Pas in Zevenbergen ben ik poppenhuizen 
gaan maken.” Ze staan niet allemaal uitgebreid uitgestald, maar er zijn er toch 
nog heel wat te bewonderen. Zo fascinerend hoe dat allemaal gemaakt is, tot 
in de kleinste details afgewerkt. Je kijkt werkelijk je ogen uit. 

Muizenavonturen
Drie jaar geleden is Florentine begonnen met het maken van een 
muizenhuis. Enthousiast vertelt ze over de oorsprong van haar hobby: “Ik 
ben altijd bezig met priegelen en frutselen. Het zit er van twee kanten in: 
mijn moeder was ook graag bezig met allerlei handwerk, zij maakte onder 
andere wandkleden en mijn vader was vooral creatief in het vertellen 
van verhaaltjes. Toen mijn zusje en ik nog klein waren, vertelde hij altijd 
zelfverzonnen muizenverhaaltjes. Dat ging over muizenfamilies die bij de 
mensen in de stofzuiger woonden, ze hadden kastjes van luciferdoosjes en 
beleefden allerlei avonturen. Ik weet nog heel veel van die verhaaltjes en ik 
heb ze nu tot leven gebracht in mijn muizenhuis. ”

Denken als een muis
Elke dag is Florentine te vinden in haar hobbykamer. “Meestal ’s morgens 

zomaar een paar uurtjes, maar het gebeurt ook wel dat ik zo lekker bezig ben 
dat het in eens halverwege de middag is en ik nog niets heb gegeten. Dan 
ben ik zo lekker bezig in m’n eigen wereldje. Heerlijk!”
Een muizenhuis is dan ook nooit helemaal klaar, er verandert steeds iets en 
het wordt steeds uitgebreid.
“Het mag ook niet helemaal perfect zijn, het moet allemaal wat krakkemikkig 
zijn, zo zijn muizen. Ik probeer dan ook te denken als een muis en schep zo 
een hele fantasiewereld met de muizen in de hoofdrol.”
Tegelijk Is Florentine wel een echte perfectioniste, want alles is wel helemaal 
tot in detail uitgewerkt. 
“Heel veel wordt helemaal zelf met de hand gemaakt. Stoeltjes gemaakt van 
knijpers, een kinderwagen van een halve walnoot, de kleertjes en gordijntjes 
naai ik zelf van allerlei restanten lapjes. Als m’n kleinkinderen hier logeren dan 
knutselen ze vaak gezellig mee door bijvoorbeeld minitaartjes te maken van 
fimo klei. Vooral kinderen kunnen zich helemaal inleven in het muizenhuis.” 

Ieniemienie prutswerk
De muizen hoeven zich nooit te vervelen, er is van alles te doen in 
het muizenhuis. Een muziekkamer met een ieniemienie piano, een 
bakkerswinkeltje met ieniemienie brood en gebakjes en er is zelfs een 
kroeg waar de muizen een biertje kunnen gaan drinken, geserveerd door de 
kroegbaas mèt tatoeages. 
“Bij m’n werk ligt altijd de zaklamp klaar om heel goed alle details te kunnen 
checken. Bij het maken van de poppenhuizen moet het allemaal echt perfect 
zijn, dat zijn echte pronkstukken, maar de muizenhuizen zijn anders, daar 
kun je je fantasie helemaal laten gaan. Het stelt een huis onder de grond voor 
met allemaal verschillende verdiepingen. Mijn man heeft het frame gemaakt 
van kistjes en ik heb het weer helemaal bekleed met klei zodat het net lijkt 
of het echt onder de grond is. Nu ben ik bezig om het helemaal in kerstsfeer 
te maken met kerstlichtjes, kerstboompjes en een muizenzangkoortje. En 
dit wordt er allemaal niet zomaar aan toegevoegd en vastgeplakt. Nee, elk 
stukje plakband of iets anders waarvan ik niet wil dat dit gezien kan worden, 
dat wordt helemaal netjes weggewerkt.”

Tentoonstelling voor het raam
Het kerstmuizenhuis is nu bijna klaar. Straks wordt het hele huis verplaatst 
en voor het raam gezet van de bijkeuken. Het past allemaal precies. De 
hele maand december is iedereen dan welkom om langs te komen om dit 
speciale muizenhuis te bewonderen. De auto gaat straks weg van de oprit, 
zodat iedereen er goed bij kan om van dichtbij te komen bekijken. Schroom 
niet, want juist van dichtbij zul je verbaasd staan wat er allemaal te zien is in 
het muizenhuis. Absoluut een bijzonder uitstapje overdag met de kinderen, 
maar zeker ’s avonds als alle lichtjes aangaan, de moeite waard om een 
kijkje te gaan nemen, want dat zal ongetwijfeld een sfeervol en fascinerend 
muizentafereel zijn. Haal het kind in jezelf naar boven en bewonder en 
verwonder!

Muizenhuis Klundert
De hele maand december te bewonderen
De Sluijs 4 Klundert

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? Of hebt u straks een mooie 
kerstwens die huis-aan-huis bezorgd moet worden? Dat kan! 

In december gaan onze bezorgers op donderdag 17 december 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.

Direct beschikbaar
circa 1000 m2 opslag binnen 

en circa 1500 m2 buitenterrein
Verder ook 80-100 m2 kantoor, 

kantine en keuken te huur
Informatie: 06-12686621 of 06-42603480
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Spannend, uitdagend en nooit saai!
Brandweer Klundert zoekt nieuwe helden

De vrijwillige brandweer in Klundert is op zoek naar mensen die graag 
het team willen komen versterken, op zoek naar parttime hero’s die 
ook graag een belangrijke bijdrage willen leveren aan de samenleving. 
Want het plaatselijke brandweerkorps is belangrijk, dat team heeft 
een belangrijke taak in de leefgemeenschap, dat zijn helden van de 
samenleving. Iets voor jou? Meld je meteen aan! Nog geen 18 jaar, dan 
mag je starten bij de jeugdbrandweer en doe je al heel veel ervaring op 
om straks volwaardig brandweerman of -vrouw te zijn.

De Klundertse Petra Verreijen heeft zich onlangs aangemeld bij de 
vrijwillige brandweer Klundert.
“Ik organiseer al jaren de collecte voor de Brandwondenstichting en 
maak dan ook gebruik van de brandweerkazerne voor de uitgifte en 
inleveren van de collectebussen. Sinds twee jaar lopen de medewerkers 
van de brandweer zelf ook mee om te collecteren. Geweldig! Dankzij de 
Brandweer Klundert hebben we dit jaar in oktober een bedrag opgehaald 
van ruim 1500 euro”, vertelt Petra. Zo direct in contact met de mensen 
van de brandweer werd ze zelf ook enthousiast om zich aan te melden 
bij de vrijwillige brandweer. “Binnenkort zal ik een oproep krijgen voor de 
keuring en als dat goed is kan ik hopelijk februari of maart starten met de 
opleiding. Ik heb er zin in.”

Enthousiaste groep
Het brandweerkorps Klundert bestaat uit een enthousiaste groep mensen 
met als teamleider Jasper Verhoeven. Jasper is op 15-jarige leeftijd 
begonnen bij de jeugdbrandweer. Inmiddels is hij 37 jaar en heeft van zijn 
hobby zijn beroep kunnen maken. Voor zijn dagelijks werk zit hij op de 
brandweerpost Industrieterrein Moerdijk en als vrijwilliger dus teamleider 
van Brandweer Klundert.
“We hebben op dit moment 13 actieve vrijwilligers in Klundert, 12 mannen 
en één vrouw. Dat is echt een minimale bezetting, dus we zijn serieus 
op zoek naar nieuwe mensen. Nog verder teruglopen qua aantal dat zou 
wel eens funest kunnen zijn voor het voortbestaan. Komen we onder de 
negen manschappen, dan moet de deur dicht en dat zou een drama zijn 
voor Klundert”, vertelt Jasper.
Wil je bij de brandweer dan hoort daar uiteraard een opleiding bij. Na 
je sollicitatie krijg je eerst een kennismakingsgesprek en een keuring en 

dan zijn er twee mogelijkheden. De dagopleiding is één dag per week 
gedurende een jaar en de avondopleiding is één avond per week en duurt 
twee jaar.
“Maar het leuke is dat je meteen vanaf het begin al mee mag bij een uitruk 
om ervaring op te doen. Dat is hartstikke spannend, maar tegelijk ook heel 
gaaf om erbij te zijn en erbij te horen!”

Parttime hero
Bij de vrijwillige brandweer ben je een parttime hero, maar zeker geen 
‘amateur’ brandweerman of –vrouw. Je opleiding is namelijk gelijk aan die 
van de beroepsbrandweer. Het verschil met je beroepscollega’s is dat zij 
een dagtaak hebben aan het brandweerwerk en als parttime hero word je 
alleen opgeroepen wanneer nodig. Je moet je dus snel vrij kunnen maken 
om op onverwachte momenten uit te rukken. Als parttime hero kom je 
niet alleen in actie bij brand, maar ook bij ernstige verkeersongevallen, 
het redden van dieren, stormschade en tal van andere soorten incidenten.
“Het is wel belangrijk dat je in de buurt woont en werkt van de 
brandweerkazerne. Vanaf het moment dat je een alarm ontvangt, moet je 
binnen zes minuten onderweg zijn met de brandweerwagen. Dat is altijd 
wel een uitdaging. In een basis brandweerwagen zoals wij die gebruiken 
is plaats voor zes personen: een chauffeur, de bevelvoerder en vier 
manschappen. Dus zodra je pieper gaat, moet je echt alles uit je handen 
laten vallen en zo snel mogelijk bij de kazerne zien te komen.”

Verplichtingen
“Je hebt natuurlijk als lid van de vrijwillige brandweer ook verplichtingen. 
Je moet minstens 50 procent aanwezig zijn bij alle oefenavonden. Dat zijn 
er gemiddeld totaal zo’n 38 per jaar. Eén keer per jaar is er een training 
overdag om bijvoorbeeld te oefenen met hitte, warmtebeeldcamera en 
masker. Alhoewel het verplicht is om hieraan deel te nemen, is het ook 
heel leuk en goed voor de teamspirit. Je doet het allemaal samen en je 
moet voor de volle honderd procent op elkaar kunnen vertrouwen.”
Behalve deze verplichtingen zijn er uiteraard ook nevenactiviteiten zoals 
een feestavond één keer jaar met alle brandweerkorpsen in de gemeente 
Moerdijk en met de plaatselijke personeelsvereniging worden er ook uitjes 
georganiseerd of een barbecue-avondje.
Je krijgt overigens een vaste jaarvergoeding voor je werk bij de brandweer. 
Daarnaast ontvang je een uurvergoeding voor uitrukken, oefeningen en 
opleidingen. Bovendien ben je tijdens je werk goed verzekerd.

Parttime hero worden?
Lijkt het je wel wat zo’n uitdagende parttime baan erbij, deel uitmaken 
van een team van professionele collega’s, waarmee je een belangrijke 
bijdrage levert aan de samenleving, een uitstekende brandweeropleiding 
te mogen volgen? is je belangstelling gewekt? Stuur een privé bericht via 
de facebookpagina Brandweer Klundert of ga naar https://brandweer.nl/
middenwestbrabant/parttime-hero-gezocht/interesseformulier.
Ook jongeren vanaf 12 jaar kunnen al beginnen als brandweerheld. Zij 
kunnen starten bij de jeugdbrandweer. Vraag naar de mogelijkheden via 
Brandweer Klundert.

Recept van de maand 
Pepernoten-brownietaart met witte chocolade

Deze pepernoten-brownietaart met witte choco-
lade is een heerlijke traktatie voor Pakjesavond. 
De pepernoten geeft de brownie een lekkere 
crunch en de witte chocolade karameliseert als 
het ware in de oven en dat geeft een hele rijke 
smaak aan deze pepernoten-brownietaart. 
De voorbereidingstijd is ongeveer 20 minuten; 
daarna 25 à 30 minuten in de oven.

Wat heb je nodig?
Voor ongeveer 12 stukjes: 200 gram pure cho-
colade (72%) in stukjes, 150 gram roomboter, 3 
grote eieren, 225 gram suiker, 1 eetlepel vanille 
extract, 125 gram bloem gezeefd, 100 gram witte 
chocolade fijngehakt, 200 gram kruidnoten

Hoe maak je het klaar?
Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet een 
bakvorm van ongeveer 25cm doorsnede en 
leg hier eventueel bakpapier op. Zet een klein 
pannetje met een bodempje water op het vuur. 
Plaats op het pannetje een hittebestendige kom. 
De kom mag het water net niet raken. Doe de 
stukjes pure chocolade samen met de blokjes 
roomboter in deze kom. Verwarm dit al roerend 
totdat de chocolade en roomboter in z’n geheel 
gesmolten is. Haal de kom van het pannetje en 

laat een beetje afkoelen.
Klop de eieren in een kom schuimig met de mixer 
of keukenmachine. Voeg de suiker toe en klop 
tot een dikke crème. Meng rustig de gesmolten 
chocolade erdoor en daarna de vanille. Spatel de 
bloem door het chocolademengsel totdat je een 
egaal, glad en donker mengsel krijgt. Schep 125 
gram pepernoten door het chocolademengsel.
Schep het mengsel in de bakvorm en strooi de 
witte chocolade erover heen. Maak af met de res-
terende pepernoten. Druk deze licht aan.
Plaats de bakvorm voor 25 à 30 minuten in de 
oven (heb je een snelle oven, dan na 20 à 25 mi-
nuten even checken hoe de brownie er uit ziet en 
of deze gaar is). Haal de brownie uit de oven en 
laat afkoelen op een rooster.

Een hele gezellige Pakjesavond gewenst!
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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

We zijn 5 ochtenden in de week open voor een bakje 
koffie of thee.
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.00uur.
Dus mocht u wat behoefte aan gezelschap of een 
praatje willen, wees welkom!

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

Glazenwasserij DOLLEE
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
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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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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 34 - december 2020

Tegen het eind van het jaar leek het ons een goed idee om aan te sluiten bij 
de goede gewoonte om eens terug te blikken op het bijna voorbije jaar en 
een blik vooruit te werpen op het jaar dat komen gaat.  Maar we beginnen 
een paar maanden eerder, in november 2019. 
 
Tweeduizend negentien
Een van de hoogtepunten in 2019 was de Herdenking van 75 jaar Bevrij-
ding. In dat verband organiseerden we in november in samenwerking met 
de andere Heemkundekringen in de gemeente Moerdijk in het eerste week-
einde van november een zogenaamde Bevrijdingstoer door de gemeente. 
Met vier bussen voerden we de belangstellende deelnemers op twee ach-
tereenvolgende zaterdagen  langs alle plaatsen in de hele gemeente waar 
nog restanten van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar en voelbaar waren. 
Om dat gevoel op te wekken stuurden we met elke bus een gids mee, die 
uitvoerig vertelde wat er 75 jaar daarvoor gebeurd was op de plekken waar 
de bus langs reed. Die verhalen werden dan in de bus ook nog eens onder-
steund door foto’s en videobeelden. Halverwege de tocht was er een (plas)
pauze in De Stad Klundert, waar ook een lunch wachtte in de vorm van een 
‘noodrantsoen’. Het samen herbeleven van de gebeurtenissen van november 
1944 leverde tientallen nieuwe verhalen en een unieke sfeer op en bracht 
ons op  het idee om deze  toer in mei 2020 nog eens te doen. Maar… Corona 
stak daar helaas een stokje voor.

Een van objecten waar de 250 deelnemers aan de Bevrijdingstoer mee ge-
confronteerd werden, was het Concentratiekamp Moerdijk. Bij veel mensen 
blijkt niet bekend te zijn dat dit Aussenkommando bestond en wat daar in 
WOII gebeurde. Daarop werden we gewezen door de heer René Taselaar 
uit Apeldoorn die daar een studie van maakte en er een artikel over heeft 
geschreven. Hij schrijft ons:

Publicatie over KAMP MOERDIJK 1943/1944.
Bij de Documentatiegroep ‘40 - ‘45 verschijnt in de tweede week van december 
2020  een uitgebreide studie over Kamp Moerdijk. Over dit Aussenkommando 
van Kamp Vught in 1943/1944 bleek niet alleen in Nederland, maar ook in 
Moerdijk zelf weinig bekend. Daarom  heeft de onderzoeker René  E. Taselaar 
de geschiedenissen van dit kamp en van vele gedetineerden uit de vergetelheid 
gehaald. Verreweg de meesten van de 500 Joden zijn spoedig na hun verblijf in 
het kamp omgekomen. Ook zijn er ongeveer 700 ‘Schutzhäftlinge’ geweest. Het 
is belangrijk, dat beschreven is wat zich met betrekking tot het Kamp Moerdijk 
heeft afgespeeld en zo de aandacht krijgt die het verdient.

Het artikel, met een aantal niet eerder gepubliceerde afbeeldingen, is op-
genomen in het mooi, volledig in kleur uitgevoerde tijdschrift Terugblik ‘40 
- ‘45 nummer 610 van bovengenoemde vereniging. De oplage is beperkt. 
Als u één of meerdere exemplaren van deze Terugblik ‘40 – ‘45  nr. 610 
wenst te bestellen, is dat mogelijk via e-mail:  secretaris@documentatie-
groep40-45.nl. Bij de bestelling graag uw naam en uw adres vermelden, op-
dat het blad, met rekening, toegestuurd kan worden. 
De kosten bedragen €  8,50  per stuk (incl. verzendkosten). Bij meer exem-
plaren tegelijk  €  5,= per stuk (excl. totale verzendkosten). Wij bevelen dit 
artikel van harte bij u aan.
Tweeduizend twintig
Over de hele linie beschouwd was 2020 natuurlijk niet het beste jaar voor 
een vereniging als Die Overdraghe. Iedereen heeft wel hinder ondervonden 
van de beperkingen die ons werden opgelegd naar aanleiding van de 
Coronacrisis. Privé, in de familie, op het werk, in verenigingen, enz. Overal 
waren er wel dingen gepland die niet door konden gaan. Iedereen kent wel 
iemand die ziek geworden is, dichtbij of veraf, al moet ik zeggen dat het in 
Klundert over het algemeen wel meegevallen lijkt te zijn. Degenen die door 
Corona persoonlijk getroffen zijn, zullen dat overigens met klem en terecht 
ontkennen. Maar laten we van dit verhaal geen klaagzang maken en kijken 
naar de dingen die dit jaar WEL konden. Al is dat nog zo weinig.

Tot pakweg half maart ging het eigenlijk wel goed: in januari kon onze nieuw-
jaarsbijeenkomst annex snertavond gewoon doorgaan. Ruim 60 mensen 
kwamen naar de Niervaert om te smullen van de zelfgemaakte erwtensoep 
van Rosetta en genoten daarna van een spetterend optreden van “Ikken & 
IJ” dat helemaal draaide om de vraag waarom Sjaan van Kaam er niet bij was. 
Ook de Vrijwilligersbedankavond in het Tolhuis ging nog door. 

Daarna werd het stil. Ja, de mensen konden in De Stad Klundert komen 
kijken naar de exposities van achtereenvolgens  Reddingsbrigade ’t Rooie 
Paerd en Dameskoor C’est la Vie. Maar van de 52 geplande zaterdagen 

konden we om “Coronaredenen” slechts 18 keer 
in De Stad terecht. De tentoonstelling van DSO, die nu loopt, hebben we 
maar opgeschort tot na de jaarwisseling. We hopen dat we dan weer open 
kunnen. 

Wat we ook nog konden doen was ‘open huis’ houden in het Stadhuis op 13 
en 14 september als voorproefje op 2021. Ruim 120 mensen kwamen tij-
dens de Open Monumentendagen kijken. En onze wandelingen, met en zon-
der rondleiding, konden gewoon doorgaan. Dus eigenlijk viel het wel mee, 
zou je kunnen zeggen. Maar een jaar zonder braderie en zonder uitstapje is 
niet compleet. Zeg nou zelf. Wij hopen dat we in 2021 alles wat we van plan 
zijn door kunnen laten gaan.

Tweeduizend eenentwintig 
Want 2021 wordt een belangrijk jaar. We gaan dan namelijk herdenken 
dat het 400 jaar geleden is dat Prins Maurits van Nassau ons Stadhuis liet 
bouwen. In verband daarmee bereiden we een aantal feestelijke activiteiten 
voor alle Klundertenaren voor. We hopen dat, als we Corona onder de knie 
krijgen, alles kunnen doen wat we van plan zijn. Wat in elk geval wel door-
gaat is de heruitgave van een boekje dat 100 jaar geleden werd geschreven 
door oud hoofdonderwijzer D.A.K. van der Zande ter gelegenheid van de 
viering van het 300 jarig bestaan van ons Stadhuis. 

We gaan in 2021 ook de Sint Elisabethsvloed herdenken. Die watersnood-
ramp vond  plaats in 1421 en maakte met zijn twee voorgangers het decor 
waarin de vestingstad Klundert vanaf circa 1560 gebouwd zou worden. We 
denken erover dit samen te brengen in één expositie. Ook besteden we aan-
dacht aan  een bijzonder schilderij en aan een bijzonder (prenten)boek dat 
de Bredase kunstenaar Ties Poeth over de Sint Elisabethsvloed maakte en 
dat de titel “De Vloed” kreeg. 

Vriend worden is zó makkelijk!
U krijgt dit blad gratis aangeboden, maar kosteloos is het natuurlijk 
niet. Want dit blad kost best een hoop geld, niets voor niets. Ergens 
zal dat geld toch vandaan moeten komen. Natuurlijk zijn we blij met al 
onze adverteerders, maar het zou fijn zijn als onze lezers allemaal hun 
waardering ook laten blijken met een bijdrage. Daarom proberen we 
steeds onze vriendenschare uit te breiden.

Het zou geweldig zijn als we dit initiatief met z’n allen als Klundertena-
ren zouden steunen als Vriend van In de Klundert. Samen vormen we 
dan één grote Klundertse Vriendenclub! En hiermee krijgen we veel 
meer zekerheid om initiatieven zoals dit Klundert Magazine te kunnen 
voortzetten.

Waardeert u dit Klundert Magazine?
Als u het fijn vindt om het Klundert Magazine te ontvangen, wilt u dan 
uw waardering laten blijken door Vriend te worden van In de Klundert? 
Voor slechts 13,57 euro per jaar (en dat betekent slechts 1,13 euro per 
maand) bent u al Vriend en zijn we enorm geholpen.

Aanmelding via iDealknop
Aanmelden is nog nooit zo makkelijk geweest. Sinds kort hebben we 
een iDeal-knop op de website www.indeklundert.nl. Even klikken en 
het gaat bijna vanzelf!
Mogen we ook op uw vriendschap rekenen?
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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 José Nugteren (47) uit Klundert
Sinds februari 2014 runt José Nugteren het Thomashuis in Klundert. In het Thomashuis wonen volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo 
gewoon mogelijke manier met elkaar samen.

Wat is een Thomashuis?
Het is ontstaan vanuit een persoonlijk verhaal. 
Thomas was een jongen met een niet-aangebo-
ren verstandelijke beperking. Hij verbleef in een 
instelling. Daar waar de instelling onverschillig 
schermde met protocollen en regeltjes, wens-
ten de ouders niets liever dan dat Thomas liefde 
en aandacht kreeg in een betrokken omgeving. 
Voor Thomas’ vader, Hans van Putten, was 
dit de trigger om de zorg voor z’n zoon zelf te 
gaan organiseren. Kernwaarden als een huislij-
ke sfeer, betrokken zorgprofessionals, minimale 
bureaucratie en maximale liefde voor de mens 
werden allemaal samengevoegd. En dat is ook 
precies wat José nastreeft. 

Waarom begin je een Thomashuis?
Ik werkte al jaren in de zorg en vond het altijd 
al belangrijk om mensen met een verstandelijke 
beperking een veilig thuis te geven. Op een 
gegeven moment kwam ik in aanraking met de 
Drie Notenboomen, een organisatie die werkt 
als franchisegever met zorgondernemers onder 
andere van de Thomashuizen. Daarmee in 
gesprek gegaan en dit was precies wat ik altijd 
al voor ogen heb gehad. Toen was het zoeken 
naar een geschikte locatie. Mijn dochter zat 
in Klundert op school en had gezien dat De 
Prinsenhof leegstond en toevallig kwam dit pand 
in die periode te huur. Ongetwijfeld waren er 
veel meer belangstellenden, maar wij mochten 
het huren en hier ons Thomashuis starten.

Nu woont en werkt José met haar twee doch-
ters en negen medebewoners in één van de 
mooiste panden op één van de mooiste locaties 
van Klundert. Nu niet meer alleen letterlijk één 
van de mooiste gebouwen, maar zeker ook fi-
guurlijk, want wat is dit een geweldig initiatief, 
wat doen ze hier geweldig goed werk, wat is dit 
een fijne woning voor alle bewoners! Graag wil-
len we deze zorgonderneemster leren kennen.

Ik woon in Klundert sinds…
In februari 2014 is het Thomashuis Klundert ge-
opend en woon ik hier op deze mooie stek. Aan 
de voorkant een prachtig uitzicht op het Stad-
huis, direct bij het gezellige centrum en aan de 
achterkant heerlijk vrij en rustig wonen.

Men zou mij kunnen kennen van...
Men zal mij kennen van het Thomashuis. 
Zelf leer ik onder andere mensen kennen 
bij de Stadstafel Klundert waarbij ik me heb 
aangemeld bij de Werkgroep Sociaal. Met onze 
bewoners zijn we regelmatig in het Huis van de 
Wijk te vinden, we zwemmen in De Niervaert, 
we wandelen door Klundert, doen hier onze 
boodschappen en sinds kort werken we samen 
met Kelian in D’Un Zoete Noek. Onze bewoners 
werken daar als dagbesteding en ze vinden het 
geweldig. Ik ben iemand die altijd op zoek is 
naar mogelijkheden, ik zeg niet gauw dat iets 
niet kan, maar probeer in oplossingen te denken. 
Als je ook eens kijkt in ’t grijs gebied, is er veel 
meer mogelijk. Dat heb ik al zo vaak ervaren. Ik 
ontmoet graag mensen waar ik lekker mee kan 
bomen, mee kan praten, die net zo snel denken 
als ik, die diepgang hebben. 

In het dagelijks leven ben ik…
Zorgonderneemster. Ik was altijd een echte 
zorger. Nu als onderneemster is juist creativi-
teit belangrijk. Je moet snel kunnen schakelen. 
Natuurlijk heb ik  hier ook mijn zorgtaken. Met 
m’n twee dochters woon ik in het Thomashuis. 
We hebben wel een privégedeelte, waar we ook 
gewoon op onszelf kunnen zijn. Mensen zeggen 
wel eens dat het zo geweldig is wat we doen, 
maar zo bijzonder is het niet, we doen wat we 
graag doen, we doen dat met liefde en krijgen er 
ook veel voor terug. Gelukkig denken mijn beide 
dochters daar hetzelfde over.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Een Thomashuis beginnen. 

Ik ben trots op...
Ik ervaar het als bijzonder dat ouders hun meest 
kostbare bezit, hun kinderen, aan mij toever-
trouwen, dat ik voor hun kinderen mag zorgen. 
Daarom vind ik het bij een intake het allerbe-
langrijkste dat er een klik is met de ouders, want 
als er geen klik is, dan is het ook lastig om op 
vertrouwensbasis te zorgen voor de kinderen. 
In het dagelijks leven ben ik ook moeder. Mijn 
dochters, daar ben ik ook heel trots op. Het 
moeder worden was een bijzondere ervaring.

Mijn lijfspreuk is...
Onmogelijk bestaat niet. Ik zie nooit beren op 
de weg en als er al eentje staat, ontmoeten we 
hem en zien we weer wel.

Ik ben goed in...
Zorgen dat zit in mijn aard en ik ben wel goed 
in verbinden en denken in mogelijkheden, ik sta 
positief in het leven.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik kan niet stilzitten.

Ik heb een grote hekel aan…
Negativiteit van mensen, roddelen en onrecht.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk weinig televisie, alleen als het boeiend is 

en vaak zijn dat programma’s die werk gerela-
teerd zijn.

Deze film moet iedereen zien...
The Fault in Our Stars, een Amerikaanse roman-
tische dramafilm uit 2014. De film is gebaseerd 
op de gelijknamige bestseller van John Green, 
waarin twee jonge kankerpatiënten elkaar ont-
moeten bij een praatgroep en al gauw steun in 
elkaar vinden.

Het boek waarvan ik genoot...
‘400 brieven van mijn moeder’ is het waarge-
beurde verhaal van Joseph Oubelkas die on-
schuldig in een Marokkaanse gevangenis heeft 
gezeten. Ook indrukwekkend vond ik het boek 
‘Haar naam was Sarah’. En het boek ‘Waar een 
wiel is, is een weg’ van Jaap Bressers over hoe je 
met kleine dingen het verschil kunt maken, een 
overtuigend boek. En ook wil ik graag het boek 
noemen van Hans van Putten, de grondlegger 
van het Thomashuis, over hoe zorg ook anders 
kan.

Ik luister graag naar...
Dat is nogal divers, van klassiek tot Nederlands-
talige liedjes met een mooie tekst. 

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Iets van alle drie. Mijn droom nu is om dagbe-
steding in de maatschappij nog verder uit te 
breiden en het lijkt me prachtig om hier in de 
buurt woningen te creëren voor mensen met 
een beperking die met begeleiding vanuit onze 
organisatie zelfstandig kunnen wonen.

Wat ik nog heel graag zou willen doen…
Ik zit nu in een levensfase waarin ik opnieuw 
moet ontdekken wat ik zelf leuk zou vinden 
om te doen. Nadenken wie ik nu eigenlijk nog 
meer ben naast zorgonderneemster, nadenken 
wat ik wil gaan doen na deze periode in het 
Thomashuis. 

Waarmee iemand mij zou kunnen verrassen dat 
is...
Wil je me nu verrassen, doe dan een weekendje 
naar zee. Geen strandvakantie, maar lekker uit-
waaien.

Het liefst drink ik...
Een latte, heerlijk! En op z’n tijd een lekkere 
rosé. 

En het lekkerste eten vind ik…
Vis.

Mijn favoriete vakantieland is...
Vroeger ben ik in Zuid-Afrika geweest en daar 
zou ik graag met m’n dochters eens naar terug-
gaan.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Wees lief voor elkaar, dat lijkt simpel maar is 
veelomvattend. En doe het vooral niet alleen, 
we moeten het samen maken.
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Rockbox Bold XS cadeau bij aankoop van 2 Silvana hoofdkussens*

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

woon- en slaapcomfort

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

Ik heb bewondering voor…
Mensen die met dementerende mensen wer-
ken. Dat zou ik zelf niet kunnen, daar heb ik 
respect voor.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid, oprechtheid, juist ook in deze moei-
lijke tijd. 

Klundert vind ik…
Een heel mooi stadje.

Wat ik mis in Klundert is…
Eigenlijk niks, ik woon hier graag. Om iets te 
noemen, zou ik zeggen dat er nog veel meer 
samengewerkt mag worden, veel meer verbin-
dingen mogen komen, zodat er minder eilandjes 
zijn. 

Mooiste plekje in Klundert…
De Prinsenhof natuurlijk, het prachtige Stad-
huis en dit laantje hier met die mooie bomen.

Minst mooie plekje in Klundert…
Het industrieterreintje in de buurt van De 
Niervaert.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Willemstad vind ik mooi met al die prachtige 
panden én het ligt aan het water, dat is wel een 
pluspunt.

Kalender
Heel veel activiteiten zijn gecanceld, dus er is weinig te melden voor de kalender. 
Zijn er bepaalde activiteiten die u graag wilt vermelden in de kalender, stuur dan een mailtje 
naar redactie@indeklundert.nl.

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk Klundert
Nu de regels weer aangescherpt zijn in verband met corona, zijn in het Huis van de Wijk de 
meeste activiteiten weer stopgezet. Alleen op doordeweekse dagen is men van 10.00 tot 
12.00 uur welkom om elkaar conform de maatregelen te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Let op, want er geldt wel een maximum aantal mensen wat tegelijk 
in het Huis van de Wijk aanwezig mag zijn.

SPROK-activiteiten voor 55-plussers in Klundert
De Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK) organiseert of coördineert 
normaal gesproken diverse wekelijkse activiteiten voor 55-plussers in Klundert.
In verband met de coronamaatregelen zijn ook hier alle activiteiten voorlopig gecanceld.

Kalender 2021
Ook volgend jaar zullen we uiteraard de stadskalender bijhouden. Activiteiten worden als 
event gepubliceerd op de facebookpagina en de website van In de Klundert en als maand-
kalender in het Klundert Magazine.
Als alle verenigingen, stichtingen en andere organisatie hun (openbare) activiteiten willen 
doorgeven, dan zorgen wij voor publicatie. Handig voor alle partijen om te checken wat er 
op bepaalde datums te doen is, zodat er geen onnodige doublures zijn en handig voor het 
publiek om te kijken waar ze graag bij willen zijn.

Heb je
verhuisplannen?

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

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
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