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Maandschrijfsel in 300 woorden
Kerststress?
Het is dit jaar allemaal anders dan anders met allerlei regels en allerlei maatregelen. Ook de 
feestdagen zullen we anders dan anders beleven. Betekent dit dan meer kerststress? Dat hoeft 
gelukkig niet.

Het is goed plannen hoe en met wie we tegelijk de feestdagen doorbrengen. Natuurlijk is het 
ontzettend jammer dat we niet al onze kinderen en kleinkinderen tegelijk over de vloer kunnen 
hebben. Wij hebben drie zonen en samen met onze schone dochters en prachtige kleindochters, 
is dat teveel. Bovendien wil ik graag dat mijn moeder erbij is. Niet alleen omdat ik niet wil dat ze 
alleen is tijdens de feestdagen, maar ik vind het gezellig als ze erbij is. 

Kwestie van goed organiseren dus en positief blijven denken.

Met drie Kerstdagen maken we tijd voor alle kinderen. Bijkomend voordeel: minder druk, meer 
plek aan tafel zodat we niet van alles bij hoeven te schuiven om allemaal te kunnen zitten, meer 
tijd voor elkaar om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. 

En die kerstboodschappen, is dat geen stress? Wat mij betreft niet. Wat van tevoren gekocht kan 
worden, dat brengen we zo vast al mee. We houden allebei van kokkerellen, maar lekker hoeft 
niet altijd zo heel ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Gezellig met z’n allen aan een feestelijk ge-
dekte tafel, genieten van het samenzijn en het samen eten met een goed glas wijn erbij, dat maakt 
dat het al een feest op zich is.

Iedereen hele fijne feestdagen gewenst! Laten we hopen dat we deze periode snel achter ons 
kunnen laten en dat we van 2021 met z’n allen een fantastisch jaar kunnen maken waarin we 
weer met z’n allen samen kunnen en mogen genieten! 

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Kerst in Klundert
Ook Kerst is dit jaar heel anders dan anders. 
Niet alleen tijdens de Kerstdagen zelf, waarbij 
we niet met hele families of met een grote 
vriendenclub samen om tafel kunnen zitten, 
maar juist ook de weken voor Kerst.

Hadden we anders altijd allerlei activiteiten 
in Klundert, zoals een kerstbrunch of vorig 
jaar zelfs een kerstdiner voor ouderen in De 
Stad, kerstmuziek in het centrum door het 
jeugdorkest van Determinato, kerstconcerten 
door de diverse koren in de kerken en in De Stad, 
gezellige kerstdrukte in ons mooie centrum, 
bijzondere kerstvieringen in de kerken… dat is er 
dit jaar allemaal niet. Ook Klundert bij Kaarslicht 
dat afgelopen zaterdag gepland stond, moest 
helaas gecanceld worden.

Maar wat we wel hebben is nog steeds ons 
mooie centrum prachtig verlicht, wat hangt 
er een mooie nieuwe kerstverlichting! En al 
willen we nog zo graag lokaal shoppen, ook dit 
is nu beperkt. Sinds deze week een lockdown 
waarbij heel veel winkels dicht moeten. Maar 
bij veel ondernemers kunnen we online of 
telefonisch bestellen, dus hierbij toch ook een 
oproep: ondersteun onze ondernemers, zodat 
we straks ook nog winkels, restaurants enz. 
hebben in ons mooie centrum! Een heleboel 
winkeliers hebben inmiddels een prachtige 
website waar je kunt zien wat er in Klundert 
te koop wordt aangeboden. En een heleboel 
ondernemers zorgen dat de bestellingen netjes 
worden thuisbezorgd. Op de facebookpagina 
Ondernemend Klundert zullen we zoveel 
mogelijk delen bij welke winkels je terecht kunt 
om te bestellen of online te shoppen.

Verder kunnen we tijdens een wandeling wel de 
prachtige kerstetalages bewonderen. Wat doen 
onze Klundertse ondernemers altijd hun best 
om ons een aantrekkelijk centrum te geven. En 
dan dit jaar op de hoek van de Voorstraat die 
geweldige etalages met speciale kersttaferelen. 
Heeft u dat prachtige miniatuurstadje al 
bewonderd en die kersttrein met daarboven die 
zelfgemaakte kerstballen? Een echte blikvanger 
deze etalages!
En het muizenhuis in kerstsfeer aan De Sluijs? 
Absoluut een bezoekje waard, je kijkt je ogen 
uit!

Sinds een aantal maanden woont fotograaf 
Richard Sinte Maartensdijk van RS Fotografie in 
Klundert. We hebben al een aantal keren mogen 
genieten van zijn prachtige foto’s. Voor dit 
magazine kregen we weer een mooie selectie. 
We hebben er één gekozen voor de cover, maar 
het zijn stuk voor stuk zulke prachtige platen, 
dat we graag in dit magazine een collage laten 
zien.

Hoe u de decemberfeesten ook gaat vieren: 
geniet van de Kerstdagen en maak er een klein 
maar gezellig feestje van met Oud & Nieuw.
Namens het bestuur van Stichting In de 
Klundert en alle medewerkers van dit Klundert 
Magazine wensen we u allemaal een gelukkig 
en gezond 2021! Hopelijk kunnen we deze 
moeilijke periode snel achter ons laten.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
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Houdoe 2020 – welkom 2021!

Terugblikken en vooruitzien…
Het hoort er een beetje bij om in zo’n laatste 
editie van het jaar terug te blikken op het 
afgelopen jaar. Het was een moeilijk jaar, een 
jaar vol zorg, een onzeker jaar en het is nog 
steeds allemaal onzeker wat de komende 
maanden gaat brengen. Maar natuurlijk zijn er 
ook positieve ervaringen te melden. Want wat 
hebben we een saamhorigheid ervaren, wat 
staan heel veel Klundertenaren voor elkaar 
klaar en wat zijn er ook mooie initiatieven 
geweest om elkaar te helpen, te ondersteunen, 
te vermaken en elkaar een hart onder de riem 
te steken. 

Wat zal 2021 ons brengen? We zijn benieuwd 
naar de plannen, want die hebben we gelukkig 
ook nog steeds volop in Klundert! We vroegen 
het aan ondernemers, verenigingen, scholen en 
andere organisaties hoe zij terugkijken op het 
afgelopen jaar en wat de plannen zijn voor 2021. 
We hebben alle reacties samengevoegd en uit 
alles blijkt dat Klundert heel wat positiviteit in 
huis heeft en dat geeft in ieder geval hoop en 
moed voor de toekomst!

De Zonnebloem Klundert
De Klundertse afdeling van De Zonnebloem 
heeft niet bepaald stilgezeten. “Ook voor de 
Zonnebloem en haar gasten was 2020 een 
bijzonder jaar. Door de coronamaatregelen 
konden groepsactiviteiten niet doorgaan. 
Huisbezoeken werden wel gedaan maar 
dan vanuit de tuin of vanaf het tuinpad. 
Dit werd zeer op prijs gesteld want de 
meeste Zonnebloemgasten behoren tot 
de risicocategorie en waren dus aan huis 
gekluisterd”, vertelt Sylvia Endeman.
Er werd een nieuwsbrief gemaakt waarin de 
vrijwilligers hun hulp aanboden. Hiervan werd 
goed gebruik gemaakt. Zo werd er naast de 
huisbezoeken veelvuldig gebeld, boodschappen 
en medicijnen gehaald, er werden wenskaarten 
gemaakt. Het waren warme, ontroerende 
en bijzondere contacten. De vrijwilligers 
organiseerden verschillende mooie acties rond 
een thema of feestdag waarbij de Zonnebloem 
door verschillende Klundertse ondernemers 
werden gesteund. 
“Toen de coronamaatregelen het toelieten 
hebben we direct een gezellige quizmiddag 
georganiseerd. Dit moest nog wel in kleine 
groepen maar de gezelligheid was er niet minder 
om. In het najaar werden de maatregelen weer 
strenger en moesten we opnieuw improviseren. 
Nu wordt er gewerkt aan een mooi en 
smaakvol kerstgeschenk voor de gasten van 
de Zonnebloem die in deze eenzame tijd de 
hartverwarmende acties en aandacht zeer 
waarderen”, aldus Sylvia Endeman namens De 

Zonnebloem Klundert.

Klundert op een Kluitje
De bands waren geboekt, de kramen gevuld en 
alle sponsoren en horeca waren weer bereid 
om Klundert op een Kluitje net als ieder jaar te 
ondersteunen. Tóch mocht het dit jaar niet zo 
zijn en was het centrum van Klundert voor het 
eerst in 47 jaar leeg in het derde weekend van 
juni. 
“De spanning onder de organisatie, en misschien 
ook zelfs een beetje in de rest van Klundert, was 
om te snijden. Mogen we wel? Mogen we niet? 
En zo niet, kunnen we het evenement dan in 
een ander jasje steken? Uiteindelijk stonden we 
voor de moeilijke beslissing, maar we besloten: 
het is alles of niets. Dus dit jaar werd het niets”, 

vertelt Anita Klaren namens het bestuur van de 
organiserende stichting. “In dat derde weekend 
van juni zijn we bij elkaar gekomen en hebben 
we met een lach én een traan geproost op een 
hopelijk beter 2021, met een editie van Klundert 
op een Kluitje waar we nóg meer tijd en energie 
in kunnen steken. Want laten we eerlijk zijn, de 
eerstvolgende keer dat we weer mogen, hebben 
we wat in te halen! En bij deze kunnen we aan 
heel Klundert en omstreken beloven: wij gaan 
er weer met 100% enthousiasme, optimisme en 
een flinke portie gezelligheid in. En doen daar 
graag nog een schepje bovenop.”

Huis van de Wijk Klundert
Het was een bijzonder jaar waarin veel 
creativiteit en flexibiliteit werd gevraagd. “Ons 
belangrijkste doel was om er te kunnen zijn  
voor onze medemens. We hebben zodra het 
mogelijk was steeds de deuren open kunnen 
zetten van het Huis van de Wijk”, vertelt sociaal 
werker Renske Donkers.
Voor 2021 staan er mooie nieuwe dingen te 
gebeuren. “Binnen Klundert zal er onderzocht 
gaan worden wat er nodig is om mensen langer 
thuis te kunnen laten wonen. We weten dat dit 
de toekomst is, maar wat hebben wij als inwoners 
nodig om ook daadwerkelijk langer thuis te 
kunnen wonen? Ook zal het gedachtegoed van 
Anne Mei The worden uitgerold binnen Klundert. 
De sociale benadering dementie zal een nieuwe 
manier van werken en denken worden binnen 
zorg en welzijn in Klundert. Hoe kan Klundert 
een warme omgeving zijn voor mensen die te 
maken krijgen met dementie en hoe kunnen we 
deze mensen en hun naaste zo goed mogelijk 
ondersteunen en er voor ze zijn zodat zij hun 
plekje in onze Klundertse maatschappij als 
prettig ervaren. Mooie ontwikkelingen waarin 
Klundert een voorbeeld mag zijn voor de andere 
kernen en gemeentes om ons heen. Dus we 
kijken vooral vooruit en kijken uit naar wat 2021 

ons gaat brengen”, aldus Renske namens het 
team van het Huis van de Wijk Klundert.

Voetbalvereniging Klundert
Wat een vreemd sportjaar is 2020 voor v.v. 
Klundert geworden. De voetbalcompetitie 
2019-2020 werd in maart stil gelegd. 
Trainen mocht alleen onder strenge regels. 
De medewerking van spelers, ouders en 
vrijwilligers is nog steeds geweldig. Alle 
activiteiten zoals o.a. de Engeland-reis, het 
Schoolvoetbaltoernooi, het tentenkamp, het 
Vrienden van Klunderttoernooi, de activiteiten 
bij de Braderie, de jaarlijkse feestelijke seizoen 
afsluiting werden gecanceld. Om de pijn voor 
de jeugd tot en met 12 jaar een klein beetje te 
verzachten, hebben zij voor de zomervakantie 
strandballen gekregen.
Na de zomervakantie dachten velen dat seizoen 
2020-2021 in september weer gewoon van start 
kon gaan. Dat gebeurde echter maar kort, want 
de tweede corona-golf gooide roet in het eten. 
Na beker- en een paar competitiewedstrijden 
kwam alles, op trainen na, weer stil te liggen. 
Voor de jeugdteams mochten en konden 
gelukkig onderlinge wedstrijden geregeld 
worden. 
“Begin december hebben we alle leden vanaf 
13 jaar een VVK mondkapje toegestuurd 
als dank voor het geduld, medewerking en 
steun. Voor die steun en begrip van alle leden, 
vrijwilligers en natuurlijk sponsoren zijn we 
iedereen zeer dankbaar. Ook de allerkleinsten 
zijn niet vergeten, zij hebben allemaal een 
Sinterklaaspresentje gekregen”, aldus het 
bestuur.
Ook het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi en de 
nieuwjaarsreceptie gaan helaas niet door. 
“Diverse plannen en activiteiten staan klaar 
in afwachting van de ontwikkelingen rondom 
het coronavirus, zoals de viering van het 90 
jaar bestaan van Voetbalvereniging Klundert 
volgend jaar. Als wij allemaal onze en andermans 
gezondheid in acht nemen, hopen wij dat de 
competities half januari weer kunnen starten. 
Daarom: denk om elkaar en blijf gezond!”

Seniorenkoor De Herfstklanken
“Ons jaar ging geweldig van start, met een 
geweldig feest van ons 50 jarig jubileum. Een 
receptie, een diner en met top ons bezoek aan 
het jeugdorkest De Detomaatjes. Verwonderd 
hebben we naar hun optreden gekeken speciaal 
voor ons opgemaakt. Wat een feest was dat. Er 
stond ook een korenmiddag gepland in maart 
maar helaas toen kwam corona. Dus alles 
gecanceld en vier maanden er tussenuit”, vertelt 
voorzitter Hennie Laurijsse. 
In september zijn De Herfstklanken toch weer 
gestart. “Helaas zijn er toch wat leden afgehaakt, 
Maar we hebben dit jaar ook twee nieuwe leden 



Klundert Magazine pagina 5

erbij gekregen en daar zijn we heel blij mee. We 
hebben ons steeds aan de regels gehouden, 
want voorzichtigheid is geboden. We hebben 
wel gerepeteerd toen het kon en mocht. Zo fijn 
als we samen kunnen zingen. Altijd goed om 
onze gedachten eens op iets anders te zetten, 
even ontspannen samen zingen, want samen 
kunnen we het volhouden. Helaas mogen we nu 
helaas niet repeteren maar we gaan door met 
goede moed. Op naar 2021.”

Sint Jozefschool Noordhoek
“Door de corona-uitbraak kregen we de situatie 
dat kinderen thuis onderwijs moesten gaan 
volgen en de leerkrachten via online-meetings 
instructie gaven. Dit was voor de leerlingen, 
ouders maar zeker ook voor de leerkrachten 
een hele omschakeling. Maar met vereende 
krachten hebben we in Noordhoek het goed 
voor elkaar gekregen en de contacten met de 
leerlingen behouden. Helaas hadden we een 
primeur door als eerste school in de omgeving 
dicht te moeten door een besmette collega. 
Dit heeft helaas een enorme impact gehad op 
de omgeving van de leerkracht. Waar een klein 
dorp groot in kan zijn is de saamhorigheid en de 
steun die op zulke momenten geboden wordt. 
Het team, en in het bijzonder de betreffende 
leerkracht, heeft dit als zeer hartverwarmend 
ervaren”, meldt Bart Verschuuren van de Sint 
Jozefschool.
“Nu we bijna negen maanden verder zijn, valt 
vooral de flexibiliteit op bij leerlingen en het 
team van de Sint Jozef. Samen moeten we er het 
beste van maken en dat doen we dan ook. Wij 
zijn blij dat we de kinderen kunnen begeleiden 
in hun persoonlijke groei. Wij wensen iedereen 
een hele liefdevolle en warme Kerst toe. En we 
hopen op betere tijden in 2021.”

Buurtvereniging Onze Schans
“Ook in Noordschans waren we bij 
buurtvereniging Onze Schans de dupe van 
de coronacrisis. Na een frisse start in maart 
waren we net zoals vele anderen verplicht 
om alle geplande activiteiten te annuleren. 
Maar moeilijke omstandigheden leiden op 
den duur altijd tot inspiratie en creatieve 
ideeën. Het Sinterklaasfeest wilden we voor de 
allerkleinsten niet voorbij laten gaan. Daarom 
kwamen op gepaste afstand drie pieten langs 
de deuren om de kinderen hun cadeautje te 
geven. Alle kinderen vonden dit ontzettend 
leuk en spannend zo oog in oog met de pieten. 
Voor allen werd dit een feestelijke ontmoeting. 
En nu op naar de Kerstdagen, die hopelijk voor 

iedereen ondanks alle beperkingen van dit 
moment, toch nog wat sfeer zullen geven”, aldus 
Nico Baan van Buurtvereniging Onze Schans 
Noordschans.

Jacco’s Menswear
“Persoonlijk ben ik heel dankbaar dat mijn 
vaste klanten en ook nieuwe klanten in dit 
bijzondere jaar bij mij naar binnen zijn gestapt. 
Eerst nog zonder mondkapje en enkel een 
handgelletje bij de deur, met het idee: dit 
waait vast snel over. Inmiddels hebben we een 
professionele desinfectiezuil staan en dragen 
we ook in de winkel mondkapjes. Eenmaal op 
afstand begroet en veilig gedesinfecteerd, bleef 
het winkelen tot begin deze week gelukkig 
persoonlijk in een gezellige, ontspannen sfeer. 
Dat vind ik belangrijk, zeker in deze tijd. Laten 
we ook vooral niet vergeten om – ondanks 
de coronamaatregelen – er samen mooie 
feestdagen van te maken”, Jacco den Hollander. 

Sportvereniging Spido
“In maart was het abrupt stoppen met alle 
lesactiviteiten. In het bijna 65 jarig bestaan van 
de vereniging hebben wij dit nog eerder mee 
gemaakt”, vertelt Guido Alderliesten, secretaris 
van Sportvereniging Spido, “de tijdelijke 
lockdown betekende, dat er geen lessen waren 
in onze eigen locatie. Toen er enige versoepeling 
werd geboden, zijn alle registers door onze 
zeer enthousiaste en betrokken train(st)ers 
opengetrokken en konden Spidoleden bijna in 
heel Klundert gesignaleerd worden. Er werden 
lessen gegeven op het schoolplein van Het 
Palet, de parkeerplaats bij De Roef en zelfs in 
de achtertuin van leden! Hiernaast zijn een 
behoorlijk aantal lessen digitaal aangeboden en 
konden de buren meegenieten van de muziek 
behorende bij de work-outs! Met een positieve 
en creatieve denkwijze bleek er gelukkig van 
alles mogelijk. Al met al zijn wij als vereniging 
blij met de mogelijkheden welke wij, ondanks 
allerlei voorzorgsmaatregelen, konden blijven 
bieden. Het weer was hierbij natuurlijk een 
factor, want wat hebben we fantastisch mooi 
weer gehad! Vooruitkijkende naar het jaar 2021 
hopen wij dat we als vereniging een passende 
invulling te kunnen geven aan ons 65 jarig 
bestaan. Wij hebben, In samenwerking met 
een aantal andere Klundertse verenigingen, 
sportieve en interessante ideeën. Voor nu geldt, 
dat wij iedereen voornamelijk veel gezondheid 
wensen”, aldus Guido Alderliesten.

Slagwerkkorps Oranje Garde 
Ook bij de Oranje Garde wekenlang geen 
repetities en daarna weer mondjesmaat aan 
de gang. “Tijdens die lockdown is wel volop 
geëxperimenteerd met digitaal lesgeven door 
middel van filmpjes tussen dirigent en muzikant. 
En toen we met één-op-één lessen mochten 
starten was iedereen weer paraat. Gelukkig was 
en is de clubbinding dus nog heel goed na al die 
tijd”, vertelt secretaris Michel van Alphen.
Verder was het een jaar van afgelastingen; alle 
geplande optredens, de avondvierdaagse, de 
taptoe en natuurlijk de gezellige ledenavonden. 
Voor de avondvierdaagse is wel een digitaal 
alternatief geweest waarmee Klundertenaren 
middels een app routes voorgeschoteld kregen 
vanuit het huisadres. De medailles hebben wij 
achteraf thuisbezorgd.
“Voor 2021 hebben wij volop plannen. Corona 
of niet. Volgend jaar is voor Oranje Garde een 
jubileumjaar waarin we 75 jaar bestaan en 

dat willen we natuurlijk niet met stille trom 
voorbij laten gaan. Hopelijk zal het vanwege 
de maatregen mogelijk zijn om op 9 oktober 
een muzikale showavond te organiseren. De 
muzikale voorbereidingen zijn in elk geval 
begonnen. Muziekstukken en de bijbehorende 
acts worden op dit moment gemaakt, zodat 
de muzikanten daar vanaf januari aan kunnen 
gaan werken. Daarnaast hopen wij dat veel 
evenementen in de loop van 2021 weer mogelijk 
worden. Dan staan wij klaar om ze muzikaal te 
omlijsten.”

Muziekvereniging Determinato
“We hadden dit jaar van alles in petto met als 
hoogtepunt een groot spektakel met als thema 
De Leeuwenkoning met orkest, koor, solisten, 
artiesten, waarbij we De Zandtovenaar hadden 
geboekt om het verhaal uit te beelden met 
zandtekeningen. Maar helaas, ook wij kwamen 
op non-actief”, vertelt voorzitter René van 
Tilborgh, “maar wat in het vat zit, verzuurt niet 
en we hebben de gehele productie precies een 
jaar uitgesteld tot zaterdag 6 november 2021 
in de hoop dat het dan allemaal wel door kan 
gaan.”
Tijdens de eerste intelligente lockdown hebben 
de muzikanten een paar keer een zogenaamde 
split screen video gemaakt. Het tweede filmpje 
is zelfs gemaakt samen met het koor. Ook 
Koningsdag en Dodenherdenking werd op 
speciale manier muzikaal opgeluisterd. “Samen 
op afstand het Wilhelmus spelen en het Signaal 
Taptoe, ook dat zorgde voor een speciale 
saamhorigheid.”
Tussendoor kon er weer een korte periode 
wel gerepeteerd worden, alhoewel met een 
maximum aantal muzikanten, waardoor niet 
steeds het hele orkest tegelijk bij elkaar kon 
komen. Op dit moment wordt er door het 
fanfareorkest en het koor weer niet gerepeteerd. 
“Alleen de jeugdgroepen komen wel bij elkaar 
en maken samen muziek volgens de voor hen 
geldende regels. Er zijn inmiddels weer wat 
filmpjes gemaakt en die zijn ook weer te zien en 
te horen via social media. Voor het nieuwe jaar 
hopen we weer gewoon samen lekker muziek te 
kunnen maken”, aldus René van Tilborgh.
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Ropanita
“Wat een bijzonder jaar hebben we achter de 
rug! Toen de winkel vol hing met een prachtige 
voorjaarscollectie kwam het Coronavirus ons 
land binnen. Grote onzekerheid natuurlijk over 
hoe het seizoen zou gaan verlopen. Nu zijn wij van 
nature geen  doemdenkers en we besloten onze 
schouders eronder te zetten door weer actief de 
webshop te vullen en leuke acties te verzinnen. 
Gelukkig zijn er een hoop mensen in Klundert 
en omgeving die ons een warm hart toedragen 
en bewust lokaal bleven shoppen in plaats van 
online bestellingen te gaan doen en daar zijn we 
natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Regelmatig 
hoorden wij klanten zeggen dat ze eigenlijk niets 
nodig hadden maar ja, wij moesten toch blijven 

bestaan dus kwamen ze toch iets kopen. Of 
een klant die verschillende jurkjes kocht: Deze 
is voor alle museumbezoeken, deze voor een 
etentje, deze voor de vakantie, o nee, dat kan 
allemaal niet maar ik neem het toch lekker mee! 
Natuurlijk is het niet ons beste jaar geweest, 
maar we gaan vol goede moed richting 2021 
waarin we hopelijk straks weer normaal onze 
klanten kunnen ontvangen en leuke activiteiten 
in het centrum kunnen organiseren. Wij wensen 
iedereen ondanks alles gezellige feestdagen en 
een  gezond en gelukkig 2021”, met liefs van 
Anita en Anita van Ropanita

Basisschool De Molenvliet
“We maken er toch een kerstfeest van!” meldt 
Lizeth Vellekoop, directeur CBS De Molenvliet, 
“ondanks de coronamaatregelen laten we het 
kerstfeest niet aan ons voorbij gaan, alhoewel 
het natuurlijk heel anders dan anders zal zijn. 
Vorige schooljaar vierden we ons kerstfeest 
met een herdertjestocht door de wijk. Dit 

schooljaar zou er een kerstontbijtbuffet zijn. Dat 
is normaliter een heerlijk uitgebreid buffet van 
zelfgemaakte lekkers. Daarbij is het een traditie 
dat al onze leerlingen na de viering een mooi 
boek krijgen. Hoe we het nu gaan doen, dat 
moeten we nog bespreken. Ook de traditie om 
met leerlingen van De Molenvliet kerstliedjes 
te gaan zingen bij het Sovak kan helaas niet 
doorgaan. Zo jammer! Toch willen we in deze 

soms moeilijke tijd met elkaar iets betekenen 
voor anderen. Daarom maken alle leerlingen 
kerstkaarten die hopelijk lichtpuntjes gaan zijn 
voor degenen die ze gaan ontvangen.”

Kibeo ’t Ravelijn Klundert
“Dankzij de fijne samenwerking met gemeente 
Moerdijk, konden de peuters ook in de 
zomervakantie spelenderwijs leren bij Kibeo ‘t 
Ravelijn. De gemeente hecht veel waarde aan de 
ontwikkeling van peuters. Bij Kibeo ‘t Ravelijn 
beleeft je kind (0 t/m 12 jaar) een fijne dag. We 
verheugen ons in het nieuwe jaar op de verdere 
ontwikkeling van onze kinderopvang. Ga naar 
www.kibeo.nl en maak een afspraak voor een 
rondleiding. We maken graag kennis met jou en 
je zoon of dochter!” vertelt de organisatie van 
Kibeo Klundert, “Kibeo is dichtbij en voor de 
kinderen een vertrouwde, goed verzorgde en 
leuke kinderopvang.”

By Tiki Mode
Dit jaar was voor niemand makkelijk. Ook 
voor By Tiki Mode was het een jaar om niet 
op terug te kijken. “Dat ga ik ook niet doen 
maar hoop dat het volgend jaar beter is voor 
ons allemaal”, vertelt Lisette van By Tiki, “we 
hadden geen modeshow maar toch klanten die 
mij helpen om foto’s te maken van de collectie. 
Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Graag wil 
ik iedereen bedanken die er voor mij waren. Ik 
wens iedereen fijne feestdagen en een goed en 
gezond 2021.”

Esthers Mode Wensen
“2020 samenvatten, het is eigenlijk niet te 
doen want alles was anders. Ook voor ons 
was het een jaar vol met onzekerheden, gemis 
en anders denken maar vooral doorgaan en 
de vele en wisselende maatregelen in acht 
proberen te houden zonder daar jou en ook 
onszelf niet in gevaar te brengen. In maart zijn 
we direct begonnen met onze webshop www.
esthersmodewensen.nl en zijn we al die tijd 
open geweest en hebben daarmee toch iedere 
dag klanten kunnen ontvangen in een veilige 
omgeving en op afstand. Vanaf eind augustus 
zijn we iedere donderdagavond om 19.30 uur 
gestart met onze Facebook Live modeshows 
en zijn hiermee ook door de landelijke media 
opgevallen met als resultaat een mooie 
reportage in het programma Plezier en Passie 
op RTL 4. Verbinding zoeken met Autobedrijf 
Kees Vermeulen voor het bezorgen van kleding, 
De Roos Modeschoenen die wekelijks de 
schoenen voor de modeshows leveren en het 
samen met Patrick van de AH opzetten van een 
leuke eindejaar puzzelactie namens alle collega 
winkeliers daar krijgen we positieve energie van. 
We kijken uit naar 2021 want dan gaan we ons 
5-jarig bestaan vieren en doen dit graag met u. 
Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en we 
zien u graag binnenkort”, met liefs van Esther.

Hebt u ook al een 
Klundertvlag?
Juist dit jaar, nu we allemaal te maken hebben 
met allerlei beperkingen en maatregelen in 
verband met de coronapandemie, merken 
we het Klundertse saamhorigheidsgevoel. 
Mensen staan klaar voor elkaar, helpen waar 
nodig en voelen zich verbonden met elkaar, 
zeker in zo’n kleinere kern als Klundert met 
heel veel betrokken en sociale mensen. 

Juist nu voelen we ons als Klundertenaren 
met elkaar verbonden en heel veel mensen 
willen deze eensgezindheid uiten. Daarom 
hebben we het initiatief genomen om speciale 
Klundertvlaggen te laten maken. Inmiddels al 
heel wat vlaggen besteld en langzaamaan zie 
je op heel wat plekken de geelblauwe vlaggen 
hangen. Hopelijk dat straks alle Klundertse 
straten geelblauw kleuren.

Wil je ook zo’n mooie Klundertvlag?
We kunnen twee maten leveren: de 
standaardvlag van 150 x 100 cm voor 24 
euro en een grote vlag van 225 x 150 cm voor 
48 euro. Belangstelling? Stuur een mailtje 
naar info@indeklundert.nl om zo’n speciale 
Klundertvlag te bestellen.
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Doe je mee door minstens 10 kaartjes te 
bezorgen bij mensen bij jou in de buurt?

Kleine moeite = groot 
gebaar!
Juist nu in deze decembermaand, waarin we te horen hebben 
gekregen dat de maatregelen niet versoepeld kunnen worden, 
dat de situatie nog steeds ernstig is en veel mensen thuis moeten 
blijven, leek het ons leuk om weer een actie op te zetten, maar dan 
een beetje anders. Als iedereen nu eens minstens tien kaartjes, 
tekeningen, kleurplaten of dergelijke bij mensen in de buurt in 
de brievenbus stoppen, dan verspreiden we met elkaar heel wat 
positiviteit!
 
Voor de zomervakantie hebben we steeds een kaarten- en 
tekeningenactie gehad, waarbij jullie kaartjes, tekeningen, 
kleurplaten of andere knutsels in de bus bij AH in de Klundert 
konden doen, die wij dan bezorgden op diverse adressen in Klundert. 
Heel wat ouderen, zieken, jarigen enz. hebben toen zo’n opbeurende 
boodschap in de brievenbus ontvangen.

Minstens tien kaartjes of tekeningen
Iedereen kent ongetwijfeld wel oudere mensen, die weinig of niet de 
deur uit gaan, mensen die weinig bezoek krijgen, mensen die ziek zijn 
of zomaar mensen waarvan je weet dat ze blij zijn met zomaar een 
kaartje in de brievenbus. Bezorg deze mensen een beetje blijheid 
juist in deze decembermaand. Schrijf wat liefs op een leuk kaartje en 
bezorg die bij mensen in jouw buurt! Hoe leuk zou het zijn als er straks 
honderden mensen zo’n leuke, lieve, bemoedigende, troostvolle, 
opbeurende, hoopvolle verrassing in de brievenbus krijgen!
Natuurlijk kan dit ook gewoon een mooie kerstkaart zijn of een 
nieuwjaarswens!
Het zou mooi zijn als iedereen in Klundert meedoet aan deze actie. 
Klundert voor Klundert, juist nu!

Hartelijke groet namens het hele team van Klundert voor Klundert

Traditie van Muziekvereniging 
Determinato Klundert 

Oliebollenactie op 
oudejaarsdag

Het is al jaren een traditie dat Muziekvereniging Determinato een olie-
bollenactie houdt op oudejaarsdag. Normaal kan er dan van te voren 
besteld worden en worden deze bestellingen thuisbezorgd of kunnen 
afgehaald worden in de kraam. Dit jaar gaat het door alle omstandighe-
den allemaal iets anders, maar natuurlijk zijn de muzikanten van Deto op 
oudejaarsdag wel te vinden met hun traditionele oliebollenkraam op de 
vlonder aan de Voorstraat in Klundert.

Ook het organisatieteam van de oliebollenactie heeft te maken met be-
perkte mogelijkheden door de coronacrisis. De ruimte waar normaliter 
de bestellingen worden klaargemaakt is te klein om dit volgens de regels 
op afstand te kunnen organiseren. Daarom helaas dit jaar voor Klundert 
geen voorverkoop. Maar natuurlijk zullen er in de oliebollenkraam meer 
dan genoeg versgebakken en overheerlijke oliebollen en appelbeignets 
te koop zijn. 

Verkoopkraam van 9.00 tot 13.00 uur
De verkoop start dit jaar een uurtje vroeger, waarmee Determinato hoopt 
dat de bezoekersstroom hierdoor wat meer verspreid zal worden. Vanaf 
negen uur ’s morgens start de verkoop en de kraam zal er dan staan tot 
13.00 uur of zo lang de voorraad strekt.
Een vriendelijk verzoek aan iedereen om zich allemaal aan de regels te 
houden: houd afstand en ondanks dat we buiten zijn, toch de vraag om 
een mondkapje te dragen omdat we op dat moment wel met grotere aan-
tallen mensen bij elkaar zijn. Er zal een bredere verkooptafel zijn, waar 
meerdere mensen tegelijk geholpen kunnen worden. 

Extra service
Voor bedrijven en voor de kernen Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, 
Tonnekreek en Zwingelspaan is er wel een voorverkoop en een bezorg-
service.
Ook een uitzondering is gemaakt voor mensen die om wat reden dan ook 
niet de deur uit kunnen of mogen en dus zelf niet in de gelegenheid zijn 
om naar de kraam te komen.
Zij kunnen hun bestellingen doorgeven via e-mail oliebollen@determina-
to.nl of via het invulformulier op de website www.determinato.nl.
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Fijne Feestdagen en een goed en gezond 2021 
     Ook wil ik al mijn klanten  bedanken voor het vertrouwen 
                                 in het afgelopen jaar! 
                           BY TIKI MODE   Voorstraat 16 

 

 

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.

Jora Service Station Klundert 
wenst u hele fijne feestdagen 

en een gezond 2021!
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Terrein aan de Oliemolenstraat krijgt woonbestemming
Is een meergeneratiehofje iets voor Klundert?

Wat zal het worden, wat gaat er komen, hoe komt het er uit te zien, allemaal 
vragen die in de wandelgangen gehoord worden over de invulling van de 
voormalige zogenoemde Bult van Pars. Er heeft tot begin december een 
voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen richting een nieuw plan 
dat woningbouw mogelijk maakt.  

De voormalige Bult van Pars lag aan de inmiddels verdwenen straat ‘Bolwerk’. 
Dit terrein aan de Oliemolenstraat krijgt dus een woonbestemming. 
Ontwikkelaars mogen een plan indienen, gekoppeld aan een grondprijs. Het 
plan met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt uitgevoerd.

Woonhofje voor jong en oud
Renske Donkers woont in de buurt van dit inmiddels gesaneerde terrein 
aan de Oliemolenstraat. Als buurtbewoner is ze geïnteresseerd in wat er 
gebouwd gaat worden op de voormalige bult en mede door haar baan als 
sociaal werker in Klundert heeft Renske wel een idee voor dit terrein: een 
woonhofje waar oud en jong samen kunnen wonen. 
“In meerdere kernen wordt op dit moment gepraat over een dergelijke 
woonvorm”, vertelt Renske, “ik hoorde over de Stichting Knarrenhof, 
een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de 

leeftijdsbestendige bouw van woongroepen zoals bijvoorbeeld een 
meergeneratiehof. Een hofje waar jong en oud samen wonen en elkaar 
kunnen helpen, met aandacht voor elkaar, waar men elkaar kent. Hoe mooi 
zou dat zijn, juist op deze plek vlakbij het centrum. Het geeft jongeren en 
starters de gelegenheid om in Klundert te blijven wonen en ouderen om 
langer zelfstandig te kunnen wonen. Bovendien kan zo’n hofje een mooie 
toevoeging zijn voor ons mooie vestingstadje Klundert.” 

Wat is Knarrenhof eigenlijk?
Op de website is daarover heel wat informatie te vinden. Knarrenhof 
is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. 
Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy 
en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Knarrenhof is namelijk 
bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar 
hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is 
het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en 
gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig 
wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. 
De meergeneratiehofjes zijn bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo 
kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren onder elkaar 
wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men 
aardige buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht.

Behoeftepeiling
Een leuk plan zo’n hofje voor jong en oud, maar is daar behoefte voor in 
Klundert? Dat moet natuurlijk onderzocht worden. Renske Donkers is met 
haar idee naar de gemeente gestapt en daar kreeg ze de suggestie om 
concrete suggesties uit te werken en rond te kijken of er ontwikkelaars zijn 
die dit op zouden willen pakken.
“Geen idee waar ik moest beginnen, dus contact gezocht met Woonkwartier, 
daar werd positief gereageerd en zij willen graag meedenken. Er is inmiddels 
ook een oriëntatiegesprek met de wethouder gepland. En verder maar eens 
links en rechts ter sprake brengen om te kijken of er behoefte hiervoor is, 
of hiervoor draagkracht te vinden is in Klundert. Zo’n woonhofje zou dan 
bestaan uit koop- en huurwoningen. Ideaal voor mensen die wat ouder 
worden, hun nu te grote huis wel willen verkopen, maar niet zomaar in 
aanmerking komen voor een huurappartement. Een woning aankopen in 
z’n hofje kan dan een mooie investering zijn en meteen ideaal passend in 
het programma Langer Thuis. Zo’n hofje is een heel sociaal gebeuren, terwijl 
ieder toch helemaal op zichzelf woont”.

Geïnteresseerd? Laat het weten!
“De vraag is dus nu of we mensen uit Klundert enthousiast kunnen krijgen 
voor dit plan, want het is wel belangrijk om er dan gezamenlijk mee aan de 
slag te gaan. Dus concreet: ben je ook enthousiast geworden en lijkt het je 
wel wat zo’n plan, ben je nieuwsgierig wat het allemaal in kan houden, meld 
je dan aan voor een brainstormsessie op korte termijn. Daar kunnen we dan 
met elkaar praten over de kansen en mogelijkheden voor jong en oud”, aldus 
Renske Donkers.
Degenen die belangstelling hebben en graag meer willen weten over de 
mogelijkheden van een meergeneratiehofje in Klundert en hierover mee 
willen denken, kunnen zich melden via het mailadres van de redactie: 
redactie@indeklundert.nl. Bij voldoende belangstelling zal er dan een avond 
georganiseerd worden om hierover met elkaar van gedachten wisselen.

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.

Eén van de lelijkste plekjes bij Klundert
In het Klundert Magazine staan altijd mooie plaatjes van Klundert, wat 
leuk is om te zien maar ook zijn er plaatjes die aandacht vragen om 
opgelost te worden, dus de minder mooie plaatjes, zoals het fietspad 
naar Zevenbergen. Als je elke dag over dit fietspad moet om naar 
Zevenbergen te komen moet je eigenlijk een mountainbike hebben om 
daar te komen, terwijl er in Zevenbergen super fietspaden liggen.
Dus hierbij niet de mooiste foto van Klundert maar het lelijkste plaatje 
van Klundert. Het zou fijn zijn als daar eens iets aan gedaan zou worden.

Met vriendelijke groet, Bert Goorden

Foto Renske Donkers
Voorbeeld van een hofje in Hoorn
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Kerk actief in coronatijd

Hoe kijken we vanuit de kerk terug op 2020? Voor ons allemaal, kerkelijk 
of niet, een moeilijk jaar. Wat was voor de kerken hoopgevend? Wat 
waren de dingen die het goed deden?

De coronacrisis viel ook voor de kerken niet mee. Daar kunnen we 
eerlijk over zijn. Vanaf maart kregen we te maken met een aantal akelige 
beperkingen. En het vervelende is dat we er nu aan het eind van het jaar 
nog niet van af zijn. Maar in deze situatie zijn er juist heel mooie dingen 
gebeurd in de Klundertse kerken. Daar kan ik vier voorbeelden van geven.

Hoopgevende contacten 
In maart zijn beide kerken in Klundert snel overgegaan op online diensten. 
Dat hield in dat in de kerk maar enkele mensen aanwezig waren die nodig 
waren om de kerkdienst te houden. Zingen werd gedaan door degenen die 
dienst hadden.  En alle anderen konden de dienst thuis meemaken.
Ik sprak veel mensen via de telefoon. Sowieso zijn alle ouderen geregeld 
gebeld. Er was een bijzondere verbondenheid. Dat voelde ik als ik in de 
lege kerk stond te preken. Ik merkte bij mensen om me heen en ook bij 
mezelf het besef: we hebben het geloof in Jezus en alles daar omheen nu 
echt nodig. In die periode was het Goede Vrijdag en Pasen. Dat was echt 

bijzonder.
In juni konden er weer 30 mensen naar de kerk. Dat was heel bijzonder. 
Vanaf dat moment hebben we steeds gekeken naar wat wel kon. Omdat 
de kerkgebouwen nogal groot zijn kon vanaf juli iedereen die wilde weer 
naar de kerk. De anderhalve meter afstand was geen probleem. Tijdens 
de tweede golf zijn we de aantallen kerkgangers wel weer gaan beperken.  

Actieve jongeren
Begin dit jaar hadden de jongeren van beide kerken het plan geld in 
te zamelen voor de strijd tegen slavernij. De acties zouden net gaan 
beginnen toen de intelligente lockdown van kracht werd. De jongeren 
hebben hun programma aangepast en organiseerden op Hemelvaarstdag 
de Ring Drive-in. Mensen konden vanuit hun voertuig soep en broodjes 
komen halen. Een groot succes. Ook voor de jongeren zelf werkte het heel 
stimulerend.

In de kerk van jong tot oud
Jongeren zijn actief bij de samenkomsten voor kinderen. Meteen bij het 
opstarten van de kerkdiensten in juni zeiden ze: we gaan ook weer met de 
programma’s voor de kinderen van start. Dat is voor de kinderen fijn. En 
ook voor hun ouders…
In de kerk kom je zodoende mensen van alle leeftijden tegen. Al blijven 
veel ouderen om risico’s te vermijden liever thuis. Maar die doen thuis 
ook echt mee.

Live muziek
Met elkaar zingen doen we niet. Het leuke is dat er nu wel allerlei mensen 
naar voren stappen die wel solo of als duo voorin de kerk gaan zingen. Er 
blijken zoveel talenten te zijn. Daar genieten we dan weer allemaal van. Zo 
hebben we 18 december een mooie muziekavond in het teken van kerst. 
En met de kerstdagen zullen er feestelijke diensten zijn. Met een beperkt 
aantal aanwezigen, dat wel,  maar met heel veel creativiteit. Zo proberen 
we ook als kerken de moed te bewaren, actief en creatief te zijn, met 
geloof, hoop en liefde.

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

De diensten van de Hervormde Gemeente zijn te beluisteren via 
kerkdienstgemist.nl – zoek op Klundert.
De diensten van de Gereformeerde kerk zijn te bekijken via youtube – zoek op 
GK Klundert.

Foto Richard Sinte Maartensdijk RS Fotografie

Vrijwilligers welkom bij het Thomashuis!

Het Klundertse Thomashuis is inmiddels niet meer weg te denken uit 
Klundert. Het is gevestigd op één van de mooiste plekjes in Klundert in 
het prachtige Prinsenhof aan het Stadhuisplein. José Nugteren runt dit 

Thomashuis, waar negen mensen met een verstandelijke beperking een 
fijn en veilig thuis hebben gevonden. Samen met een aantal begeleiders 
zorgt zij voor de dagelijkse zorg en begeleiding van de bewoners. Maar 
daarnaast is er ook behoefte aan vrijwilligers voor allerlei taken.

“Voor de reguliere dagelijkse taken daar wordt natuurlijk voor gezorgd”, 
vertelt José Nugteren, “maar juist die extra dingetjes, daarvoor ontbreekt 
wel eens de tijd. We doen natuurlijk hartstikke ons best om van alles te 
organiseren, maar we kunnen niet alles voor elkaar krijgen wat we zouden 
willen.”

Vrijwilligers
Daarom zoeken ze voor het Thomashuis vrijwilligers, zoals mensen die 
willen helpen bij het tuinonderhoud of bij wat huishoudelijke klusjes, 
mensen die eens mee willen gaan zwemmen met de bewoners op de 
maandag, een rondje willen fietsen op de duofiets en zo zijn er veel 
meer dingen te verzinnen die het allemaal nog leuker maken om in het 
Thomashuis te wonen. Lijkt het je bijvoorbeeld leuk om zomaar eens 
gezellig bezig te zijn met de bewoners, zomaar iets te handwerken, te 
knutselen of een spelletje te doen, laat het weten. Het is altijd leuk om op 
deze manier behulpzaam te zijn.

Meer info
Heb je vragen of ben je benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust 
contact op via e-mail: klundert@thomashuis.nl of telefonisch: 0168 
851851. Meer info is ook te vinden op de website www.thomashuis.nl/
klundert.
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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

Team Huis van de Wijk Klundert wenst 
iedereen fijne feestdagen.

We hopen op een gezond nieuwjaar 
waarin we alle activiteiten langzaam weer 

op kunnen gaan bouwen.

Rhythm4all wenst u 
fijne feestdagen en 
een gezond 2021.

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

Onze openingstijden rond de feestdagen zijn gewijzigd.
 

Maandag 21 december zijn wij geopend van 9.30 tot 18.00.
Donderdag 24 december geopend van 9.30 tot 17.00.

Eerste en tweede kerstdag zijn we gesloten.
 

Maandag 28 december geopend van 9.30 tot 18.00.
Donderdag 31 december geopend van 9.30 tot 17.00.

Nieuwjaarsdag 1 januari en zaterdag 2 januari zijn we gesloten.
 

Wij zien u graag weer terug in onze winkel op dinsdag 5 januari.
 

Wij wensen jullie allemaal gezellige feestdagen en een goed en gezond 2021.
 

Richard en Corrie Leijten
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Oud Nieuws 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx
nr. 35 - december 2020

Sjaan van Kaam en ik hebben 20 jaar lang als “Ikken & IJ” met liedjesprogram-
ma’s opgetreden voor seniorenverenigingen, zonnebloemgasten, zorg- en 
verpleeginstellingen, enz. in heel Brabant en Zeeland. Door de liedjes op een 
smeuïge manier aan elkaar te praten ontstond bij elke voorstelling een verhaal, 
waar het publiek met veel plezier naar luisterde. Zo ook onderstaand kerstver-
haal. Omdat dat verhaal zich helemaal afspeelt in Klundert, ons heem, vinden 
wij het helemaal passen in deze rubriek. Wij hopen dan ook dat we u er een 
plezier mee doen en wensen u namens Heemkundekring “Die Overdraghe” 
gezellige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021.

Sjefkes laatste kersttocht
Elk jaar op de laatste vrijdag voor kerstmis lopen honderden mensen mee in 
een fakkeltocht door de polders rond ons dorp. Voorop gaan Jozef en Maria 
met hun ezel. En daarachter de fanfare, gevolgd door honderden mensen met, 
fakkels en lampionnen, enz. En Sjefke is al vijftig jaar op die laatste vrijdag voor 
kerstmis Jozef.
Dat komt zo: Sjefke heet eigenlijk Jozef, Sjefke is timmerman, net als Jozef, 
Sjefke is niet getrouwd. Jozef ook niet en Sjefke heeft een ezel. En daarom  
is Sjefke ieder jaar Jozef. Dit jaar voor de laatste keer, heeft hij besloten. De 
rol van Maria wordt elk jaar gespeeld door een ander. Die vrouw wordt aan-
gewezen door het Comité van Aanbeveling. Daar zit de pastoor in, één van 
de dominees, het hoofd van één van de scholen, het plaatselijke lid van de 
gemeenteraad en, voor het muzikale aspect, de dirigent van het dameskoor. 
Niemand, ook Sjefke niet, weet wie de Maria van dit jaar is. 

En zo kan het gebeuren dat op die laatste vrijdag vóór kerstmis, klokslag zeven 
uur ’s avonds het gemeenteraadslid de trappen van het stadhuis beklimt, want 
hij is de voorzitter van het comité. Vanaf het bordes kijkt hij naar Sjefke en 
Maria. En naar de ezel en naar al die mensen met hun fakkels en lampions die 
daar ook staan. En hij wacht tot Frans Bauer en het dameskoor van meneer 
Hobo klaar zijn met hun lied Komt allen tezamen. En als het zover is leest hij 
een stukje uit het kerstevangelie:
“In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk 
zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het be-
wind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in 
Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van 
David afstamde, om zich in te laten schrijven samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was…”

En dan roept er opeens iemand uit het publiek: “Zie daar… een ster! Daar moe-
ten we achteraan…”
Sjefke zegt tegen Maria: “Ga je mee?” Hij geeft de ezel een vriendelijke tik op 
zijn billen. Daar gaan ze…
Ook de stoet zet zich in beweging. Honderden mensen, jong en oud, volgen 
de ster. Voor in de stoet lopen Jozef en Maria. Jozef op zijn eigen benen, Maria 
schrijlings gezeten op de rug van de ezel. Op de muziek van de fanfare, die 
achter de ezel loopt,  verdwijnt de stoet het Trouwlaantje in en langs de Blau-
we Hoefsweg het dorp uit de donkere nacht in…

Sjefke voelt zich helemaal op zijn gemak in zijn eigen polderland. Greetje zit op 
de ezel, dicht bij hem, en Sjefke krijgt weer dat gevoel van vroeger toen hij stie-
kem verliefd was op het meisje dat nu op zijn ezel zit.  Maar hij laat niet merken 
dat hij haar herkend heeft. Zij evenmin. Even vergeet hij dat hij vanavond Jozef 
is. Hij gaat naast de ezel lopen en pakt de hand van Maria. Die is ijskoud. Maar 
Sjefke heeft het warm. Hij kijkt Maria zwijgend aan en glimlacht. Zij kijkt hem 
aan en knikt. Bijna onmerkbaar, maar Jozef heeft het gezien. “Die ogen…Zou 
ze dan nu wel?” Hij durft het niet te vragen. Dan laat hij haar hand los en gaat 

weer voor bij de ezel lopen. Hij kijkt om zich heen en ziet in het donker de 
silhouetten van de polderbegroeiing en van de dieren in de weilanden. Dat zijn 
er niet veel, want de meeste zijn binnen in deze tijd van het jaar. In de verte 
kiest een konijntje het hazenpad. Bang voor het naderende lawaai, de fakkels 
en de lampionnen van de stoet, die door het polderland trekt. En Sjefke krijgt 
een heel apart gevoel van binnen.

Dan begint het te sneeuwen. Niet zachtjes, maar hard. In een mum van tijd is 
het hele polderland bedekt met een zachte, witte laag sneeuw. Dat geeft een 
bijzondere sfeer: Jozef en Maria op de ezel, gevolgd door de fanfare en hon-
derden mannen en vrouwen met fakkels en kinderen met lampionnen in het 
besneeuwde polderlandschap…
Maar het lijkt mooier dan het is. De fanfare is al een kwartier geleden rechtsaf 
gegaan om via de kortste weg weer terug naar het dorp te wandelen. Door 
de kou en de sneeuw hebben de instrumenten hun klank verloren en zijn de 
vingers stijf, waardoor de muziek vals en scherp klinkt. Jozef heeft er geen 
idee van dat hij helemaal alleen door de polder loopt, want ook  de lange stoet 
achter hem is met de harmonie afgebogen. Hij heeft daar niks van gemerkt. Zo 
gefixeerd is hij op zijn doel. Hij moet en zal de ster volgen naar zijn uiteindelij-
ke doel: Maria met haar ongeboren kind veilig naar Bethlehem brengen, daar 
staat hij, Jozef, voor in.

De sneeuw dringt zijn schoenen binnen. Zijn sokken zijn doorweekt en zijn 
voeten ijskoud. Maar hij loopt stug door naar de Buitendijk. Daar moet hij 
rechtsaf. Maria voelt dat de geboorte van haar kind aanstaande is. Ook zij 
heeft het koud en ze heeft pijn in haar rug van de ongemakkelijke zit op de rug 
van de ezel, die zelf ook niet meer echt fit is. Ze vraagt aan Jozef of het nog 
ver is en of hij misschien ergens kan vragen of ze voor één nacht onderdak 
kunnen krijgen. Sjefke weet dat ze over een minuut of tien  op Noordschans 
aan zullen komen. Daar is de herberg van Wout Melissen. Misschien heeft die 
wel plaats om te overnachten. Als ze wat dichterbij komen, hoort Jozef in het 
café flink wat lawaai  van lallende en schreeuwende mensen. De een maakt 
nog meer lawaai dan de ander. En daar bovenuit hoort hij het geluid van een 
tweederangs bandje, dat een fout  kerstlied speelt. Dan komen ze bij het kleine 
café aan de haven. 
Het idee dat hij daar straks naar binnen moet om te vragen of er voor hem 
en Maria plaats is, doet Jozef  huiveren. Maar Maria is aan het einde van haar 
krachten. Ze smeekt Jozef om te proberen zijn afkeer te overwinnen en naar 
binnen te gaan. En dan denkt Sjefke aan dat kleine knikje toen hij daarstraks 
naast de ezel liep. En die gedachte geeft hem moed. Hij parkeert de ezel met 
Maria daarop in een beschut hoekje in het vale licht van een besneeuwde 
kerstboom. Hij stapt naar de deur, neemt de klink in zijn handen, opent de 
deur en gaat naar binnen. En net op dat moment heft de menigte binnen weer 
een lied aan…
Sjefke deinst terug, maar vermant zich. Hij baant zich een weg door het over-
volle café en krijgt al gauw een glas bier in zijn handen gedrukt. En nog een 
en nog een. Voor hij het weet heeft hij zoveel gedronken dat hij het niet koud 
meer heeft en dat hij eigenlijk vergeten is waarom hij daar is. Eindelijk komt hij 
bij de toog aan. En als hij oog in oog met de kastelein staat, weet hij het weer. 
Hij kan wel door de grond zakken. Buiten op de ezel zit Maria in de kou en de 
sneeuw op hem te wachten. Zij gaat bevallen en hij staat hier halfdronken in 
het café. Hij schaamt zich rot… en aarzelt.

Eindelijk durft hij aan de kastelein te vragen of er plaats is in de herberg. De 
kastelein antwoordt dat alle kamers bezet zijn, maar dat er achter op het erf 
nog wel een schuur staat waar Jozef en Maria eventueel zouden kunnen schui-
len. Er staat wel wat vee, maar die dieren maken het ook een beetje warm en 
“dat zal wel welkom zijn”, zegt hij lachend, alsof hij weet wat er gebeuren gaat. 
Jozef draait zich om en gaat op weg naar de deur. Onderweg stoot hij zijn 
hoofd. Hij kijkt op waar hij tegenaan gelopen is. Het is een bord met daarop 
het woord ‘uitgang’. Voor hij het weet staat Sjefke bij de achterdeur van het 
café. Hij doet de deur open en struikelt over de drempel naar buiten. Hij ziet 
het lege erf en in de verte een lichtje. De ster? 
Er is niemand. Maria niet en de ezel niet, de fanfare niet en ook al die honder-
den mensen niet, die hem de hele avond gevolgd hebben. Het sneeuwt niet 
meer, maar een ijzige wind snijdt hem bijna de adem af. Sjefke loopt in de rich-
ting van het lichtje en komt bij de schuur. De deur staat op een kier. Hij gaat 
naar binnen… En daar in het stro zit Maria. De ezel staat naast haar. Enkele 
meters verder staat een os. Sjefke gaat naast Maria in het stro zitten, liggen… 
en valt in een diepe slaap. 

Is het van vermoeidheid of is het omdat hij in korte tijd teveel gedronken 
heeft? Hij droomt. Hij droomt dat hij in de velden rond Bethlehem is. In een 
stal… Met Maria, de os en de ezel. Buiten lopen schapen en de herders houden 
de wacht. Dan zegt Maria “Het is zover”. De bevalling begint en niet veel later 

Archieffoto Klundert bij Kaarslicht (foto René van Tilborgh)
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wordt de baby geboren. Het is een jongen. Jozef wikkelt zijn Zoon in doeken 
en legt hem in de kribbe die daar toevallig staat. De os en de ezel zet hij erach-
ter, zodat ze met hun adem het Kindje kunnen verwarmen. Buiten beginnen 
engelen te zingen. Jozef weet dan dat de pasgeboren baby een bijzonder Kind 
moet zijn.
Maria bloost van weelde, van ootmoed en lieflijke vreugd als de eerste her-
ders en wat schapen bij de stal aankomen. Zij hebben van de engelen een 
boodschap ontvangen: er zou een koning geboren zijn in een stal waarboven 
een ster fel staat te flikkeren. Schoorvoetend  komen ze één voor één de stal 
binnen, ze zijn immers bij een koning op bezoek. Maar ze vinden dat het hele-
maal niet past bij een koning om daar zo te liggen in een bakske vol met stro.
Als dan even later ook Caspar, Melchior en Balthasar, de drie Wijzen uit het 
Oosten, arriveren met hun kamelenkaravaan, is het gezelschap compleet. Zij 
hebben geschenken meegebracht voor de nieuwe Koning: wierook, goud en 
mirre.  Maria wordt moe van al dat bezoek en Jozef vraagt iedereen vriende-
lijk of ze hen alleen willen laten. Binnen één tel is iedereen weg en zijn Jozef, 
Maria en hun Kindje weer alleen met de os en de ezel.   

De droom gaat verder. Jozef zit in een arrenslee en vraagt Maria en haar baby 
in te stappen voor een ritje. De ezel mag ook mee. Wanneer Maria met de 
baby en de ezel zijn ingestapt geeft Jozef aan Rudolph het commando om te 
vertrekken. Rudolph begint zachtjes te lopen, te draven, te rennen en niet 
veel later raakt de arrenslee los van de grond en vliegen ze door de lucht. 
Onder zich ziet Jozef de wereld, die aan hem voorbijtrekt. Hij geniet van het 
uitzicht. In Klundert zijn alle lichten uit. Geen licht van straatlantaarns, geen 
feestverlichting in de Bottekreek, geen verlichte kerstbomen op de Groene 
Brug en zelfs de verlichting in de etalages van de winkels is uit. Daarvoor 
in de plaats ziet hij in het centrum een lang lint van misschien wel, hij schat, 
minstens tienduizend brandende kaarsjes. En daartussen zoeken honderden 
mensen zich een weg langs de zangkoren, orkestjes, toneelgroepen, enz. en 
doen zich tegoed aan de warme erwtensoep, chocolademelk of Glühwein met 
een stuk kerstbrood of kerstkrans, te koop zijn voor een habbekrats.
  
”Kijk eens,” zegt Jozef tegen Maria en de baby, “overal lichtjes.” Het is vandaag 
“Klundert bij kaarslicht” Prachtig… al die kaarsjes”. Maria kan niet anders dan 
het daarmee eens zijn. Samen met het licht van de sterren en de volle maan 
zorgen de kaarsjes voor een feeërieke sfeer, waarvan Maria hoopt dat die 
nooit over zal gaan. Terwijl Jozef en Maria over de rand van de slee naar al 
die lichtjes en de mensen beneden kijken, horen ze de belletjes van de ren-
dieren… Sjefke pakt met zijn rechterhand de hand van Maria en terwijl hij 
met zijn andere hand de wang van de baby streelt, zegt hij dat hij blij is dat ze 
deze tocht samen gemaakt hebben. Maria kijkt hem vertederd aan en Jozef  
krijgt hetzelfde gevoel als Sjefke destijds in het klompenhok. Dan zegt Maria: 
“Zouden al die mensen daar beneden kerstfeest vieren, net als wij vroeger? 
Samen met hun gezin?”
Jozef zegt dat hij vindt dat het kerstfeest in de loop van de jaren anders is 
geworden. Hij mist het echte pure kerstgevoel van vroeger. Alles draait tegen-
woordig om eten en cadeaus. Hoe meer hoe duurder, hoe groter hoe liever… 
Maria  herkent dat. En de baby fronst de wenkbrauwen.

En dan… Ineens staan ze weer met twee benen op de grond. Midden op de 
Kaaibrug. Sjefke en Willemien, want zo heet Maria in het echt, en de ezel. 
Zonder arrenslee, zonder rendieren. Maar ook zonder baby. Te midden van 
al die mensen, die Klundert bij Kaarslicht bezoeken, die hen wel herkennen, 
maar die denken dat Sjefke en Willemien nog bezig zijn met de fakkeltocht. 
Ze lopen langs de beide kanten van de Bottekreek en wandelen langs het 
Stadhuis naar de Westerstraat. Daar zet Sjefke de ezel in zijn stal en gaan ze  
zijn huisje binnen. En dan realiseert hij zich dat hij vanaf het Schippershuis 
alles gedroomd heeft: 
Hij zit in zijn eigen huisje in zijn luie stoel en Willemien zit op de stoel naast 
hem. In de hoek staat een prachtig versierde kerstboom met helemaal boven-
in een fonkelende ster en naast de kerstboom de kerststal. Met herders en 
schaapjes, de drie wijze koningen met hun kamelenkaravaan. Met de os en 
de ezel en natuurlijk met Jozef en Maria, die wel heel erg op Willemien lijkt, 
en met het kindje in de kribbe, dat Sjefke een vette knipoog geeft. Willemien 
pakt Sjefke zijn hand en zegt: ”Als je nu zou vragen of ik met je wil trouwen, 
zeg ik JA!”. En ze geeft hem een dikke kus! 
Vanuit de kerststal echoot de ezel: “iiiaaaa”!

Nieuw dansteam werkt naar 1e wedstrijd 
Spido danst 2021 tegemoet!

Binnen het brede sportaanbod van Spido, vormt dans een onderdeel dat 
bij onze jeugdleden zeer populair is. De lessen worden gegeven door 
Rachelle Rikkers en Amber Alofsen. Hierin komen streetdance, hiphop 
en veel andere stijlen aan bod. Uit de wijze waarop les wordt gegeven 
blijkt het plezier en de passie van beide dames. 

Rachelle en Amber zijn bijna opgegroeid in de dansschool. Dit heeft ge-
resulteerd in verschillende deelnames aan NK’s, EK’s en WK’s in hetzelf-
de wedstrijdteam. Na een korte stop om te focussen op het lesgeven, 
zijn zij weer begonnen met duo dansen en hopen het wedstrijddansen 
(indien de coronamaatregelen ingetrokken worden) weer snel op te kun-
nen pakken. Het uiteindelijke doel is het opnieuw halen van deelname 
aan het WK.

Wedstrijdgroep The Tribe Dancecrew
Vanwege hun eigen positieve ervaringen met danswedstrijden is het 
idee geboren om binnen Spido extra danslessen aan te bieden. Dit om, 
met een eigen dansteam, toe te werken naar deelname aan (regionale) 
wedstrijden onder de naam The Tribe Dancecrew. Hiermee is, na een 
echte auditiedag, begin 2020 gestart. Na een coronabreak, zijn na de 
zomervakantie de lessen weer vol enthousiasme opgepakt.  
Wekelijks weten de jonge dansers te verrassen met hun vooruitgang. 
Tijdens de wedstrijdlessen wordt voornamelijk gefocust op de verschil-
lende aspecten waar de jury, tijdens de wedstrijd, hun favoriete dans-
groep op baseert. Denk hierbij aan: gezichtsuitdrukking, gebruik maken 
van verschillende stijlen, gebruik maken van de ruimte en formaties. Zij 
hopen in het eerste kwartaal van 2021 deel te kunnen nemen aan onze 
eerste danswedstrijd!

Gevarieerde lessen
Tijdens de reguliere danslessen wordt de focus gelegd op het leren van 
verschillende stijlen en het plezier tijdens het dansen. Geprobeerd wordt 
om iedere danser op haar/zijn eigen manier te laten ontwikkelen. Dit 
zorgt voor erg gevarieerde lessen en is er voor ieder wat wils! 
Altijd al eens willen leren dansen, kijk dan op www.spidoklundert.nl voor 
de lesdagen en tijdstippen! 

Gratis kerstkilo’s kwijtraken? 
Kom in januari 2021 naar Spido!
De feestdagen staan weer voor de deur. Voor velen betekent dit toch wat 
uitgebreider tafelen en iets meer alcohol drinken, met als gevolg meer kilo’s. 
Wil jij deze extra kilo’s in januari 2021 weer kwijt, dan biedt Spido de vol-
gende unieke mogelijkheid. Ben je nog geen lid van onze dynamische vereni-
ging en wil je graag zonder verplichtingen kennismaken met ons uitgebreide 
lesaanbod, dan kun je in januari 2021 gratis deelnemen aan onze lessen.

Wil je hier gebruik van maken, kijk dan voor de lessen en tijden op www.
spidoklundert.nl en meldt je aan via het mailadres 
secretariaat@spidoklundert.nl. 

Namens Sportvereniging Spido wensen wij jullie fijne feestdagen en hopelijk 
tot in 2021!
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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 Henk Strootman uit Klundert
Henk Strootman kennen we natuurlijk allemaal. Tenminste… we denken hem allemaal te kennen. Maar is dat ook zo? Henk is een bekende 
persoonlijkheid in Klundert, onderneemt heel veel, doet veel voor Klundert, maar is tegelijk ook een familieman. Al aantal keer gevraagd om mee te 
werken aan dit interview, maar steeds was het “nee hoor, doe maar iemand anders” maar de aanhouder wint, dus nu eindelijk was het “oké, ik kan 
natuurlijk geen nee blijven zeggen”. Leuk Henk om je beter te leren kennen! Bedankt voor je tijd en voor je medewerking!

Ik woon in Klundert sinds…
Op 2 februari 1957 ben ik in Zwingelspaan 
geboren. We woonden daar in een huis met 
twee slaapkamertjes, dat kun je je nu niet meer 
voorstellen. Tot m’n achtste jaar daar gewoond. 
In 1965 zijn we verhuisd naar de Ambachts-
herenweg in Klundert. Ik ging eerst in Zwingel-
spaan naar school maar na de verhuizing ging ik 
naar de Hervormde school aan de Kerkring en 
na sluiting van die school naar de toenmalige 
nieuwbouwschool aan de Molenberglaan. De 
volgende stap was de Mavo in Klundert, maar 
dat was niet mijn ding. Ik liep altijd achteraan 
op school en heb de Mavo ook niet afgemaakt. 
Maar gelukkig heb ik wel de gelegenheid gekre-
gen om mijn talenten te ontwikkelen. Als ‘durf’ 
een vak op school was geweest, dan zou ik daar 
absoluut een tien voor gehaald hebben. En die 
durf heeft me gebracht tot wat ik nu ben.
Met Strootman Group heb ik bijvoorbeeld prij-
zen gewonnen als Best Managed Company. 
Daardoor ook kansen gekregen. Heb met name 
studies gevolgd over vakinhoudelijke dingen. 
Het is geweldig om zicht te krijgen op je eigen 
functioneren. Ik heb later nog aan de Nyenrode 
Business Universiteit gestudeerd en ben daar 
nog steeds enkele keren per jaar gastdocent. Ik 
vind het mijn taak om de talenten te gebruiken 
die je hebt en daarmee van betekenis te zijn. 
Weliswaar ben ik een aantal jaren uit Klundert 
weggeweest, maar inmiddels wonen we al weer 
heel wat jaar terug in Klundert.

Men zou mij kunnen kennen van...
Men zal mij kennen als organist, van Albert Heijn 
in de Klundert en van De Stad. De voormalige 
katholieke kerk dat was echt een intuïtieve 
aankoop. Ze hadden me gevraagd om te helpen 
het orgel van de Moerdijkse kerk te verhuizen 
naar Klundert. Van het een kwam het ander. Ik 
wilde deze kerk graag behouden voor Klundert 

en toen kwam het te koop. Het was voor mij 
niet bestaanbaar dat dit gebouw weg zou gaan. 
Het is echt van betekenis van Klundert. Het zit 
hem niet alleen in materiele winst. Als je op een 
andere manier een bijdrage kan leveren, dan 
is dat zeker ook heel aardig. Ik kan er echt van 
genieten als anderen ergens ook plezier aan 
beleven. 

In het dagelijks leven ben ik…
Ondernemer van verschillende bedrijven. Daar-
naast maatschappelijk betrokken bij diverse 
organisaties, zoals de Klundertse Ondernemers-
vereniging, het centrumplan, Stichting In de 
Klundert. Een brug slaan tussen diverse partijen, 
te helpen waar het kan, dat doe ik graag. 
Je wordt gevormd door de omstandigheden, 
door de rol in je gezin. We hadden vroeger een 
winkel in de Ambachtsherenweg en het was als 
oudste zoon de bedoeling dat ik die over zou 
nemen. Mijn vader was een noeste werker met 
een calvinistische inslag. Zijn zienswijze was al-
tijd: de baas zijn centen zijn niet van blik, dus 
probeer nuttig te zijn, niet verzaken. Mijn vader 
is echt mijn voorbeeld. Ik zie hem nog zo voor 
me, hij was altijd graag bezig in de winkel. Ik heb 
veel geleerd van hem, maar ben ook wel een 
vrijdenker geworden. En steeds bedacht ik me: 
hoe effectief kun je zijn? 
De drive naar zelfstandigheid was enorm groot. 
Volgend jaar is het 40 jaar geleden dat ik als 
zelfstandige ben begonnen met een groente- en 
fruitwinkel. Daarna in Rotterdam-Zuid gestart 
met de antiduurbazar. Op intuïtie deed ik de 
inkoop: opkopen van fabriekspartijen, zoals le-
vensmiddelen, chocola en koek. En dat is dus de 
oorsprong van de Strootman Group. Inmiddels is 
dit bedrijf de grootste foodleverancier van Acti-
on, Xenos, Kruidvat enzovoort. Zelf heb ik paar 
jaar geleden alle aandelen verkocht. Bij Stroot-
man Group was mijn behoefte vervuld en ik had 
zin om weer andere dingen te doen in andere 
ondernemingen. Nog steeds houd ik heel wat 
ballen in de lucht, er werken zo’n 250 mensen in 
de verschillende bedrijven. Ik heb veel ambities 
maar daar horen ook de verplichtingen bij. Het 
is fijn om mensen verder te helpen, richting te 
geven. Het is voor mij ook wel een drive dat mijn 
kinderen nu ook in het bedrijf zitten. Een goede 
reden om door te gaan, wetende dat de geest 
voor het gedachtegoed doorgaat, ook als je er 
zelf straks niet meer bij bent. Maar daarnaast 
kan ik ook echt genieten van mijn vrije tijd en 
van ons gezin. Ik ben getrouwd met Marian en 
samen hebben we vijf kinderen, drie zoons en 
twee dochters, inmiddels drie kleinkinderen en 
twee kleinkinderen op komst. 

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Ik vind van mezelf niet zo snel iets bijzonder. 
Toentertijd starten met de winkel in Rotterdam, 
daar was veel durf voor nodig. 

Ik ben trots op...
Op mijn vrouw en op mijn kinderen.

Mijn lijfspreuk is...
Je kunt veel meer dan je denkt. En daarmee wil 
ik dus zeggen dat je je talenten naar boven moet 
halen en ontwikkelen. 

Ik ben goed in...
Aanjagen van nieuwe dingen, mogelijkheden 
zien en kansen grijpen. Een bindende factor zijn 
en steeds voor ogen houden hoe je de dingen 
inkleurt. 

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik kan niet koken en ik ben atechnisch. 

Ik heb een grote hekel aan…
Onrecht en machtsmisbruik.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik volg graag een serie op Netflix en ik kijk naar 
voetbalwedstrijden van Feijenoord. Heb ook 
een seizoenkaart ga ook graag naar de Kuip.

Deze film moet iedereen zien...
The Firm met Tom Cruise en Gene Hackman.

Het boek waarvan ik genoot...
Het drama Ahold, geschreven door Jeroen Smit, 
bedrijfskundige en voormalig hoogleraar journa-
listiek.

Ik luister graag naar...
Orgelmuziek door Klaas Jan Mulder. Deze orga-
nist was echt een groot voorbeeld voor mij.

Iemand zou mij kunnen verrassen met...
Ik word blij als we met z’n allen een plan laten 
lukken, dat kan ook iets kleins zijn. Je hebt el-
kaar nodig, je moet het altijd samen doen. 

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Obama is een interessante man van een diep-
gaande betekenis.

Het liefst drink ik...
Witte wijn.

En het lekkerste eten vind ik…
Pastagerechten.

Mijn favoriete vakantieland is...
Italië. 

Als ik alle tijd van de wereld had, dan zou ik…
Gewoon blijven werken. Er wordt van mensen 
nooit iets te veel gevraagd. Je maakt zelf de keu-
ze hoe je jouw tijd in wil vullen. Als iemand iets 
van mij vraagt, dan sta ik daarvoor klaar als het 
binnen mijn mogelijkheden ligt. Geen tijd heb-
ben, dat bestaat voor mij niet.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen, 
dan is dat…
Richt je naar de ander, toon interesse in mensen. 
Geluk zit niet in individuen, niet in bezittingen, 
maar het van betekenis zijn voor anderen in je 
omgeving, dat maakt gelukkig.
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FIJNE FEESTDAGEN & EEN SPRANKELEND MOOI 2021! LIEFS, TEAM MARIBELLE
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MARIBELLE MODE
OPRUIMING START OP DONDERDAG 17 DECEMBER, 
EN WE GAAN WEER STAPELEN!
1 ARTIKEL > 20 % KORTING
2 ARTIKELEN > 30 % KORTING
3 OF MEER ARTIKELEN > 40 % KORTING
(UITGEZ. BASIS-FEEST EN NIEUWE COLLECTIE)

MARIBELLE LINGERIE
> TEN CATE ONDERMODE VOOR DAMES & HEREN 20% KORTING
   (ACTIE LOOPT T/M 31 DECEMBER 2020)
> CHANTELLE SOFT STRETCH SLIPS 3 HALEN = 2 BETALEN
> LINGERIE, DIVERSE SERIES 25% KORTING

AFZ. MARIBELLE MODE, VOORSTRAAT 46, 4791HP KLUNDERT, TEL 0168-402565

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN DE COLLECTIES? 
VOLG ONS DAN VIA FACEBOOK & INSTAGRAM!

WWW.MARIBELLE-MODE.NL | WWW.MARIBELLE-LINGERIE.NL
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Vervolg ‘Gewoon bijzonder’

Mijn hobby of vrijetijdsbesteding dat is…
Orgel spelen en gezellig buurten met vrienden.

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Ik heb geen speciale wensen, ik hoef bijvoor-
beeld geen wereldreis te maken. Heb in m’n le-
ven al zoveel over de wereld gereisd. Dus laat 
mij maar gewoon doorgaan met wat ik nu aan 
het doen ben.

Mijn lievelingsdier is…
Onze hond Goofy.

Ik heb bewondering voor…
Mensen die zich inzetten voor anderen, zoals 
bijvoorbeeld in ziekenhuizen en verpleeghui-
zen, mensen die zorgen voor het welzijn van 
anderen.

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Begrip hebben voor elkaar en voor elkaars si-
tuatie, die elke keer weer anders kan zijn. Alles 
bij elkaar kwijt kunnen, praten over van alles en 
nog wat en luisteren naar elkaar.

Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Premier Rutten. 

Klundert vind ik…
Een geweldig stadje en het wordt steeds mooi-
er.

Wat ik mis in Klundert is…
Jammer dat voorzieningen verdwijnen. We 
moeten samen zorgen dat we houden wat we 
hebben.

Mooiste plekje in Klundert…
Bij het Verlaat kijkend in de richting van 
Tonnekreek.

Minst mooie plekje in Klundert…
De Vlietweg.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert, daar kan niks tegenop!

Kalender 2021
Heel veel activiteiten zijn gecanceld, dus er is nu niets te melden voor de kalender. 
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.
Zijn er bepaalde activiteiten die u graag wilt vermelden in de kalender, stuur dan een mailtje 
naar redactie@indeklundert.nl.

Foto van de maand

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

Deze maand een foto van Bernadette 
Kannekens.
Bernadette woont aan de Noordschans en 
maakte afgelopen week prachtige plaatjes van 
de opgaande zon bij Noordschans. We kozen 
voor deze boerderij gehuld in bijzonder och-
tendlicht.
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Kerstetalages brengen extra kerstsfeer in het centrum
Genieten met de neus tegen het raam

De eerste eigengemaakte kerstballen die meedingen naar de titel 
‘Mooiste Klundertse Kerstbal 2020’ zijn al te bewonderen. Zij hangen 
in een van de mooi ingerichte etalages in de voormalige bakkerswinkel 
bovenaan de Voorstraat.

Op facebook en in BN-De Stem is al te lezen geweest dat deze etalages 
zijn ingericht door vriendenclub D’Acht.  Het idee om met deze etalages 
aan de slag te gaan is in september ontstaan toen bekend werd dat 
Klundert bij Kaarslicht dit jaar niet door zou gaan.

Met de neus tegen het raam
Gezocht werd naar een manier om dit een beetje te compenseren en het 
centrum extra gezellig te maken rondom de feestdagen. Daarbij werden 

herinneringen aan de kindertijd opgehaald, hoe je vroeger als kind in de 
decembermaand met je neus tegen de etalageruiten gedrukt kon staan 
om te kijken naar die mooie plaat van Sinterklaas in het winkeltje van Sina, 
of te staren naar die heerlijk uitziende kersttaart bij bakker Slob, of om 
volledig op te gaan in een bewegende speeldoos bij Van Elewout. De sfeer 
van die tijd, daar werd naar gezocht.

Kerstdorp en kersttrein
Daarna was het een kwestie van dingen aan elkaar knopen: er zijn 
twee grote lege etalages in de Voorstraat,  Marian bouwt ieder jaar een 
schitterend kerstdorp en Jeff en Christel hebben een  rijdende kersttrein. 
Na een paar digitale overleggen waren de taken al snel verdeeld en gingen 
de acht aan de slag. Er werd avondenlang op zolder geknutseld aan het 
kerstdorp, uren gewerkt aan het “dienst gereed” maken van de treinen, 
er werd gepoetst, getimmerd, georganiseerd, gerommeld met lampjes en 
wissels, half West-Brabant afgegraasd voor kerstbomen en piepschuim. 
Alle acht de vrienden hebben hun eigen talenten en vullen elkaar prima 
aan. Na enig gestress en een aantal grijze haren extra, is het resultaat 
vanaf 6 december te bewonderen.

Mooiste Klundertse Kerstbal
De etalages zijn echter nog niet helemaal af:  D’Acht heeft een beroep 
gedaan op de creativiteit van hun stadsgenoten door een wedstrijd 
te organiseren wie de ‘Mooiste Klundertse Kerstbal’ kan maken. Deze 
oproep was niet tevergeefs, bij de kerstballen die al ontvangen zijn, zitten 
ware kunstwerken. De makers hebben hun fantasie goed gebruikt. Vooral 
de keuze van materialen is verrassend. Zo zijn er ballen gemaakt van pasta, 
fietsband, oude kerstkaarten en tegellijm. Er zijn gehaakte ballen en er 
is ook een bal met daarin een Kerststal. Als je nog mee wilt doen, dan 
kan dat. De uiterste inleverdatum is 22 december. Informatie over hoe 
en waar in te leveren is te vinden op www.indeklundert.nl. De etalages 
blijven tot 6 januari 2021 te bezichtigen.

Recept van de maand
Croissantjes met appel en witte chocolade

We zullen deze Kerst vooral veel thuis zijn en er zelf iets van moeten 
maken. Lekkere kerstrecepten zijn er natuurlijk volop, keuze genoeg. Wij 
willen u deze keer verwennen met een simpel recept, makkelijk te ma-
ken en lekker bij het kerstontbijt of kerstbrunch: croissants met appel en 
witte chocolade.

Nodig voor 6 stuks:
blik croissantdeeg voor 6 stuks, halve appel, beetje kaneel, eetlepel suiker, 
paar druppels citroensap, 50 gram witte chocolade, zachte zilveren parels, 
een ei en eventueel slagroom of boter.
 
Zo maak je het klaar:
Verwarm de oven op 200 graden. Schil de appel en snijd in kleine stukjes. 
Meng deze met de suiker, citroensap en kaneel. Haal het croissantdeeg 
uit het blik en haal ze voorzichtig los. Leg ongeveer een eetlepel van het 
appelmengsel bovenaan in het midden van het brede gedeelte. Sla het 
deeg er overheen en druk de zijkanten iets dicht zodat de appel er niet uit 
kan lopen tijdens het bakken. Rol het deeg verder op en draai de punten 
iets naar binnen in de vorm van een croissant. Leg ze op de bakplaat en 
bestrijk ze met het losgeklopte ei. Bak ze in ca 20 tot 25 minuten mooi 
bruin in de oven.
Smelt ondertussen de chocolade au bain-marie. Wil je de chocolade iets 
dunner maken voeg dan een beetje slagroom of een klontje boter toe. 
Laat de croissants grotendeels afkoelen (maar ze zijn het lekkerst als ze 
nog iets warm zijn van binnen). Giet er met een lepeltje wat chocola-
desaus over en bestrooi de croissantjes met wat zilveren parels.

Vriend worden is zó 
makkelijk!
Dit is de laatste editie van 2020 en u bent nog op tijd om juist nu 
Vriend te worden van In de Klundert! Juist in deze decemberweken 
een mooie gedachte om samen als Klundert één grote vriendenclub 
te zijn! Doet u mee?

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 Klundertenaren zouden steunen als 
Vriend van In de Klundert. 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? U bent al Vriend voor slechts 13,57 euro per jaar en dat 
betekent maar ietsje meer dan een euro per magazine. Daarmee zijn 
wij echt 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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Eindejaarsactie van de Klundertse ondernemersvereniging
Klundertpuzzels vliegen de deur uit

Dit jaar een bijzondere eindejaarsactie van de Klundertse ondernemers: 
bij het shoppen in Klundert kunnen er zegeltjes gespaard worden en met 
een volle kaart kan er een leuke Klundertpuzzel gekocht worden voor een 
speciale prijs. Er kan gekozen worden tussen drie verschillende puzzels 
met Klundertse beelden. Vorige week zijn de eerste Klundertpuzzels 
uitgedeeld aan degenen die meegewerkt hebben om deze te ontwerpen. 

Aan het begin van de hele coronaperiode is Nederland massaal gaan 
puzzelen, de legpuzzels vlogen de deur uit. Dit bracht Patrick Nouwen van 
AH in de Klundert en Esther Vermeulen van Esthers Mode Wensen op het 
idee om speciale Klundertpuzzels te laten maken voor de eindejaarsactie. 
Patrick en Esther vormen samen het actieteam van het Klunderts 
Ondernemers Kontakt (KOK), zij verzinnen steeds allerlei gezamenlijke 
acties voor het winkelend publiek in Klundert. Alles natuurlijk om het 
lokaal shoppen te bevorderen. 

Shop lokaal, juist nu!
Natuurlijk zou het ideaal zijn als er altijd zoveel mogelijk lokaal geshopt 
wordt, zo houden we met elkaar een levendig centrum met een diversiteit 
aan winkels. Het zou toch desastreus voor de leefbaarheid van Klundert 
zijn als er winkels moeten verdwijnen. We zijn juist zo trots op ons 
winkelbestand en met elkaar proberen we het hier leuk te houden en 
het liefst steeds leuker te maken. Dat is natuurlijk ook de insteek van alle 
ondernemers van Winkelen in de Klundert, vandaar ook altijd die leuke 
gezamenlijke acties zoals deze eindejaarsactie. Maar helaas ook Klundert 
heeft te maken met de concurrentie van internetshoppen.
“Juist door dergelijke acties te houden en steeds onze ondernemers 
onder de aandacht te brengen, willen we promoten om allemaal zoveel 
mogelijk lokaal te winkelen. Zo houden we een mooi winkelaanbod”, is het 
standpunt van Patrick en Esther.

Kinderpuzzel ontworpen door Chantal Worms
Voor de afbeeldingen op de puzzels werd voor de kinderpuzzel een 
wedstrijd uitgeschreven om een tekening of dergelijke te maken hiervoor. 
Chantal Worms heeft deze wedstrijd gewonnen. Chantal is opgeleid 
als vormgeefster en illustrator en heeft een leuke collage gemaakt van 
Klundertse dingen voor kinderen, zoals de speeltuin, Moerdijk zoemt, 
het zwembad en het Klundertse bos in de Groenstrook. Het is een leuke 
kinderpuzzel geworden met 80 stukjes.

Twee Klundertpuzzels met 1000 stukjes
Voor de grote puzzels zijn er Klundertse foto’s gebruikt. En om het een 
mooi compleet geheel te laten zijn, heeft Kees Hendrikx gezorgd voor 
een stukje tekst op de achterkant van de puzzeldoos. Zo is het meteen 
een leuk promotieartikel geworden van Klundert. Gabie Vrolijk van Vrolijk 
Design, die ook de opmaak verzorgt van het Klundert Magazine inclusief 
de lay-out van de meeste advertenties, heeft het ontwerp gemaakt 
van de puzzeldozen en van alle PR-uitingen. Alles bij elkaar een mooie 
samenwerking en een bijzondere promotie van Klundert.

Luchtfoto van Klundertse centrum van Gerbert Kannekens
Gerbert heeft al heel wat mooie films en foto’s gemaakt. Hij is een 
officieel erkend dronepiloot en met name zijn beelden vanuit de lucht zijn 
spectaculair. 
“In 2017 ben ik mijn bedrijf Skyvisie gestart vanuit de passie voor 
fotografie en hobbymatig vliegen met drones. Ik heb de papieren om 
ook bedrijfsmatig mijn diensten te verlenen aan bedrijven, particulieren, 
verenigingen of andere instellingen. Ik vlieg met een vloot van verschillende 
drones afhankelijk van wat het best past in elke omstandigheid. Luchtfoto’s 
zijn mogelijk tot een resolutie van 20 megapixel en in video tot 4K ofwel 
UltraHD”, vertelt Gerbert. Voor de puzzel is gekozen voor een luchtfoto 
van het centrum. Een prachtige foto om juist bij deze actie een beeld te 
hebben van het mooie Klundertse centrum.

Bijzondere foto van het Klundertse stadhuis by night van Fotograaf 
Richard Sinte Maartensdijk
Richard woont sinds enkele maanden in Klundert en is door heel veel 
mensen al opgevallen met zijn prachtige beelden op een bijzondere wijze 
belicht. 
“Natuurlijk zijn er heel veel mooie plekken en momenten om vast te leggen, 
maar als je kiest voor een typisch Klunderts beeld dan mag natuurlijk het 
prachtige verlichte stadhuis in de donkere avonduren niet ontbreken. 
Binnen eigen onderneming RS Fotografie ben ik sinds 2005 actief als 
fotograaf met interieur exterieur fotografie, reclame bedrijfsfotografie 
en lifestyle fotografie. Daarnaast ben ik met Horeca In Beeld actief met 
fotografie, videoregie, styling en vormgeving voor de horeca en hospitality 
branche. Ik vond het super om een bijdrage te mogen leveren aan de 
puzzelactie en wens jullie veel puzzel plezier.”

Afhalen puzzels voorlopig bij Rechtsteeks van maandag tot vrijdag tussen 
11.00 en 14.00 uur
Je kunt nog zegeltjes sparen tot en met 31 december. Met een volle kaart 
en een bijbetaling van 9,95 euro zijn dan de puzzels te bestellen via www.
indeklundert.nl. Na betaling via iDeal krijg je een afhaalbewijs en samen 
met je volle kaart kan de bestelde puzzel dan afgehaald worden.
De uitgifte van de puzzels zou eigenlijk bij Esthers Mode Wensen zijn, 
maar in verband met de lockdown is de winkel gesloten. Voorlopig tot 19 
januari 2021 kunnen de puzzels afgehaald worden tussen 11.00 en 14.00 
uur bij Rechtstreeks in de Klundert, Doorsteek 4-6. 
Zorg dat je op tijd bestelt, want de oplage is beperkt en zo’n leuk 
collectorsitem wil je absoluut niet missen.
Een mooie bijkomstigheid is dat er van elke verkochte puzzel 2,50 euro 
naar een Klundertse vereniging gaat. Hiermee krijgt ook het Klundertse 
verenigingsleven nog eens extra ondersteuning van de Klundertse 
ondernemers. Weer een mooi voorbeeld van Klundert voor Klundert!

door Anjo van Tilborgh

Foto René van Tilborgh - Medewerkers Klundertpuzzels vlnr:  Patrick Nouwen, 
Gerbert Kannekens, Gabie Vrolijk, Kees Hendrikx, Esther Vermeulen, Chantal 

Worms.  Op apart inzetfotootje: Richard Sinte Maartensdijk

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 mogelijk om een advertentie te plaatsen. 
Een andere mogelijkheid is om een flyer of 
brochure mee te laten bezorgen door onze 
bezorgers!

Ook in 2021 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 verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en 
mogelijkheden via advertenties@indeklundert.
nl.
De volgende editie zal bezorgd worden op 
donderdag 28 januari 2021. Wilt u wat mee 
laten bezorgen, dan horen we dat graag 
uiterlijk op vrijdag 22 januari 2021.
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Directie en medewerkers van Shell Moerdijk 

wensen u hele  � jne feestdagen en een energiek 

en gezond 2021!
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                                                                          EEN LEUK KINDERFEESTJE THUIS?  

    
WWW.HIEPERDEPIEP38.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

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een 
gezond en voorspoedig nieuwjaar.

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

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

www.dhafbouw.nl
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Fijne feestdagen en een smakelijk 
2021 

toegewenst

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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Fotocollage Kerst in Klundert
Fotografie: Richard Sinte Maartensdijk RS Fotografie
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€24,95

€7,49
+ volle spaarkaart

€24,95

€9,95
+ volle spaarkaart

In verband met de lockdown kunnen de puzzels de komende weken afgehaald 
worden tussen 11.00 en 14.00 uur bij rechtstreeks in de klundert, 
doorsteek 4-6. dit is een voorlopige regeling tot 19 januari 2021.

Het leukste lokale 

   cadeau VOOR ONDER 

      DE KERSTBOOM!


