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Tuincentrum VINGELING
Noordschans 9 Klundert

Open: ma t/m vrij 13.00-17.30 uur za 10.00-17.00 uur

ONS MOTTO, ONZE PASSIE
HET AFSCHEID PERFECT
EN PRETTIG REGELEN
MINDER PRIJZIG, MEER
PERSOONLIJK

Kees Smit Uitvaartzorg
Maartenskreek 13
4797 EM Willemstad

0168-785316

Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!
info@keessmituitvaartzorg.nl

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

www.dueren.nl
Aanleg - Renovatie
- Onderhoud

24/7 beschikbaar!

STORING-ONDERHOUD-SERVICE
Bel ons voor een afspraak
076 - 5931253!
CV - Sanitair - Dakbedekking - Zink
www.vanalphenroest.nl
Installatietechniek

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T 076 593 12 53

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

www.verpalenhoveniers.nl
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Ter Intro

Alsjeblieft! Alweer een Klundert Magazine. Er volgt er nog eentje dit jaar. Deze verschijnt in de week
voor Kerst op donderdag 23 december. In dat laatste magazine bieden we de mogelijkheid om een
advertentie te plaatsen op speciale sfeervolle pagina’s met kerst- en nieuwjaarswensen.
Wil je jouw relaties, je vrienden, je klanten, je familie, je buren of zomaar in het algemeen onze
lezers het allerbeste wensen of wil je iets vertellen middels een advertentie: we bieden in dat laatste
magazine van 2021 extra ruimte aan op speciale advertentiepagina’s in kerstsfeer. Vanaf 25 euro (ex
btw) gaat jouw wens naar zo’n 3200 huishoudens in Klundert, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek
en Zwingelspaan.
Belangstelling? Geef maar door via advertenties@indeklundert.nl. We ontvangen deze advertentieopdracht graag uiterlijk op 15 december, dan hebben we tijd om er iets moois van te maken.
Wie schrijft die blijft…
Tenminste… we willen graag blijven, maar zijn daarbij van jullie allemaal afhankelijk!
We hopen natuurlijk dat we nog heel lang door kunnen gaan. De reacties die wij krijgen zijn over het
algemeen heel positief. Het blad wordt graag en veel gelezen en ligt in menig huishouden zo voor
de pak.
Wilt u het blijven ontvangen? Wordt dan Vriend van In de Klundert door een sponsoring van 13,57
euro.
Liever een (kleine) advertentie met bijvoorbeeld een kerst- of nieuwjaarswens? Ook daarmee
ondersteunt u ons Klundert Magazine!
Voor nu veel leesplezier! En hebt u suggesties, tips, op- of aanmerkingen? Geef het door aan de
redactie via email: redactie@indeklundert.nl.

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of nietszeggend

Druk:
WS Media Groep Roosendaal

Maandschrijfsel in 300 woorden

Coverfoto:
Uitzicht ’t Ravelijn richting de Stoofdijk
Fotografie: Anjo van Tilborgh

Kennen jullie het boek De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard van Charlie Mackesy? Is echt
een aanrader! Het staat hier al even in de boekenkast en toevallig kwam ik op internet pas wat
citaten tegen en heb mijn exemplaar er weer eens bij gepakt.

Vrienden van In de Klundert:
Word Vriend van In de Klundert en steun
het Klundert Magazine.
De bijdrage is minimaal 13,57 euro per
jaar.
Via de website www.indeklundert.nl kan
men aanmelden en meteen via iDeal de
vriendenbijdrage overmaken.
Rechtstreeks een sponsorbedrag overmaken kan ook op bankrekening NL06
RABO 0181 2466 78 t.n.v. Stichting In de
Klundert o.v.v. Vriend van In de Klundert

Zomaar eeen voorbeeldje:
De jongen en de mol zitten samen op een boomtak, vraagt de mol:
“Wat wil jij worden als je groot bent?”
“Lief”, zei de jongen.

Volgende verschijningsdatum:
Donderdag 23 december 2021
Inleveren redactie en advertenties:
uiterlijk vrijdag voor verschijningsdatum
17.00 uur
(uiterste deadline in overleg met redactie)
Klundert Magazine wordt elke maand huis
aan huis bezorgd in de kernen Klundert,
Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.
Losse bladen o.a. verkrijgbaar bij Albert
Heijn in de Klundert
In de Klundert behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel het
auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1
sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten
mede rekening houdend met de beschikbare redactiepagina’s.

Daar is toch heel simpel alles mee gezegd. Als we gewoon allemaal lief willen worden, wat
krijgen we dan een mooie wereld! Zoals een recensent van Trouw schrijft: ‘een wereld van
oneindige vriendelijkheid, wijsheid, tederheid en echte liefde tussen vrienden.’
Het zijn vaak de simpele dingen die stemmen tot nadenken. Kinderen doen dat als vanzelfsprekendheid.
De oppasdagjes met mijn kleindochters zijn leuk en leerzaam. Hun conversaties, daar kunnen
we als volwassenen heel wat van leren.
De opmerking bijvoorbeeld: ‘ik vind jou het allerliefste van de hele wereld!’ Dan smelt je toch
helemaal. Maar ik ben niet de enige allerliefste in haar wereld, ze vindt gelukkig een heleboel
mensen het allerliefste. Ze heeft de allerliefste papa en mama en het allerliefste zusje, de
allerliefste opa’s en oma’s en de allerliefste ooms en tantes. Maar
ook de juffen op de peuterzaal zijn lief
en de vriendjes en vriendinnetjes. Wat een liefde! Zo simpel,
zo veelzeggend, zo lief!
De decembermaand staat voor
de deur. Een donkere wintermaand, maar ook een maand van
lichtjes en liefde met al die feestelijke dagen. Juist in deze tijd kunnen we wel wat warmte en liefde
gebruiken.
Geniet van en met elkaar en wees
lief voor elkaar. Echt, zo simpel zou
het kunnen zijn.
Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine
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Familiebedrijven in de Klundert

De Roos: vier generaties in de
schoenenmode
De Roos Modeschoenen is een begrip in Klundert en omgeving. Overgrootvader Antonius De Roos begon volgens de verhalen al in 1896 een
schoenmakerij in Standdaarbuiten. Later spreiden de schoenenzaken van De Roos zich over diverse plaatsen in de regio. Achterkleinzoon Ed runt
inmiddels de zaak in Klundert. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel dateert van 1933. Officieel kan in 2023 het 90-jarig bestaan van de zaak
gevierd worden. Als we kijken naar de datum dat overgrootvader Antonius begonnen is, dan hebben we dus al 125 jaar De Roos Schoenen in deze regio.
Toen overgrootvader Antonius de Roos begon in Standdaarbuiten was het voornamelijk een schoenmakerij, waar later ook een kleine winkel bij is
gekomen voor nieuw schoeisel. Inmiddels is dat helemaal andersom: de schoenenwinkel in Klundert is een royale moderne schoenenwinkel en achter de
winkel nog een kleine reparatieruimte en daarbij nog een flinke opslag- en voorraadruimte.
mijn vader”, vertelt Daan. Ondertussen heeft Daan wel diverse opleidingen
gevolgd om het vak te leren. “Ik heb het diploma schoenmakerij en het
winkeliersdiploma, dat moesten we in die tijd nog hebben om een eigen
zaak te kunnen runnen.”
In 1966 is Daan getrouwd met Ad. “Mijn vrouw had al een
middenstandsdiploma, dat hoefde ik toen niet meer te halen. Samen
hebben we hele fijne jaren gehad in onze winkel. Ad runde de winkel en ik
was voornamelijk in de schoenmakerij te vinden. Dat was toen nog allemaal
veel groter dan nu. De mensen lieten nog vaak hun schoenen repareren
of in ieder geval wat oplappen, zodat ze er nog even mee door konden.
Nu is de schoenenbranche ook veel meer aan mode onderhevig en is de
schoenmakerij alleen nog een service-onderdeel van de winkel.”
Van overgrootvader Antonius naar achterkleinzoon Ed
In 1968 worden Daan en Ad verblijd met de geboorte van zoon Ed. De
geschiedenis herhaalt zich. Als kind was Ed al vaak te vinden bij zijn ouders
in de schoenenzaak. Een groot verschil was wel de opleiding voor het vak.
Moest Daan al vroeg van school en helpen in de zaak, waarbij in de vrije
uurtjes de nodige papieren werden gehaald, heeft Ed wel een volledige
schoolopleiding gevolgd. “Ik heb de opleiding detailhandel gedaan, het
vakdiploma gehaald en het ondernemersdiploma. Na mijn studie heb ik
eerst een jaar gewerkt in Eindhoven en daarna ben ik in onze familiezaak
in Klundert gaan werken samen met mijn ouders”, vertelt Ed, “het
schoenenvak is me met de paplepel ingegoten en ik vind het nog steeds
een geweldig vak.”

Stukje geschiedenis
Het verhaal van Schoenenzaak De Roos is dus in 1896 begonnen in
Standdaarbuiten met het reparatiebedrijf van Antonius de Roos. Zijn
zonen Kees en Harry leerden het schoenmakersvak van vader Antonius.
In 1928 verhuist Kees naar Klundert en start daar een schoenwinkel
en reparatiebedrijf aan de Molenstraat aan de overkant van de roomskatholieke kerk, waar toen aan die kant van de straat ook winkelpanden
en woonhuizen stonden. De grote verwoesting van Klundert aan het einde
van de oorlogsjaren heeft er voor gezorgd dat het gezin van Kees verkast
is naar Breda. In de loop der jaren hebben Kees en zijn zonen op diverse
locaties in Breda schoenenzaken gehad. Op de Ginnekenweg in Breda is
nog steeds een schoenenzaak met de naam De Roos gevestigd, alhoewel
deze zaak sinds 2006 overgedragen is aan iemand buiten de familie.
Harry, de andere zoon van Antonius is in 1933 met een schoenmakerij
begonnen in het dorp Moerdijk. In 1942 werd daar zoon Daan geboren. Net
na de oorlog in 1945 is Harry verhuisd naar Klundert, eerst naar het pand
van broer Kees en vanaf 1951 met een voor die tijd moderne schoenwinkel
met schoenmakerij op het huidige adres aan de Molenstraat.
Groeiende winkel in Klundert
In gesprek met Daan en Ed de Roos is wel duidelijk dat vader en zoon trots
zijn op hun familiebedrijf, alhoewel Daan als jonge jongen liever iets anders
was gaan doen. “Ik wilde het liefst timmerman worden, maar de knecht
van vader stopte er mee en toen moest ik in de zaak komen helpen. Ik zat
toen op de Ambachtsschool, maar moest daarmee stoppen. Uiteindelijk
ben ik in de zaak blijven hangen en heb ik deze later overgenomen van

Klantvriendelijk en servicegericht
In 1994 trouwt Ed met Antoinette en sindsdien runt hij samen met zijn
vrouw de hele zaak. Inmiddels zijn er al heel wat verbouwingen geweest
en nu is het een royale winkel, een overzichtelijke zaak met een mooie
uitstalling van de diverse soorten en maten schoenen voor dames, heren en
kinderen. Ook is er een ruim assortiment wandelschoenen en aanverwante
artikelen van onder andere het merk LOWA.
Naast Ed en Antoinette werken er nog twee medewerkers parttime in de
winkel.
“Natuurlijk houden we rekening met de modetrends. we zijn echter geen
trendsetters, maar meer trendvolgers, waarbij we ons met name richten
op comfort en bestaat de collectie voor het merendeel uit schoenen met
verwisselbare binnenzolen zodat ook klanten met steunzolen een ruime
keus hebben. En we vinden klantvriendelijkheid en service heel belangrijk.
Alle klanten worden persoonlijk geholpen en waar nodig geven wij ze
deskundig advies.”
Een echte specialiteit in de Klundertse schoenenwinkel zijn de
kinderschoenen. “Voor kinderen hebben we natuurlijk allerlei hippe
schoenen en vanaf het volgende voorjaar met een shop-in-shop van
Shoesme. Ik heb naast de nodige vakopleidingen ook een cursus podologie
gedaan. We hebben hier in de zaak apparatuur om de voeten op deskundige
manier op te meten en zo kunnen we onze kleine klanten ook het beste
advies geven. Kwaliteit, maatwerk en comfort, ook voor onze jongste
klantjes”, aldus Ed.
Grote winkel, kleine schoenmakerij
Vader Daan helpt nog steeds regelmatig in de schoenmakerij. “Dat doe ik
nog steeds met heel veel plezier en het houdt me lekker bezig”, vindt Daan.
Samen met Ed zorgen zij dat schoenen voorzien worden van nieuwe zolen
of hakken, het herstellen van stiksels of het repareren van het binnenwerk.
Voor Daan is het schoenmakersvak altijd het belangrijkste geweest. “Ik ben
het liefste bezig in de werkplaats. De winkel was meer het domein van mijn
vrouw Ad.”
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Toen Ed en Antoinette de zaak helemaal overgenomen hebben, heeft
Ad zich teruggetrokken en laat zij de winkel helemaal over aan Ed en
Antoinette. “Ik mis het nog wel eens, want ik vond het altijd echt leuk om
in de winkel bezig te zijn, dat was m’n lust en m’n leven, maar het is goed
zo”, vult Ad aan.
In tegenstelling tot zijn vader vindt Ed wat afwisseling juist wel leuk en
is ook vooral in de winkel te vinden. “Die reparaties dat is tegenwoordig
meer service voor de klant en maar een klein deel van onze schoenenzaak.
Het blijft leuk om hier zo samen met mijn vader lekker bezig te zijn, maar
ik ben ook graag in de winkel samen met Antoinette of met de andere
dames die hier in de winkel werken. Het klantencontact vind ik zelf ook
heel belangrijk.”
Inkoop assortiment
Kwamen vroeger de vertegenwoordigers met schoenmonsters bij de
schoenenwinkels zelf langs, nu wordt de inkoop voornamelijk gedaan in
het schoenencentrum in Nieuwegein. “Daar gaan we per seizoen zeker
zo’n zes a zeven keer naar toe. We hebben onze vaste merken, zoals
bijvoorbeeld Gabor, Rieker en Mephisto, maar we hebben natuurlijk ook
andere merken. We willen onze klanten een aantrekkelijk assortiment
bieden in een goede prijs- en kwaliteitverhouding.”
Uiteraard zijn er elk seizoen ook restanten. “Twee keer per jaar hebben
we een uitverkoopactie met leuke aanbiedingen. Maar we hebben
bijvoorbeeld ook wel eens een restpartij meegegeven aan een neef van
ons, die een speciaal project had opgezet in Gambia. Daar hebben we heel
wat kinderen blij kunnen maken met onze schoenen.”
Toekomstplannen
Ed en Antoinette hopen nog lang door te mogen gaan met hun
schoenenzaak in Klundert. “Samen hebben wij twee dochters, maar die
hebben allebei voor een andere richting gekozen. En dat mag natuurlijk,
daarin hebben wij ze helemaal vrij gelaten. We hopen samen nog lang te
mogen ondernemen in Klundert. Inmiddels zijn er in de regio praktisch
geen schoenenwinkels meer en zijn wij in deze contreien eigenlijk nog de
enige echte schoenenzaak. Natuurlijk merken wij ook de concurrentie van
internet, maar we hebben een leuke klantenkring, die zich graag laat helpen
en adviseren in de winkel. Hele gezinnen stappen hier regelmatig binnen.
En mensen die hier vroeger als kind kwamen met hun ouders, komen nu
met hun kinderen om de voeten te laten meten en schoenen te passen.”
Maar het assortiment is tegenwoordig niet alleen meer schoenen. “We
verkopen bijvoorbeeld ook heerlijke pantoffels, we hebben een mooie
tassencollectie en natuurlijk verkopen we de nodige onderhoudsmiddelen.
Door een breed assortiment aan te bieden hopen we dat de mensen uit
de hele regio ons weten te vinden. Met royale parkeerruimte voor de deur
zitten we hier op een ideale locatie”, aldus Ed en Antoinette de Roos.

Column namens de Kerken - Kerk in
beweging

Najaarsblues

Dit jaar beleven we een lange herfst. Al vroeg begonnen de
bladeren te verkleuren. En dat verkleuren ging door en bleef maar
doorgaan. Nu, eind november, is het nog niet over. Weliswaar zijn
veel bomen inmiddels kaal, de kleurenpracht is indrukwekkend.
Het is dubbel. De herfst kan prachtig zijn en dat is ze dit jaar zeker.
Aan de andere kant raken de bomen wel hun bladeren kwijt. Het
wordt kouder en donkerder. De dagen worden korter, de zon staat
lager. Nog even en het is winter. Bij veel mensen gaat dat niet in de
koude kleren zitten. Die merken dat aan hun gestel. Het seizoen
werkt op hun zenuwen. Zelf ben ik er best wel gevoelig voor. In
het voorjaar en in de zomer leef ik weer op. Maar nu dus even niet.
Last van najaarsblues. Somberte in de herfst.
We hadden gehoopt van de meeste beperkingen af te zijn. We
spraken over de tijd na corona. Zover is het helaas nog lang niet.
Dat valt tegen. Maar wat nog veel zwaarder valt zijn de verliezen
in de persoonlijke levenssfeer. Geliefden die ons ontvallen. In
november stonden we als kerken stil bij de overledenen van het
afgelopen jaar. Het past bij het seizoen.
Intussen laat de natuur ons twee dingen zien. Allereerst dat je in
de neergaande beweging van de herfst een bijzondere schoonheid
kunt zien. Daar moet je wel oog voor krijgen. En dat moet je
wel willen zien. Maar als je dat eenmaal in de gaten hebt ga je
je steeds meer verwonderen. Dat had ik dus deze herfst. Met al
zijn moeilijkheden zou je er somber van kunnen worden. En het
is helemaal niet vreemd als dat gebeurt. Aanvaard dat liever en
probeer tegelijk de schoonheid te blijven zien. Zwart is niet per
se lelijk.
Maar de natuur laat nog iets zien. De neergang van het najaar is
niet het einde. Er komt een nieuwe tijd. Na de winter kunnen we
een nieuw voorjaar verwachten. En dan komt de zomer. Nu kun je
denken: dat is de kringloop van de natuur, dat is niets bijzonders.
Maar je kunt er ook hoop uit putten. Er komt een nieuwe tijd, een
nieuw jaar, een nieuwe wereld. Dat is meer dan je uit de natuur
kunt aflezen. Daarvoor hebben we aan het boek van de natuur
niet genoeg. Dan moeten we de Bijbel erbij betrekken.
In de kerk proberen we zo naar het leven te kijken, ook naar de
donkere kanten ervan. Aan de ene kant leren dat het lijden ook
goed en nodig kan zijn. Het is nog wel lijden, het valt niet mee,
je kunt er vreselijk somber van worden. Maar toch, God geeft er
een andere kleur aan. Net zoals Hij de bladeren van de bomen
in duizenden tinten laat schitteren. Aan de andere kant is deze
donkere tijd zeker niet het laatste. God geeft ons hoop op een
nieuwe wereld, op zijn koninkrijk. De eerste lichtjes zijn in Klundert
al weer gaan branden.
Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl
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Lezerspost

Vriendschap is zó waardevol!

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.

Wilt u het Klundert
Magazine blijven ontvangen?

Activiteiten in het Huis van de Wijk
Klundert
Helaas drinken we al een paar weken geen koffie met elkaar in het Huis
van de Wijk. We missen jullie wel hoor!
Per activiteiten wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn omdat we
weten dat de ontmoetingen voor een aantal mensen erg belangrijk is.
Op woensdagmiddag ben je wekelijks welkom voor de Aanloop. Van
13.30-16.30 uur kun je binnen lopen voor een kop koffie, een bakje
thee, een praatje of een luisterend oor.
We hopen dat we ons snel weer ‘veilig’ genoeg voelen om dagelijks met
elkaar een bakje koffie te kunnen drinken.
Op onze facebookpagina zullen we vermelden wanneer eventuele
andere activiteiten weer mogelijk zijn.
Lieve groet namens het team Huis van de Wijk Klundert

Hebt u ook weer uitgekeken naar het Klundert Magazine? Gezellig
even bladeren door alle Klundertse berichten, kopje thee of koffie
erbij, heerlijk even genieten!
Elke maand weer krijgt u dit blad gratis in de brievenbus. Maar dat
kunnen we alleen maar realiseren dankzij onze adverteerders en
dankzij onze vrienden.
Magazine van en voor ons allemaal!
De groep Vrienden van In de Klundert is langzaamaan wel groeiende, maar we zijn er nog lang niet. Natuurlijk zijn onze adverteerders heel belangrijk, maar als lezers willen we toch niet alleen
maar afhankelijk zijn van deze adverteerders? Als iedereen zelf een
steentje bijdraagt dan is en blijft het een magazine van en voor ons
allemaal!

Renske Donkers
Sociaal benaderingsteam Klundert
Sociaal werker kern Klundert
Telefoon 06-23640824
E-mail: renske.donkers@surplus.nl

WintersluitingVlasserij-Suikermuseum
Het Vlasserij-Suikermuseum heeft een wintersluiting van 1 december
tot 31 maart.
Tot en met 30 november is het museum te bezoeken van dinsdag tot en
met zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Voor groepen of speciale arrangementen is het museum tijdens de
wintersluiting op afspraak wel geopend.
Reserveringen kunnen gemaakt worden via het boekingskantoor:
e-mail boekingskantoor@vlasserij-suikermuseum.nl of telefonisch
0168 401539.
Begin maart wordt het jaarprogramma voor 2022 bekend gemaakt.

Doet u ook mee voor 13,57 euro per jaar?
Vindt u het fijn als het Klundert Magazine weer op de mat ligt? Wilt
u het Klundert Magazine graag blijven ontvangen? Dan zou het wel
heel fijn zijn als u ook Vriend bent van In de Klundert!
Als ieder huishouden één keer per jaar 13,57 euro over zou maken,
dan kunnen we niet alleen zeggen dat we één grote Klundertse
vriendengroep zijn, maar dan wordt het ook vele malen gemakkelijker om er elke maand weer een mooi Klundert Magazine van te
maken.
U kunt het meteen even regelen door naar de website
www.indeklundert.nl te gaan, te klikken op de speciale iDeal-knop
en voilà, de vriendschap is gesloten!
Het zou echt geweldig zijn om ook u tot onze vrienden te mogen
rekenen! Doet u mee?

UITNODIGING RECEPTIE

Per 1-1-2022 wordt het bedrijf Voet Installatietechniek van Giel en Gerda Voet
overgenomen door Nico en Ellen Littooij. Dit is voor ons alle vier een grote stap die
wij niet zomaar voorbij willen laten gaan.
Om u te bedanken voor uw vertrouwen in ons werk en ons bedrijf, willen wij u van
harte uitnodigen op onze receptie op woensdag 22-12-2021 tussen 15.00 – 17.00 uur
in De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart. U kunt dan tegelijk kennis maken
met Nico en Ellen Littooij.
(Wij hopen dat de receptie door kan gaan
maar wij houden wij ons aan de
dan geldende coronamaatregelen)
Hopelijk zien we u dan!
Giel en Gerda Voet
Nico en Ellen Littooij

Adres per 1-1-2022: Plaza 24 G | 4782 SK Moerdijk | Tel. 0168-464362 | www.voet-installatietechniek.nl | info@voet-installatietechniek.nl
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sLeijtenrij

OOK DIT JAAR VERZORGEN WIJ GRAAG
UW RELATIEGESCHENKEN.
KOM VRIJBLIJVEND LANGS EN WACHT
NIET TE LANG, DAN HEBBEN WIJ DE TIJD
OM ER ALLE AANDACHT AAN TE GEVEN.

Richard & Corrie Leijten
Doorsteek 2
4791 HR Klundert
T: 0168-851095
E: info@sleijterij-klundert.nl
I: www.sleijtenrij.nl

06 24 92 58 77
blokweg 9B
4761 RA zevenbergen
info@luxebuitenverblijven.nl
www.luxebuitenverblijven.nl

50 jaar
O P T I E K E R VA R I N G

WIJ VIEREN
EEN JAAR
LANG FEEST!
Bij aankoop van een
nieuwe bril in onze winkel
ontvangt u een
waardecheque.
Bij inlevering van deze waardecheque bij
Bakkerij Nagelkerke, Bier & Borrels,
Juffertje in ‘t Groen of Aartsen Wijnen
ontvangt u een cadeau.
Na uitgifte is deze bon 3 maanden geldig!
luxe bakkerij

BIER & BORRELS

BIER & BORRELS

BIER & BORRELS

Leopold Nagelkerke
Valdijk 25, 4841 AE Prinsenbeek
076 543 0428

Beeksestraat 29
4841 GA PRINSENBEEK
076 541 28 70

Groenstraat 16A, 4841 BD
Prinsenbeek
076 737 0134

Groenstraat 2, 4841 BD Prinsenbeek
076 541 32 97

Markt 3, 4841 AA Prinsenbeek - Tel: 076 541 42 88
Voorstraat 12-B, 4793 EV Fijnaart - Tel: 0168 462 301
Voorstraat 18a, 4791 HN Klundert - Tel: 0168 402 621
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voorheen
den hollander tuinhuizen

Gewoon bijzonder
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze week aan het woord Wil van Eekeren (81) uit Klundert
Onlangs kregen we een telefoontje van Eveline van Eekeren met de tip om haar vader Wil van Eekeren eens te interviewen voor deze rubriek. Nu zijn
natuurlijk heel veel mensen gewoon bijzonder of juist bijzonder gewoon, we kunnen lang niet iedereen interviewen die we getipt krijgen, maar met Wil
van Eekeren willen we graag een keertje in gesprek. Heel veel mensen uit Klundert zullen hem ongetwijfeld kennen zoals bijvoorbeeld van de periode dat
hij in De Niervaert heeft gewerkt of als Klundertse glazenwasser en nu van de prachtige bootjes met verlichting voor het raam van zijn appartement in de
Mauritshof. Op visite bij Wil van Eekeren betekent echt een paar gezellige uurtjes vol verhalen.
Wijk, anders ging ik daar ook altijd naar toe. Ik
zit ook graag lekker op mijn balkonnetje. Vanaf
hier heb ik een mooi uitzicht over de straat. Heel
wat mensen komen hier voorbij en zwaaien dan
even.
Verder kan ik heel erg genieten van mijn bootjes,
ze staan overal in het huis, voor het raam en op
m’n balkon. Allemaal verlicht met kleine lampjes.
Samen met m’n schoonzoon Ronald zit ik regelmatig op Marktplaats te zoeken naar nieuwe
bootjes.
Ik ben trots op...
Ik ben trots op Ronald en Eveline. Samen hebben
ze een gordijnatelier en daarnaast zorgen ze zo
goed voor mij.
Mijn lijfspreuk is...
Het komt wel goed, maak je niet druk.
Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die je niet kunt vertrouwen, die liegen
en zomaar meepraten.
Ik woon in Klundert sinds…
Ik heb hier m’n hele leven gewoond. Geboren
aan de Blauwe Hoefsweg, daarna gewoond in
de Odastraat en net voor de watersnood zijn we
met mijn ouders, broers en zussen verhuisd naar
‘t Walletje. Dat huis ligt wat hoger en bleef gespaard tijdens de watersnood. Mijn vader heeft
tijdens deze ramp nog reddingswerk kunnen
doen. Op een gegeven kwam er een boot aandrijven vanuit de Mauritsweg. Achteraf was die
van iemand uit Strijen. Mijn vader heeft met die
boot heel wat mensen en dieren uit de ondergelopen gebieden kunnen ophalen.
Ik heb zes zussen en vijf broers en ben de jongste van de twaalf. Eigenlijk moest ik Willem gaan
heten, maar het is gewoon Wil geworden.
Ik kom uit een echte schippersfamilie. Het schip
van mijn vader lag in Noordschans en daarvandaan werden onder andere peeën, graan en tarwe vervoerd. Af en toe heb ik als knecht wel bij
m’n vader gewerkt, maar ik ben toch een andere
kant opgegaan.
Na de lagere school, ik zat op de Nederlands
Hervormde school aan de Kerkring, ben ik naar
de Ambachtsschool gegaan om lassen te leren.
Later heb ik op de avondschool nog geleerd voor
machinebankwerker.
Als lasser ben ik begonnen bij Van Opstal in
Zevenbergen en later heb ik gewerkt bij Van
Leeuwen in Zwijndrecht.
Ondertussen kreeg ik begin jaren zestig verkering met Greet van Heemsbergen en ben met
haar in 1964 getrouwd. We konden een arbeidershuisje huren aan de Buitendijk. Later zijn we
eerst verhuisd naar de Beatrijsweg en toen naar
de Ambachtsherenweg. Daar hebben we maar
liefst 48 jaar gewoond. Dat was zo’n leuke buurt.
Wij hadden een bank in de voortuin en altijd
kwam er wel volk aanlopen voor een praatje.
Helaas ging Greet dementeren. In maart 2017

is zij opgenomen op de PG-afdeling hier in De
Mauritshof. Twee jaar geleden is ze op 2 november overleden. Een dag later was ik jarig en een
dag na de crematie kreeg ik de sleutel van dit appartement in De Mauritshof. Ik had graag eerder
hier willen gaan wonen om in de buurt van Greet
te zijn, maar helaas mocht dat niet zo zijn. Alles
bij elkaar was dat een hele moeilijke periode, zelf
kreeg ik blaaskanker en onze dochter Eveline
had borstkanker. Gelukkig gaat het nu verder
weer goed en zijn we allebei genezen.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben een echte Klundertenaar, dus veel mensen zullen me wel kennen. Op mijn 46e heb ik
een ongeluk gehad en kon mijn werk niet meer
doen. Heb toen een jaar in een harnas gelopen,
maar wilde echt niet afgekeurd worden. Toen
kon ik In De Niervaert gaan werken. Daar heb
ik heel wat mensen ontmoet. Tot mijn pensioen
heb ik achter de bar gestaan en ik maakte de
kleedkamers schoon. Daarnaast werkte ik als
glazenwasser in Klundert.
Samen met Greet waren we ook graag van de
partij bij feestjes en partijen en dan lekker samen dansen. Greet was echt mijn maatje, mijn
grote liefde.
Op mijn 61e ben ik gestopt met werken. Samen
hebben we toen in een paar jaar tijd minstens
zo’n 20.000 kilometer gefietst door de hele regio. Elke keer als we thuis kwamen van zo’n
fietstocht maakte ik allebei de fietsen helemaal
schoon. Dat was echt van jongs af aan al een
hobby van me: fietsen poetsen.
In het dagelijks leven ben ik...
Ik ben wat moeilijker ter been, dus veel thuis.
Met m’n rollator wandel ik hier graag een rondje
over de gangen. Jammer genoeg zijn er nu door
corona geen koffiemomenten in het Huis van de
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Het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt
heb…
Dat was mijn trouwdag met Greet. Zij was mijn
alles. We waren 55 jaar getrouwd.
Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk graag voetbal, maar bijvoorbeeld ook naar
Lang leve de liefde, Massa is kassa of Down the
Road.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees geen boeken. Wel elke dag de krant op
m’n tablet en verder lees ik altijd het kerkblad, de
Troskompas en het Klundert Magazine helemaal
van voor naar achter.
Ik luister graag naar...
Nederlandstalige muziek en naar Duitse schlagers.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Corrie Konings. Ik denk vaak aan het liedje Huilen is voor jou te laat. En Dana Winner zou ik ook
wel eens willen ontmoeten.
Het liefst drink ik...
Ik drink altijd een zoet wit wijntje bij m’n avondeten en dan later op de avond nog een portje.
En het lekkerste eten vind ik…
Stokvis of peren met spek.
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik ga graag mee met de vaarvakanties op het vakantieschip Prins Willem-Alexander (PWA). Dit
zijn vakanties voor mensen met een lichte zorgvraag. Dit jaar zelfs twee keer mee geweest. Een
keer met m’n maatje Jan Commereuc en toen
nog een keer samen met m’n dochter Eveline.
Heerlijk!

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeggen,
dan is dat…
Wees goed voor elkaar.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met André van Duin. Gewoon de mensen blij
maken, lekker laten lachen.

Klundert vind ik…
Een hele mooie stad.

Minst mooie plekje in Klundert…
Jammer dat de plantsoenen zo slecht bijgehouden worden.

Wat ik mis in Klundert is…
Het is goed zoals het is, ik mis niets.
Mooiste plekje in Klundert…
De grienden aan de Buitendijk. Daar lag vroeger
mijn boot. Elke avond ging ik vissen, paling peuren.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Griendhuisje in het schansebos.

VACATURE

Wij zijn op zoek naar

EEN ZATERDAG HULP

voor in de Vlietweg Klundert
ook in de vakantie of vrije dagen

WERKZAAMHEDEN

Bedrijfswagens wassen,
werkplaatsen schoonmaken, etc.
Een beetje technisch zijn is een pre.
Neem contact op bij interesse!
Vlietweg 10, 4791 EZ Klundert | Tel +31 168405300 | Mob +31 651477081 | info@agtrucks.nl | www.agtrucks.nl

Den Hollander Installaties B.V. - D. den Hollander - Noordschans 91, 4791RG Klundert - 0168-402629 - 0630368929 - info@dhinstallaties.nl
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Noordschans 9 Klundert

Open: ma t/m vrij 13.00-17.30 uur za 10.00-17.00 uur

oop
Bij aank dDveaknbeeen
kkerantis
oxvseprtrrineg g dit
bo
ralau
xtrie
edvtoeo
ubit
.wg.v.
rrakaodrttin
v2o5o%
o
200 eur

hoge kortingen op diverse
showroom modellen
Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?

SALE

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

ar
... De makeladert
n
voor in de klu en
ek
en omstr

Heb je
verhuisplannen?

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-402387
-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl

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

Kluswijs
klundert

Tel.: 0168 - 402 334

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.
Zaterdag

8.30 -18.00 uur
8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

Jouw advertentie hier?
Klundert Magazine wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Klundert,
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.
De totale oplage is 3.200 exemplaren.

Mail jouw advertentie of vraag om meer informatie:
advertenties@indeklundert.nl

Op woensdagmiddag ben je wekelijks welkom voor
de Aanloop.
Van 13.30-16.30 uur kun je binnenlopen voor een
kop koffie, een bakje thee, een praatje of een
luisterend oor.
Prins Willemstraat 2, 4791 JR Klundert
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Oud Nieuws

Verhalen en artikelen over de geschiedenis van Klundert voor u verzameld door Kees Hendrikx
nr. 57 – november 2021

Het leven van alle mensen op de wereld wordt al twee jaar lang beheerst door de Corona-pandemie. Het lijkt wel of het virus van deze vierde
aanval in Klundert ernstiger is dan de voorgaande. Er blijken deze keer erg veel mensen ziek te zijn. Vanaf deze plaats wensen wij hen een spoedig
en voorspoedig herstel. En laten we met zijn allen zo veel mogelijk doen om het virus te bestrijden.
Ruim 100 jaar geleden was er wereldwijd iets soortgelijks aan de hand. In de jaren 1918-1919 heerst op de hele wereld de SPAANSE GRIEP. Met
hulp van Wikipedia maakten we het volgende overzicht.
Epidemie
Die epidemie eiste naar schatting 17 tot mogelijk 100 miljoen levens,
een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog (16 miljoen) overtreft. In Nederland stierven 38.000 mensen. In België schat
men het aantal tussen 30.000 en 80.000 dodelijke slachtoffers. In 14
West-Europese landen was een geschatte oversterfte ongeveer 2 miljoen mensen aan de griep op een bevolking van 180 miljoen. Dat is 1,1
procent.
De Spaanse griep begon met hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn,
gevolgd door extreme moeheid en flauwten. Men verloor zoveel energie dat men niet meer kon eten en drinken. De ademhaling werd steeds
moeilijker en binnen enkele dagen trad de dood in. De Spaanse griep
had de opmerkelijke eigenschap om jonge volwassenen te treffen. Dit in
tegenstelling tot gangbare griepepidemieën, waarbij met name kinderen
en bejaarden de ziekte krijgen en laatstgenoemden de grootste risico’s
lopen.

mensen van de geschatte 1,8 miljard. De meest voorzichtige schattingen komen op 20 tot 40 miljoen doden.
Nederland
Het officiële aantal slachtoffers van de griep in Nederland in 1918 was
17.396, in 1919 was dat 1550 en in 1920 lag het op 2454. Volgens
het CBS zijn in Nederland zo’n 38.000 personen aan deze pandemie
en bijbehorende complicaties als longontsteking gestorven, bijna 4 op
de 1000 inwoners. Het sterftecijfer schoot in 1918 omhoog van 13,12
in 1917 naar 17,10 per 1000 inwoners. Verhoudingsgewijs vielen de
meeste griepslachtoffers in de provincie Drenthe met 67,92 per 10.000,
bijna 2,5 maal zo hoog als het gehele land. De oorzaak daarvan was mogelijk dat de griep over de oostgrens het land binnenkwam.
Nederlands-Indië
Ook in de voormalig Nederlandse kolonie Nederlands-Indië, het tegenwoordige Indonesië, eiste de Spaanse griep veel slachtoffers. Daar
vielen alleen al in november 1918 486.000 doden, terwijl het sterftecijfer in heel 1917 70.000 bedroeg. De krant Het Volk meldde op 20
december 1918 dat er alleen al op Java een miljoen personen waren
overleden. In Nederlands-Indië vielen in totaal 1,5 miljoen slachtoffers
te betreuren op een geschatte bevolking van 52 miljoen inwoners. Indonesisch onderzoek uit 2012 op basis van volkstellingen komt uit op een
beduidend hogere schatting; een verlies van bevolkingsgroei van meer
dan vier miljoen mensen op het eiland Java alleen.
Risicogroep
De gangbare risicogroepen bij de jaarlijkse ‘gewone’ griepgolven zijn
bejaarden en jonge kinderen met een hartafwijking. Van deze groepen
vormen bejaarden verreweg de grootste risicogroep, met het hoogste
sterftecijfer. Kinderen tot en met vier jaar hebben over het algemeen
nog antilichamen (immuniteit) meegekregen van de moeder, voornamelijk door borstvoeding. Aan de Spaanse griep overleden de meeste
mensen in de leeftijdsgroep 14- tot 21-jarigen.

Spaansche Griep (1918-1919) Bron: Afgestoft Den Helder

Oorsprong
Ondanks de naam ligt de oorsprong van deze ziekte naar alle waarschijnlijkheid niet in Spanje. Het is echter niet bekend waar de pandemie begon. De Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en
China, maar ook andere landen worden genoemd als mogelijk land waar
de pandemie begon.
Het werd Spaanse griep genoemd, omdat kranten in Spanje, een neutraal land in de Eerste Wereldoorlog, er het eerst over berichtten. In
Spanje, waar geen oorlogscensuur bij de media heerste, sloegen de
kranten groot alarm toen verschillende mensen aan het virus stierven.
De dood trad in na enkele dagen van koortsaanvallen die aan griep deden denken. Zo kreeg het virus zijn nogal misleidende naam.
Verspreiding
In augustus 1918 had de helft van de 2 miljoen Amerikaanse soldaten
in Europa de ziekte: 43.000 man overleefden het niet. (Dit is bijna de
helft van het aantal Amerikanen dat in Europa stierf; aan het front vielen
ruim 50.000 man.) De ziekte sloeg snel over naar andere legerkorpsen,
ook de Duitse.
Toen overwinnaars en verslagenen naar huis terugkeerden verspreidde
het virus zich over de wereld. Al bij al lijkt het erop dat een derde van
de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard
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Corona/Covid 19 (2020-????) Bron: Rijksoverheid

Wandel-speurtocht ten bate van het Prinses Maxima Centrum

Zondagmiddag 12 december: Wandela di Rosa
Er worden al maanden in en om Klundert speciale acties georganiseerd
ten bate van het Prinses Maxima Centrum. Er zijn speciale knuffels
gehaakt, een flesseninzamelingsactie gehouden, sponsorlopen en er
is een Birra di Rosa gebrouwen. In navolging van de toertocht Giro di
Rosa, die begin augustus werd gefietst, staat er nu op zondagmiddag
12 december een wandel-speurtocht op het programma: de Wandela
di Rosa.
Het verhaal achter al deze acties is de kleine Rosa, dochter van Benjamin
en Daphne Eland-Strootman. Rosa werd op 23 januari geboren en bleek
een vorm van kanker te hebben. “Onze hoop ligt in haar volledige herstel,
maar ook in een toekomst waar ieder kind net zo adequaat en liefdevol
kan worden geholpen als Rosa in het Prinses Máxima Centrum. Want
hoop doet leven, en dat is ons meest waardevolle bezit”, zo vertellen
Benjamin en Daphne op de webpagina girorosa.nl, De webpagina is het
digitale startpunt voor iedereen die zijn of haar steentje wil bijdragen
aan dit bijzonder mooie doel. Groot of klein, het gaat om het gebaar.
Want elke dag een klein beetje, wint het altijd van soms heel veel.
Streefbedrag 25.000 euro
De familie van Rosa wil graag iets terug doen voor het Prinses Maxima
Centrum en dat doen ze samen met vrienden, familie, kennissen en iedereen die dit doel een warm hart toedraagt. Het doel is om op Rosa
haar eerste verjaardag op 23 januari 2022 een bedrag van 25.000 euro
behaald te hebben. De tussenstand gaat inmiddels richting de 20.000
euro. Ook een steentje bijdragen kan via de webpagina girorosa.nl. Daar
is onder andere ook een donatieknop te vinden.
Wandela di Rosa
De wandel/speurtocht op zondag 12 december is een initiatief van Jannie Eland, Marianne Strootman, Luuk Verkijk en Ria Verkijk. De tocht is
uitgezet in en om Klundert. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 3, 5 of 10 kilometer. Start en Finish is bij De Stad Klundert (via
achterkant, Oosterstraat 22).
Er zijn verschillende starttijden. De tochten van 3 kilometer starten om
15.30 en 16.00 uur; wordt er gekozen voor een wandeling van 5 kilometer dan is het vertrek om 14.30 en 15.00 uur en degenen die 10
kilometer gaan lopen kunnen starten op 13.30 of 14.00 uur.

Inschrijven vóór 1 december
Het inschrijfgeld voor kinderen tot en met 12 jaar bedraagt 5 euro; vanaf 13 jaar is het inschrijfgeld 15 euro per persoon. Bij de loop wordt je
ontvangen met koffie of thee met wat lekkers en na de loop staat de
erwtensoep en warme chocomelk of glühwein klaar.
Schrijf je in vóór 1 december 2021 en ontvang óók een reflecterend
hesje, een leuke attentie voor in de kerstboom en voor de kinderen een
lampion met een medaille.
Wandel je mee op zondag 12 december?
Inschrijven en betalen via de website girorosa.nl/wandela-di-rosa.
Liever een papieren inschrijfformulier? Dat kan opgehaald worden bij
Albert Heijn in de Klundert of in De Stad Klundert. Die formulieren kunnen dan ingevuld worden en met het verschuldigde bedrag ingeleverd
worden in De Stad Klundert. De gehele opbrengst komt ten goede aan
het Prinses Maxima Centrum.
Bij aanvang ontvangt iedereen de verdere instructies voor de wandel-speurtocht.
De organisatie hoopt natuurlijk op een grote opkomst. Wat zou het
prachtig zijn om met heel veel Klundertenaren aan de wandel te gaan!
Zorg dat je er bij bent op zondag 12 december aanstaande.

Van 24 december t/m 9 januari in het Bierlokaal
in De Stad Klundert

Escape voor het goede
doel!

Op zoek naar een leuke activiteit voor deze kerstvakantie? Zoek niet
verder en reserveer je tijdsslot voor Escaperoom ‘De verloren schat’!
Een spannende escaperoom waarbij je met je team binnen 1 uur het
mysterie probeert op te lossen en te ontsnappen uit de kamer.
Het is niet alleen super leuk om te doen, maar je steunt er ook het goede
doel mee! Want 100% van de opbrengst wordt namelijk gedoneerd aan
het Prinses Máxima Centrum, een goed doel wat ons na aan het hart
ligt en waar ze fantastische zorg leveren aan kinderen met kanker. De
escaperoom is te spelen met 4-6 personen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Wil je meer weten over deze actie? Of je tijdslot reserveren? Scan dan
de QR code met je telefoon of zoek naar
‘De verloren schat’ op Instagram en Facebook.
Je kunt dit spel spelen van 24 december
t/m 9 januari in het Bierlokaal in De Stad
Klundert.
Zien we je daar?
Namens de organisatie van dit event: Brigit Verkijk en Mandy Wigant.
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Foto van de maand
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat voor
mooie plekjes je dan ziet.
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving en
mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar
de foto precies genomen is. Elke maand kiezen we een foto voor deze
rubriek. Foto’s mogen ook vrij geplaatst worden in de facebookgroep
“Groeten uit Klundert”.

Deze maand een foto van Segert van Wensen.
Segert is nogal eens met zijn camera op pad in en rond Klundert. Op zijn
eigen facebookpagina Klundert in Beeld zijn ook heel wat Klundertse
foto’s te bewonderen.
Deze prachtige herfstfoto is gemaakt op het wandelpad over de vestingwallen bij Het Verlaat.

Leuk decemberkadootje:

De enige echte geelblauwe Klundertvlag!
Nog op zoek naar een speciaal decemberkadootje? Dan is zo’n mooie
Klundertvlag misschien wel een leuke tip! We hebben er nog een aantal op voorraad! Bestel meteen, dan heeft u ‘m ruim op tijd voor Sint
of Kerst in huis.
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.
Bestellen via de webshop
Bestellen gaat heel makkelijk rechtstreeks via de website
www.indeklundert.nl. In de webshop kunt u aangeven welk formaat u
wilt en meteen via iDeal betalen. Wij zorgen dan dat u de vlag op een
afgesproken tijd kan ophalen of we bezorgen op afspraak aan huis.
Topkwaliteit
De vlaggen worden voor ons gemaakt bij een gespecialiseerd bedrijf en
zij garanderen topkwaliteit. Mocht u toch klachten hebben, laat het ons
weten en stuur een mailtje naar info@indeklundert.nl.
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Geen live Stadstafelavond maar wel actie
Er stond eind november een Stadsavond gepland van de Stadstafel
Klundert, een live bijeenkomst voor alle Klundertenaren om mee
te praten en mee te denken. Deze avond komt door de regels en
richtlijnen te vervallen. Maar natuurlijk zit de Stadstafel niet stil en zijn
er heel wat acties en activiteiten die gewoon doorgaan.
Jaren wordt er al gepraat over de diverse achterstanden betreffende
het onderhoud in ons stadje. Maar gelukkig wordt er nu hard gewerkt
om een inhaalslag te maken. Het fietspad aan de Zevenbergseweg
is inmiddels helemaal vernieuwd en men kan zonder hobbels en
bobbels weer op de fiets naar Zevenbergen. Actueel is nog wel de
verkeersveiligheid bij het oversteken van fietsers bij de entree van
Klundert. De diverse werkzaamheden in het centrum zijn inmiddels
gestart en de vestingwerken worden binnenkort ook aangepakt. Volop
bedrijvigheid dus in en om Klundert.

dit voorstel. Geeft die groen licht, dan wordt het in overleg met onder
andere de vaste gebruikers en de Stadstafel Klundert verder uitgewerkt
tot een definitief plan, zodat wensen en behoeften van gebruikers en
doelgroepen kunnen worden meegenomen.
Afgelopen weken heeft de gemeente via onderzoeksburo Synarchis al
met diverse verenigingen die de Niervaert gebruiken gesproken om alle
wensen voor het nieuwe complex in beeld te krijgen.
Op 29 november om 19.30 is er een digitale bijeenkomst om de
bevindingen en eerste ideeën te bespreken. Dit is zeker interessant voor
de gebruikers en de omwonenden om hierbij mee te luisteren en te
praten. Opgeven hiervoor kan via info@moerdijk.nl

Vernieuwen vlonders in het centrum
Er wordt op dit moment hard gewerkt om de vlonders boven de
Bottekreek te vervangen. Binnenkort kan er weer op een veilige manier
gebruik gemaakt worden van deze vlonders.
Daarna volgt het centrum. Nog dit jaar zal er een pad aangelegd gaan
worden langs de Bottekreek. Aan de Kerkring wordt gewerkt aan een
parkeeroplossing en ook de Zevenbergsepoort zal heringericht worden.
Het eerste halfjaar 2022 zullen de Voorstraat en Molenstraat op de
schop gaan en helemaal worden opgeknapt. Het streven is dat dit alles
voor eind juni helemaal afgerond zal zijn.
Start onderhoud Stenen Poppen in Klundert
Aannemingsbedrijf Cauwenborgh is deze week van start gegaan met
het onderhoud aan de Stenen Poppen in Klundert. Het onderhoud is
noodzakelijk om dit Rijksmonument in stand te houden. De Stenen
Poppen worden voorzien van steigers op pontons. Over de steigers
wordt krimpfolie geplaatst, zodat men minder afhankelijk is van de
weersomstandigheden. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit
reinigingswerk en herstel van metsel-, natuursteen- en voegwerk.
Vanaf volgende week wordt vanwege het onderhoud het voetpad, vanaf
de Zevenbergseweg tot de Stenen Poppen, in Klundert voor de komende
circa vier maanden afgesloten. Op het voetpad komen stalen rijplaten
voor bouwplaatsinrichting en bouwplaatsverkeer. Het is te onveilig om
daar voetgangers en fietsverkeer over te laten passeren. Met de twee
erfpachters is afgesproken dat zij – in overleg – altijd toegang hebben
tot de betreffende weilanden om hun dieren te bevoorraden.
Nieuwe Niervaert
Sport- en evenementencentrum De Niervaert is aan vervanging toe.
Hoe moet dit multifunctionele complex er straks gaan uitzien? Als
het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt er op
de huidige locatie een nieuw sport- en zalencentrum inclusief een
wedstrijd- en recreatiebad. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over

Archieffoto 2020 van RS Fotografie Richard Sinte Maartensdijk

Kerstverlichting in het centrum
De gevelverlichting bij de Klundertse ondernemers in het centrum
hangt weer, maar de verlichting langs de Bottekreek ontbreekt nog.
Deze lichtsnoeren zijn een aantal jaren geleden op particulier initiatief
aangeschaft. Maar helaas werd een groot deel hiervan dit jaar afgekeurd
en kon niet meer opgehangen worden.
Bestuurslid Nienke Noteboom van de Stadstafel kon dit niet verkroppen
en is ermee aan de slag gegaan. Samen met medebestuurslid Anjo van
Tilborgh zijn sponsors gezocht, zodat er nieuwe verlichting aangeschaft
kan worden. Met name Havenbedrijf Moerdijk en Shell Moerdijk hebben
flink in de buidel getast. Maar ook particulieren en de Klundertse
ondernemers hebben een steentje bijgedragen. In een vrij korte tijd
is het gelukt om voldoende middelen bij elkaar te krijgen om nieuwe
verlichting aan te schaffen.
Hierbij heeft ook de werkgroep Klundert voor Klundert een extra duit
in het zakje gedaan. De Klundertse Stadsquiz Thuis voor de Buis, die
twee maal tijdens de coronacrisis is gehouden, had een batig saldo. De
organisatie hiervan heeft besloten dat deze gelden beschikbaar worden
gesteld aan een initiatief waar iedereen in Klundert plezier aan zal
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beleven. En wat is dan mooier dan een prachtig verlicht centrum.
Men is er nu druk mee bezig om alles verder aan te schaffen en voor te
bereiden om alles op te hangen. Het belooft mooier dan ooit te worden.
Met dank natuurlijk aan alle sponsors en alle medewerkers om dit voor
elkaar te krijgen.
Enquête woningbehoefte inleveren uiterlijk 10 december
Op de agenda van de Stadstafel is woningbouw ook een belangrijk
item. Dat het bouwen van huizen echt wel noodzakelijk is, dat er ook
in Klundert een te kort is aan woningen, dat is een ding wat zeker is.
Het bouwen van huizen is een langdurig proces en daarom heeft de
Stadstafel de ambitie om samen met de gemeente niet alleen voor
de komende vijf jaar te kijken maar ook verder. Het bestuur van de
Klundertse Stadstafel is daarom heel benieuwd waar Klundert behoefte
aan heeft nu en in de toekomst. Daarom is er een enquête uitgeschreven,
die samen met dit Klundert Magazine bezorgd zal worden in Klundert.
Voor Klundertenaren en andere geïnteresseerden de ultieme kans om

aan te geven waar ze nu en in de toekomst behoefte aan hebben.
Door middel van deze enquête hoopt de Stadstafel een goed beeld te
krijgen van de woningbehoefte. Dit kan dan een goed uitgangspunt
zijn voor verdere gesprekken over de plannen voor Klundert voor de
komende 10-15 jaar.
Ingevulde formulieren kunnen tot vrijdagavond 10 december 20.00 uur
ingeleverd worden in de speciale bus bij Albert Heijn in de Klundert.
Liever online dit formulier invullen? Dat kan via de website stadstafel.
indeklundert.nl.
Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel?
Wilt u meer weten over de Stadstafel Klundert? Neem eens een kijkje op
de website www.stadstafel.indeklundert.nl of vraag informatie op bij het
bestuur. Positieve reacties, handige tips en suggesties en opbouwende
kritiek zijn altijd welkom via e-mail: stadstafel@indeklundert.nl.

Sinterklaas en zijn Pieten toch op bezoek in Klundert

Een Sinterklaasfeest anders dan anders, maar de Klundertse kinderen
werden op een speciale manier toch verrast door een bezoek van
Sinterklaas met zijn Pieten aan Klundert.
Andere jaren kwam de Sint met zijn boot naar Klundert en was er een
grootse ontvangst op het Stadhuisplein, dat was helaas door alle regels
en richtlijnen al voor het tweede jaar op rij niet mogelijk. Vorig jaar kon
het hele feest niet doorgaan, maar deze keer kwam de Sint wel naar
Klundert en maakte zijn opwachting in een cabriolet.
De Sinterklaasintocht en alle feestelijkheden er omheen worden elk
jaar georganiseerd door de Klundertse Ondernemersvereniging KOK.
De mogelijkheden waren beperkt, maar gelukkig wist de KOK er toch
een fijn feestje van te maken. Sinterklaas werd rondgereden door het
centrum van Klundert, zwaaiend naar alle kinderen. De Pieten zorgden

dat alle kinderen getrakteerd werden op snoepzakjes. Natuurlijk met
een geluidswagen erbij met leuke Sinterklaasliedjes en een groep dansende Pietjes. Alles bij elkaar een vrolijke optocht door het Klundertse
centrum.
Speurwedstrijd
Voor de kinderen is er een speciale Sinterklaasetalage gemaakt aan de
Voorstraat 52. Niet alleen heel leuk en gezellig om te zien, maar daar is
ook een wedstrijd aan verbonden. De kinderen kunnen tellen hoeveel
taaipopjes en hoeveel pietjes er totaal te zien zijn in de etalages.
Wedstrijdformulieren zijn te krijgen bij Primera Van den Berge of bij By
Tiki Mode. Daar kunnen de ingevulde formulieren tot 3 december ook
weer ingeleverd worden.

Klundert Magazine pagina 15

Per 1 januari: overname door Nico en Ellen Littooij

Voet Installatietechniek verhuist naar Klundert
Per 1 januari aanstaande wordt het bedrijf Voet Installatietechniek van Giel en Gerda Voet overgenomen door Nico en Ellen Littooij uit
Klundert. Het bedrijf verhuist per die datum van Fijnaart naar het industrieterrein Moerdijk. Nico en Ellen zijn vol enthousiasme over deze
nieuwe uitdaging die ze samen aangaan. Op dit moment zijn ze druk met de verhuizing. Het nieuwe adres van Voet Installatietechniek is
vanaf 1 januari: Plaza 24-G, 4782 SK Moerdijk.
Nico is als 16-jarige begonnen als stagiaire en is daar altijd blijven
werken. Inmiddels is Nico al zo’n 26 jaar werkzaam bij Voet. “Het is
ook echt ‘mijn’ bedrijf, zo voelt het al jaren”, vertelt de 41-jarige Nico,
“op 1 januari 2017 ben ik mede-eigenaar geworden en sindsdien runnen we samen het bedrijf.”
Ellen (40) is in april begonnen om zich in te werken in de boekhouding. Naast Nico en Ellen werken er nog zes vaste medewerkers in
het bedrijf die allemaal mee overgaan naar het nieuwe adres.
De zaak gaat gewoon door onder dezelfde naam: Voet Installatietechniek. “Dit is in deze regio een gevestigde naam, dus dat houden
we zo. Ook de huisstijl met het logo blijft voorlopig nog even hetzelfde. Maar dat willen we in de loop van de tijd wel wat gaan aanpassen
en moderniseren. Maar eerst maar eens als zelfstandige aan de slag
vanuit onze nieuwe locatie. We hebben ontzettend veel zin in deze
voor ons nieuwe uitdaging.”

De winkel in Fijnaart van Voet Installatietechniek wordt gesloten per
22 december aanstaande.
Nico: “We gaan alleen door met het installatiebedrijf en de webshop.
Overname van de winkel was voor ons niet te doen. We wonen in
Klundert, we hebben een gezin dat ook onze aandacht vraagt en
Ellen heeft daarnaast nog een baan bij de gemeente. Dus tegelijk met
het afscheid van Giel en Gerda worden de deuren van de winkel aan
de Voorstraat in Fijnaart gesloten.”
Ruim 30 jaar Voet Installatietechniek
In 1988 is Giel Voet begonnen als zelfstandig elektromonteur en in
1991 is daar een winkel bij gekomen, deze werd gerund door Gerda.
Na ruim 30 jaar wordt de winkel in december gesloten en wordt het
bedrijf helemaal overgenomen door Nico en Ellen.

Webshop in huishoudelijke producten
Alhoewel de winkel in Fijnaart wordt gesloten, gaan Nico en Ellen
wel door met de verkoop van allerlei huishoudelijke elektronische
producten via de webshop. “Wij zorgen dan dat alles netjes wordt
afgeleverd en waar nodig gemonteerd en aangesloten.”
Hebt u huishoudelijke artikelen nodig, in de webshop van Voet wordt
van alles aangeboden, zoals wasmachines, drogers, afwasmachines,
koelkasten, magnetrons, fornuizen, kookplaten, afzuigkappen enz.
“We proberen daar alleszins redelijke prijzen te hanteren, zeker niet
veel duurder dan in de grote bekende webshops. En alles met de service van de vakman, gratis en snel geleverd’, aldus Nico en Ellen. De
webshop is te vinden via de internetsite
www.voet-installatietechniek.nl.
Receptie
Woensdag 22 december om 12.30 uur sluit de winkel definitief haar
deuren. Giel en Gerda willen hun klanten graag bedanken voor het
vertrouwen in hun bedrijf en diezelfde middag van 15.00 tot 17.00
uur staat een receptie gepland in De Graanbeurs aan de Kadedijk 6 in
Fijnaart. Klanten kunnen dan tegelijk kennis maken met Nico en Ellen. “We hopen natuurlijk dat deze receptie door kan gaan. We zullen
ons houden aan de dan geldende coronamaatregelen.”

Toeristisch Fonds Moerdijk stopt; gaat verder
in een nieuwe vorm
Het Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) stopt, maar de activiteiten gaan
door in een nieuwe constructie. Die wordt in overleg met de betrokken
ondernemers uitgewerkt en waarschijnlijk in het tweede kwartaal van
2022 gepresenteerd.
Het TFM zette zich in voor ontwikkelingen en ideeën om Moerdijk
aantrekkelijk te maken voor toeristen, bezoekers en inwoners. Dat
gebeurde met subsidies, het delen van kennis en bijeenkomsten voor
ondernemers en andere partijen uit de toeristische sector. Zo was
er afgelopen mei een geslaagde ‘Gluren bij de buren’ fietstour van
Zevenbergen via Willemstad terug naar Zevenbergen met een aantal
Moerdijkse ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector.
In goed overleg hebben de bestuursleden van het fonds en de gemeente
besloten het fonds per 1 januari 2022 op te heffen. Er is te weinig animo
van vrijwilligers om de bestuursfuncties in te vullen en ondernemers
denken in een andere werkvorm meer te kunnen bereiken.

“Nieuwe professionele werkvorm bedenken”
“In overleg met de ondernemers kijken we nu hoe dat er moet gaan
uitzien”, legt wethouder Danny Dingemans uit. “We willen allemaal nog
steeds mooie initiatieven ontwikkelen en er zijn ideeën genoeg. Aan
ons allemaal de taak om daar een nieuwe professionele werkvorm bij
te bedenken. Insteek is sowieso om het budget dat er was ook straks
weer beschikbaar te stellen voor toeristisch-recreatieve ideeën en
ontwikkelingen.”
Aanjager aanspreekpunt
Tot de opvolger van het TFM er is zal een speciale aanjager van de
gemeente Moerdijk het vaste aanspreekpunt zijn voor de ondernemers.
Ideeën voor initiatieven en subsidieaanvragen kunnen nog steeds
worden ingediend. De 75.000 euro die het fonds nog in kas heeft kan in
2022 gewoon worden gebruikt om initiatieven te ontwikkelen.
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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!
De volgende editie komt net voor de kerst. Onze bezorgers gaan dan
donderdag 23 december op pad en tegen een alleszins redelijke prijs
zorgen zij dat uw flyer of brochure tegelijk met het magazine keurig
huis-aan-huis wordt bezorgd binnen ons verspreidingsgebied.
Belangstelling? Informeer naar de prijzen en mogelijkheden via
advertenties@indeklundert.nl.

Concert zaterdag 11 december:

Concert door jeugd van
Determinato
Op zaterdag 11 december stond een groots verenigingsconcert
gepland met alle orkesten en het koor van Muziekvereniging
Determinato. Aangezien de regels en richtlijnen zijn aangescherpt en
het heel onzeker is hoe dat er over paar weken uit zal zien, is besloten
om dit concert in een wat kleinere vorm wel door te laten gaan, maar
alleen de jeugdgroepen op te laten treden. Uiteraard nog steeds onder
voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.
Voor het voetlicht treden dan achtereenvolgens het jeugdorkest De
Detomaatjes en de Drummerij. Beide groepen hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt om een leuk programma te kunnen presenteren.
Ze staan te popelen om dit aan publiek te laten horen.
In afwachting van de verdere ontwikkelingen zal er hopelijk begin 2022
een leuke concertavond gepland kunnen worden met het fanfareorkest,
Marieke & Pieter en Koor & More.
Voorverkoop
Bij concerten is het verplicht om publiek een vaste plaats te geven. In
verband met deze verplichte placering is toegang alleen mogelijk met
toegangsbewijs.
De toegangskaarten à 2,50 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij
Primera Van den Berge aan de Voorstraat 30 in Klundert.
Controle
Het concert begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Toegang alleen mogelijk met coronatoegangsbewijs. QR-code wordt
gecontroleerd bij binnenkomst.
Voor meer informatie over Determinato in het algemeen of specifiek
over deze muziekavond, mail naar info@determinato.nl.

L&P sluit zich aan bij Vermetten
accountants en adviseurs
Vermetten breidt haar werkgebied in West-Brabant uit. L&P (voorheen
Leendertse & Partners) te Zevenbergen sluit zich aan bij het Brabantse
accountantskantoor.
Vermetten accountants en adviseurs is een full service accountants- en
adviesorganisatie voor ondernemers in binnen- en buitenland. Bij het
kantoor werken ruim 225 professionals vanuit diverse vestigingen in
Midden- en West-Brabant, waaronder Roosendaal, Etten-Leur, Made,
Gilze, Diessen, Tilburg en Waalwijk.
De diensten van L&P zullen vanaf 1 januari 2022 worden voortgezet
onder de vlag van Vermetten vanuit de nabijgelegen vestiging te EttenLeur, Bredaseweg 107.
Voor L&P biedt aansluiting bij Vermetten zowel een verbreding als een
verdieping van de dienstverlening. Naast de reguliere diensten op het
gebied van accountancy en belastingadvies biedt Vermetten o.a.: Audit, Corporate Finance, Juridische Dienstverlening, Vastgoedadvisering,
Financiële en Estate-planning, HR-advies, Agro- en E-commerce-specialisme.
Voor Vermetten betekent deze aansluiting een uitbreiding van haar
werkgebied in West-Brabant naar Zevenbergen, Moerdijk, Klundert en
omgeving. Bekijk meer informatie op www.vermetten.nl.

Sinterklaasmiddag
Klundertse senioren
gaat niet door
Het sinterklaasfeest voor alle Klundertse senioren, dat gepland stond
op zaterdag 27 november, gaat vanwege de nieuwe Coronamaatregelingen niet door.
De organisatie van het Sinterklaasfeest (KBO Klundert en Seniorenraad
SPROK) vindt het niet verantwoord om, nu er weer nieuwe coronamaatregelingen zijn afgekondigd, dit jaar het Sinterklaasfeest door te
laten gaan. Met de senioren die zich al hebben ingeschreven zal contact
worden opgenomen. Zij krijgen hun inschrijfgeld terug.
Informatie hierover is te verkrijgen bij Gonny Hendrikx, 0168-404046
of gonnyhendrikx.farla@ziggo.nl
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Actie geldig t/m 12 december

Voetballen bij v.v.Klundert ?
Voor meer informatie ,
zie onze website:
www.vvklundert.nl

VACATURE

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

Wij zoeken een enthousiaste, sociale,
vriendelijke, geïnteresseerde stationsmedewerker met teamspirit, flexibel,
servicegericht
en leergierig.
www.sweetbakelicious.nl
www.sweetbakelicious.nl
Ons assortiment
Sollicitaties graag perOpeningstijden:
e-mail
aan:bestaat uit:
Rookwaren
Kansspelen
Ma t/m do: 8.30-18.00
joraklundert@gmail.com
Vrijdag: 8.30-20.00
Rokersbenodigdheden
Ticketbox en Paylogic

Zaterdag: 8.00-17.00
E-smokers
Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten
Kantoorartikelen
Primera van
uw winkel voor o.a.
Zoetwaren
Giftsden Berge
Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Voorstraat 30
Lectuur
Batterijen
wenskaarten, cadeaukaarten, boeken,
4791
HN
Klundert
Tel: 0168-405292
Oliemolenstraat
25 - 4791
JT KLUNDERT
Tel: 0168-405292
Boeken
Postzegels
tijdschriften, gifts en kantoorartikelen
Vanaf heden ook PostNL
Pakketpunt
telefoon
0168-404540
Wenskaarten
Dagbladen

JORA SERVICE STATION

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

www.zekerbijjeroen.nl
hypotheken & verzekeringen

Gewoon Goed Geregeld

WIST U AL DAT WIJ EEN POSTNL
AFHAAL- EN RETOURPUNT ZIJN?
OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT
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Kalender

Wat is er te doen in en om Klundert?
Zondag 28 november
12.30 uur: Koffieconcert met het Veldtbergen Trio in De Stad Klundert;
organisatie Stichting Cultuur Moerdijk (coronacheck via QR-code verplicht). Meer info en ticketverkoop: www.cultuurmoerdijk.nl
Maandag 29 november
19.30 uur: digitale bijeenkomst georganiseerd door de gemeente
Moerdijk om ideeën te bespreken voor de nieuwe Niervaert. Opgeven
voor deze bijeenkomst via info@moerdijk.nl.
Vrijdag 10 december
20.00 uur: Kampvuuravond voor mannen; stuur een mailtje naar
kvaklundert@gmail.com voor meer informatie
Zaterdag 11 december
19.30 uur: concert door Jeugdorkest De Detomaatjes en de Drummerij
van Muziekvereniging Determinato (coronacheck via QR-code verplicht)
Zondag 12 december
Diverse starttijden: Wandela di Rosa (wandel-speurtocht in en om
Klundert); meer info op website girorosa.nl/wandela-di-rosa
vrijdag 17 december
12.00 uur: Verrassingsmiddag georganiseerd door De Zonnebloem in
Gasterij Het Tolhuys (coronacheck via QR-code verplicht)
20.00 uur: Bingoavond Oranje Garde in De Niervaert (coronacheck via
QR-code verplicht)
vrijdag 31 december
10.00 uur: Oliebollenactie Determinato; verkoopkraam op het Stadhuisplein

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Maandag:
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-407747
Sociaal werker: maandag, dinsdag en donderdag
Renske Donkers: email renske.donkers@surpluswelzijn.nl – telefoon 06
236 408 24
Het dagelijks koffiemoment is voorlopig even komen te vervallen.
Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur De Aanloop; welkom voor een
kop koffie, een bakje thee, een praatje of een luisterend oor.
Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur schilderen (besloten activiteit, aanmelden
noodzakelijk)

SPROK activiteiten voor 55-plussers in Klundert
Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en 14.25 uur groep 2, beiden in De Niervaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf het Sovakplein
Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur in De Niervaert
Van maandag t/m vrijdag:
13.00 uur Biljartclub in De Niervaert

NB: Diverse activiteiten zijn onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen.

Recept van de maand

Broccoli-prei ovenschotel
Een ovenschotel altijd lekker en makkelijk klaar te maken. En zeker op
herfstige dagen heerlijk zo’n warme schotel uit de oven. Dit recept is
geschikt voor een koolhydraatarme maaltijd, maar kan ook makkelijk
uitgebreid worden met b.v. aardappelpuree of krieltjes.
Deze smakelijke broccoli-prei ovenschotel kan uitstekend vooraf gemaakt worden. Makkelijk voor drukke doordeweekse dagen of als je
bezoek krijgt.

onder de laatste laag kaas. Wil je het koolhydraatbeperkt houden, maak
dan een lekker romige koolraap-, knolselderij- of bloemkoolpuree.
Liever geen puree, maar wel graag aardappeltjes, serveer er dan bijvoorbeeld gebakken krieltjes bij.

Wat heb je nodig?
300 gram broccoli, 100 gram prei, 100 gram kastanjechampignons, olijfolie - of ander bakvet, 175 gram gehakt, 100 ml crème fraîche, 125 gram
blauwaderkaas (Danablu of andere kaas), 100 gram geraspte kaas.
Wil je er een vegetarische schotel van maken, met vegetarisch gehakt
is het ook heerlijk.
Hoe maak je het klaar?
Snijd de broccoli in roosjes. Kook ze in 4 minuten beetgaar en laat uitlekken. Snijd de prei in ringen en de champignons in plakjes. Bak het
gehakt rul in olijfolie. Voeg prei en champignons toe en bak 5 minuten
mee.
Verwarm de heteluchtoven voor op 180 °C en vet een ovenschaal in.
Los in een steelpannetje de crème fraîche met de Danablu op.
Doe de gekookte broccoli en het prei-champignon-gehaktmengsel in
een ovenschaal en verdeel vervolgens de kaassaus erover. Bestrooi tot
slot met de geraspte kaas.
Bak de broccoli-prei ovenschotel 15 minuten of tot de kaas een mooi
kleurtje begint te krijgen.
Als je deze schotel wilt afdekken met een puree, doe de puree dan vlak
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