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Vriend via iDeal
Juist nu is Vriendschap heel waardevol!
Het Klundert Magazine is inmiddels in Klun-
dert en omgeving een niet meer weg te 
denken maandblad. Het wordt veel gelezen 
en heeft een grote respons. Daar zijn we na-
tuurlijk hartstikke trots op! Het Klundert Ma-
gazine wordt grotendeels gefinancierd door 
onze adverteerders. Dat is natuurlijk geweldig 
en dat waarderen we enorm! Maar natuurlijk 
hebben we onze Vrienden ook keihard nodig! 
Bent u al Vriend van In de Klundert? Waar-
deert u ook het Klundert Magazine met een 
kleine sponsoring? 

Voor slechts 13,57 euro per jaar bent u al 
Vriend! Een luttel bedrag eigenlijk. Als ieder-
een meedoet, dan kunnen we groeien, kunnen 
we meer informatie kwijt en kan het magazine 
alleen maar mooier en dikker worden. Een blad 
voor en door Klundert!
Vindt u het Klundert Magazine ongeveer een 
euro waard? Doet u mee? 

Vriendschap sluiten via iDealknop
Vriend worden van In de Klundert is nog nooit 
zo makkelijk geweest. We hebben nu een iDe-
al-knop op de website www.indeklundert.nl. 

Even klikken en de vriendschap is gesloten!
Waardeert u het Klundert Magazine? Wilt u 
juist nu ons magazine graag ontvangen? Word 
dan Vriend van In de Klundert en betaal uw 
jaarbijdrage van minimaal 13,57 euro.
Als we inderdaad voldoende bijdragen mogen 
ontvangen, dan mag u er op rekenen dat u elke 
maand het Klundert Magazine in de bus krijgt! 
Mogen we ook op uw Vriendschap rekenen?
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Klundert Magazine wordt elke maand huis 
aan huis bezorgd in de kernen Klundert, 
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 databank-
recht.

De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden brieven en artikelen te wei-
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Beste lezers van het Klundert Magazine
Bij de totstandkoming van het gebiedsplan 
Klundert werd een werkgroep Trots op Klundert 
opgericht. Vanuit deze werkgroep werd in 
2014 het initiatief genomen om de Stichting 
IndeKlundert op te richten. Een stichting met als 
doel het verbinden en versterken van inwoners, 
verenigingen en ondernemers in Klundert en 
aan Klundert. Hiervoor werd een netwerk 
van ambassadeurs bijeengebracht welke een 
vertegenwoordiging vormde vanuit sectoren als 
sport, cultuur, historie, religie, ondernemingen, 
winkeliers, vrijwilligerswerk en onderwijs.

Om deze verbinding te faciliteren werd de 
website www.indeklundert.nl gemaakt. Hierop 
konden Klundertse verenigingen, organisaties en 
ondernemers zich presenteren. Er werd ook een 
digitale stadskalender gemaakt zodat iedereen 
kon zien wat er wanneer te doen was in onze 
levendige gemeenschap.
Na deze eerste digitale stap volgde 
de facebookgroep Indeklundert. Een 
Facebookgroep met inmiddels meer dan 2000 
volgers. Hiermee kon er nog sneller informatie 
gedeeld worden.

Via de website van Indeklundert bent u in 1 klik 
op de website van winkelen in de Klundert waar 
u informatie kunt vinden over het winkelaanbod 
en acties van de K.O.K. Ook de website van 
de Klundertse Stadstafel is aan Indeklundert 
gelinkt. Hier vindt u informatie over Klundertse 
dossiers zoals de aanleg van een randweg en 
de ontwikkeling van de nieuwbouw van de 
Niervaert.

Op 2 oktober 2018 verscheen de eerste editie 
van het weekblad IndeKlundert, met daarin een 
mooi interview met Joost Knook. Informatie op 
papier bleek een welkome aanvulling op alles 
wat we digitaal met elkaar deelden.
Nu, 3 jaar verder is er veel veranderd. Het 

weekblad werd het maandblad Klundert 
Magazine. De doelstelling bleef hetzelfde, 
informeren, verbinden en versterken. Bijzondere 
inwoners kregen een podium en dat leverde 
mooie verhalen op. Deze verhalen worden 
opgetekend door onze enige journalist, Anjo 
van Tilborgh en daarmee is Anjo zelf nu ook een 
bijzondere inwoner.

Vanaf deze plaats wil ik alle donateurs en 
adverteerders, maar ook de mensen die achter 
de schermen meewerken aan de websites, 
Facebook en Magazine, als vrijwilliger, 
ambassadeur, redacteur, bij de opmaak en de 
verspreiding, bedanken voor hun inspanningen 
ten dienste van onze gemeenschap.

De Klundertse gemeenschap is een bruisende 
en betrokken gemeenschap. De Stichting 
IndeKlundert probeert initiatieven te stimuleren 
en te faciliteren. Vaak hoeven we niet meer 
te doen dan een podium bieden aan mooie 
initiatieven zoals Klunderts kwartiertje, 
400 jaar Stadhuis, Klundert voor Klundert, 
voedselbankproject, aandacht voor ouderen en 
eenzamen, sfeerverlichting in het centrum en 
natuurlijk de Klundertse Stadsquiz.
Allemaal mooie initiatieven in een tijd waarin 
verbinding steeds belangrijker is geworden.

Klundert heeft een boeiende historie en mooie 
gebouwen waar het met recht trots op mag zijn. 
Zelf ben ik het meest trots op de Klundertenaren 
zelf!

Namens het bestuur en de ambassadeurs van de 
stichting IndeKlundert wens ik u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2022.

Arie Endeman
Voorzitter Stichting IndeKlundert
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Maken wat er van te maken valt

Geluksmomenten en tijd voor elkaar
Het is bijna Kerst. Voor velen een feest van licht en liefde, feestdagen vol glitters, een familiefeest, een feest van hoop, een feest vol huiselijke 
gezelligheid. En een week later wensen we elkaar veel geluk en alle goeds, we toosten op het nieuwe jaar en we spreken de hoop uit dat het een mooi 
jaar zal worden, een jaar vol mogelijkheden, kansen en positiviteit.

We beleven met z’n allen een heel bijzondere tijd. We zitten nog steeds midden in een pandemie en heel veel dingen gaan anders dan anders. Het is echt 
niet altijd even leuk, maar daar willen we het hier juist niet over hebben, er zijn al zoveel negatieve discussies en respectloze reacties. Voor dit magazine 
hebben we een aantal mensen gevraagd of ze in deze periode ook positieve ervaringen hebben, of ze bepaalde dingen mogelijk hebben kunnen maken 
in deze onmogelijke tijd, of ze iets geleerd hebben van dit alles. Geluk zit vaak in hele kleine dingen, dat is een ding wat zeker is.

Tijd voor elkaar
Voor Ineke de Visser-Punt heeft deze tijd absoluut ook positieve dingen 
met zich meegebracht, “In april is ons vijfde kleinkind geboren, een meisje 
met alles erop en eraan”, vertelt de trotse oma, “ook positief vind ik dat 
ik samen met mijn man Cors heel veel tijd heb kunnen doorbrengen met 
het opknappen en verven van ons eigen huis en het huis van onze dochter 
en schoonzoon. Met een heel mooi en positief resultaat. Maar zeker ook 
op sociaal gebied: een telefoontje, een appje naar koorleden, vrienden en 
familie. Een extra stukje belangstelling wat je eigenlijk niet genoeg kan 
doen. Ik ben zeker van plan om dit te blijven doen. Ook is het heel fijn 
om met vrienden of familie in kleine gezelschappen bij elkaar te komen. 
Je spreekt elkaar meer dan wanneer je elkaar in een groter gezelschap 
ontmoet.”
Het hoogtepunt van dit jaar was voor Ineke een familieweekend. “Dat was 
al twee keer uitgesteld, maar in september kon het toch doorgaan. Dat 
waardeer je dan des te meer en gaf een dubbele gouden rand. En ‘last but 
not least’: onze negatieve testuitslagen, die vond ik ook heel erg positief.”

Geluksmomenten bij zonsopkomsten
Bernadette Kannekens woont in Noordschans geniet als het perfect 
fotografisch weer is en maakt dan de mooiste plaatjes van het prachtige 
poldergebied. “Het was de afgelopen periode dagenlang grijs en bewolkt. 
Maar toch was er even een mooie zonsomkomst te zien. Daarna trok het 
dicht. De zon liet zijn licht even op Klundert schijnen en op de foto zijn heel 
in de verte de kerken van Klundert te zien, het vormde een mooie skyline. 
Met links de Nederlands Hervormde kerk, midden de voormalige RK Kerk, 
nu De Stad Klundert en rechts de Gereformeerde kerk. Kerst is het feest 
van licht en we gaan ook weer naar het licht. Laat het licht symboliek zijn 
voor een ieder die een moeilijk jaar heeft ervaren; corona-gerelateerd en/
of persoonlijk leed of verdriet. In een moeilijk jaar focuste ik mij op mijn 
passie voor natuur-en landschapsfotografie en dan met name het mooiste 
licht vangen van zonsopkomsten-en ondergangen omdat ik daar mijn 
geluksmomenten in vang.”
Na de grijze en bewolkte dagen volgde perfect fotografisch weer en was 
er heel veel licht en zon. “Dat compenseerde ruimschoot de grijze voorbije 
dagen en ik heb zowel ’s ochtends als ’s avonds honderden foto’s gemaakt.” 
Het was moeilijk kiezen, Bernadette maakt zoveel bijzondere foto’s van 
het mooie landschap in onze regio. We bieden graag ruimte voor twee 
sprookjesachtige foto’s met zwanen, de ene genomen vanaf de Buitendijk 
Oost en de andere bij het Schapenweggetje.

Flexibel en creatief
Renske Donkers heeft gemerkt dat deze periode haar steeds weer opnieuw 
flexibel en creatief maakt. “Steeds weer ben ik op zoek naar mogelijkheden 
zowel in mijn werk als in mijn privé leven. Ook heeft het me heel bewust 
gemaakt van wat nu echt belangrijk is in mijn leven en wat mij vreugde 
geeft. Mijn liefste vrienden en familie dicht om me heen. Met hen een 
bubbel een creëren waarin we mooie nieuwe herinneringen maken en fijne 
momenten beleven. Als ik terug kijk op het afgelopen jaar zijn daar hoogte- 
en dieptepunten. Mijn liefste en beste vriend als buurman krijgen was HET 
hoogtepunt!”
Renske hoopt oprecht dat de flexibiliteit bij de mensen weer een beetje 
terug mag komen. “We hebben allemaal te roeien met die riemen die we 
aangereikt krijgen. Laten we wat minder op ons zelf gericht zijn en het 
vooral samen blijven doen. De dingen kunnen per dag veranderen en aan 
ons de uitdaging om hier flexibel in mee te bewegen. Een mooie uitdaging 
voor 2022!”

Ontbrekende puzzelstukje gevonden
Liesbeth van Loon woont in Noordhoek en heeft een huisartsenpraktijk in 
Fijnaart en voor haar is er zeker iets veranderd door de lockdowns. 
“Tijdens de eerste lockdown werden we om de twee weken online 
bijgepraat door collega’s over het nieuwe virus. Nascholingen waren er niet 
en het was fijn en troostrijk om via een webinar op de hoogte te worden 
gehouden. We kregen ook een webinar over leefstijl voor zorgverleners 
aangeboden. De insteek was hoe (mentaal) gezond te blijven gedurende de 
pandemie. Ik pikte er wat dingen uit waar ik mee aan de slag ging. Ik was 
eerder al gemotiveerd om zo fit mogelijk te zijn, zodat ik zo goed mogelijk 
mijn werk kon doen, maar met extra aanpassingen zou ik nog beter voor 
mijn gezondheid kunnen zorgen. Ik volgde nog extra nascholingen en 
kreeg steeds meer het gevoel dat ik ’iets’ met leefstijl moest gaan doen. 
De helft van onze ziektelast kan verminderd worden door andere keuzes 
te maken! Ik heb niet de illusie dat ik op maatschappelijk of politiek niveau 
veel kan betekenen, maar wel op het individuele vlak. Ik las (verslond) 
boeken over leefstijl, voeding en beweging en schafte ook een aantal 
‘uitleenexemplaren’ aan. Ik volg nu een opleiding voor leefstijlcoach, zodat 
ik voldoende bagage heb om niet alleen medicatie voor te schrijven bij een 
aandoening, maar een patiënt ook iets te bieden heb op het gebied van 
leefstijlaanpassingen. Dus is er iets veranderd door de lockdowns bij mij? 
Ja, ik heb het ontbrekende puzzelstukje gevonden!”

Ons eigen wereldje werd het heelal
Marian van Westenbrugge is vooral dankbaar dat ze geen echte ‘last’ van 
corona heeft gehad. “Onze kinderen maken het goed, we hebben geen 
zorgen of gemis. Wat een luxe, we beseffen heel goed hoe gelukkig we zijn!
Deze coronatijd heeft de wereld even één gemaakt. Iedereen was opeens 
gelijk. Maar tegelijkertijd werd ons eigen wereldje het heelal.”
Juist in dit jaar heeft Marian ook heel bijzondere beslissingen genomen. 
“Met de toenemende helderheid van de lucht werden ook mijn gedachtes 
helderder. Door minder prikkels van buitenaf ging ik beter voelen wat 
niet goed voor mij was. En heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt om te 
stoppen met mijn baan. Dat was best een hele beslissing maar ik heb er 
geen moment spijt van gehad! En ik kan me nu helemaal toeleggen op mijn 
praktijk Oase, wát een rijkdom.”
Daarnaast ervaart Marian dat er dankzij de maatregelen ook zoveel leuke, 
unieke en bijzondere dingen zijn gebeurd. “Bijvoorbeeld ons kerstdorp 
vorig jaar in de etalage aan de Voorstraat, de thuisyoga via Zoom, de 
Klundert-Quizzen, de gezellige stekjesverkoop, mooie afstandshealingen 
via whatsapp. Maar ook een wijntje en bitterballen halen bij een afhaal-
strandtent en deze op een bijna leeg strand in het zand nuttigen… Zo 
simpel kan geluk ook zijn.”
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Maken wat er van te maken valt
Cees en Lizet Clarijs hebben sowieso een heel bijzonder jaar achter de rug. 
“We zijn verhuisd en wonen nu op één van de mooiste plekjes van Klundert. 
Maat het echte hoogtepunt is toch wel dat we een paar weken terug opa 
en oma zijn geworden van kleindochter Maud. Dat is zo bijzonder, daar kan 
niets tegenop.”
Verder ervaren Cees en Lizet ook heel veel positieve dingen juist in deze 
tijd. “Je bent veel vaker thuis, dus je ervaart veel meer rust in je leven”, 
vindt Lizet. “Twee jaar geleden stond je daar niet eens bij stil, maar je geniet 
nu veel meer juist van de kleine dingen. Die zijn in eens veel belangrijker 
geworden”, vult Cees aan.
Hun kinderen wonen niet direct om de hoek, maar ze weten elkaar toch 
vaak te vinden. “Onze zoon woont in Italië, onze dochters wel in Nederland, 
maar ook niet naast de deur. We zien en spreken elkaar regelmatig online. 
Vorig jaar met Kerst hebben we met ons gezin online een quiz gespeeld en 
dat was eigenlijk hartstikke leuk. Natuurlijk is het leuker om elkaar in het 
echt te zien, om bij elkaar te zijn, maar het is niet anders en dan moet je er 
van maken wat er van te maken valt”, vindt Lizet.
Daar is Cees het helemaal mee eens: “Je kunt wel in zak en as zitten om 
allerlei dingen die je niet kunt, maar je kunt ook kijken welke mogelijkheden 
er wel zijn en daar dan het beste van maken. Het is ook niet niets zo’n 
pandemie over de hele wereld.”
Natuurlijk is niet altijd alles even leuk. “Ook wij ervaren negatieve dingen 
zoals de vele respectloze reacties en discussies. Gelukkig zijn hier in 
Klundert prachtige voorbeelden van mooie en bijzondere samenwerkingen. 
Heel veel mensen staan klaar om te helpen waar nodig. Maar ook de online 
Klundert Quizavonden Thuis voor de Buis, dat was echt leuk. Dat zouden 
we anders nooit gehad hebben.”

Meegaan met de flow
Beppij Smitshoek vindt het wel moeilijk om iets positiefs te vertellen over 
2021. “We zijn gewoon meegegaan met de flow ook met betrekking tot de 
regels en de beperkingen door Corona. Het allerbelangrijkste en positieve 
is dat we gezond zijn. De feestjes, buitenlandse vakanties e.d. komen weer 
wel, al is het leven wel saaier door alle maatregelen. Wat me wel raakt, en 
dit is helaas negatief, dat is de verdeeldheid, het egoïstisch en respectloos 
spuien over van alles en nog wat via sociaal media”, aldus Beppij.

Positieve stappen voor jongeren met een beperking
Ria Mol en Maria van Rosmalen vinden dat 2021 voor ‘Wonen in Klundert 
voor jongeren met een beperking’ een goed jaar is geweest. “We zijn 
heel erg blij dat we op onze weg in verkenning en behoeftepeiling zijn 
bevestigd. Dat is voor ons een mooi resultaat. Daar waar wij naar op zoek 

waren hebben we gevonden. Namelijk ouders die net als wij, hun zoon of 
dochter met een beperking in de toekomst in Klundert willen laten wonen.”
Het heeft wat tijd gekost, maar de eerste stap is gezet en dat ervaren beide 
moeders als heel positief. 
“Het is bijzonder fijn dat we met SOVAK nog steeds in goed overleg 
kunnen praten, over wat de mogelijkheden voor dit project kunnen zijn. We 
zien 2022 positief tegemoet. Diverse ideeën worden verder uitgewerkt, 
gesprekken zijn gepland, en we stellen ons als doel dat we ergens in 2022, 
een mooi plan naar buiten kunnen brengen.”
Voor vragen of reacties zijn Ria en Maria altijd bereikbaar via 
woneninklundert@gmail.com.

Klundert op z’n best
Cootje Knook heeft Klundert op z’n best leren kennen. “Wat een fijne, lieve 
en enthousiaste mensen heb ik ontmoet. Wat een mooie dingen hebben 
we met elkaar meegemaakt en voor elkaar gekregen. Natuurlijk mis ik het 
samenzijn met de hele familie, het spontaan bij vrienden binnenlopen, het 
knuffelen met de kleine neefjes en het met alle stadgenoten feest vieren 
tijdens Klundert op een Kluitje, Koningsdag, Carnaval of Klundert bij 
Kaarslicht. Maar wat heb ik veel teruggekregen wat in een corona-loos-
jaar nooit was gebeurd. Een van de hoogtepunten voor mij dit jaar was 
‘Heel Klundert Bakt’. Een club van 17 mensen trok door de sneeuw en 
ijzel de wijken in om te flyeren, maar liefst 78 bakkers gingen aan de slag 
met bakken en samen met 36 bezorgers werd ervoor gezorgd dat 1722 
versgebakken pannenkoeken op de juiste adressen werd bezorgd. Vaak 
vergezeld met een lieve groet of een mooie tekening. Heel Klundert rook 
die dag naar pannenkoeken. Wat een feest was dat.”
Ook een hoogtepunt was voor Cootje de happening rondom ons jarige 
stadhuis. 
“Het begon al op de facebookpagina ‘400 bruidsparen stadhuis Klundert’. 
Maar dankzij de inzet, het enthousiasme en gulle gaven van vele 
stadsgenoten en de samenwerking met ondernemers en verenigingen, 
kon het digitale feestje voortgezet worden in de echte wereld. Wat een 
unieke gebeurtenis: een tentoonstelling over de Klundertse bevolking, 
samengebracht door de Klundertse bevolking en ook nog eens mogelijk 
gemaakt door de Klundertse bevolking. Als wij deze saamhorigheid ook 
het komende jaar vast kunnen houden en naar elkaar om blijven zien, zie ik 
2022 vol vertrouwen tegemoet”, aldus Cootje.

Een goed beter best nieuwjaar gewenst!
Alle medewerkers aan deze positieve special heel hartelijk dank voor jullie 
medewerking en voor jullie openharigheid. We hopen met dit speciale 
artikel onze lezers zomaar even een fijn moment te hebben bezorgd vol 
positieve, opbouwende en leuke ervaringen van zomaar wat willekeurige 
mensen.
Voor u allen een goed beter best nieuwjaar gewenst! Wacht niet op 
bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder. 
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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”. 

Rinie Cullens woont op een prachtige plek in Klundert: de Keense Gorzen. Een bijzonder appartementencomplex met een geweldig uitzicht op de 
stadswallen. Zeker in decembersfeer biedt dat een prachtig plaatje met de weerspiegeling in de gracht.

Column namens de Kerken - Kerk in beweging

Moederliefde
De band van een moeder met haar kind is met niets te vergelijken. Toen 
mijn moeder bijna tien jaar geleden overleed schreef iemand me daar 
een paar woorden over. Dat deed me ongelooflijk goed. Een vader is 
heel belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Maar een moeder… Ik 
hou erover op, u snapt het wel.

In het kerstverhaal is er ook een moeder: Maria. In een beroemd 
lied wordt haar gevraagd: Maria, had je door dat jouw baby ooit zou 
wandelen op water? (Nederlandse versie van Sela ‘Mary did you 
know?’) Natuurlijk had Maria dat niet door. Dat kon ze allemaal nog 
niet weten. Maar toch, ze vermoedde wel iets. De engel had haar vooraf 
al een tipje van de sluier opgelicht.

In het katholieke geloof vertegenwoordigt Maria de hele kerk. Moeder 
Maria staat voor de moederkerk. Ook als protestant zie ik de kerk als 
een moeder.  Als God je Vader is, is de kerk je moeder. ‘De’ kerk: dat 
moet je dan wel heel breed zien. Niet een bepaalde kerk, maar de kerk 
als verzameling van alle mensen die in Jezus geloven. Ik vind dat een 
mooi beeld. Bij je moeder kun je altijd terecht. De band met je moeder 
is onvervangbaar en met niets te vergelijken.

Nu is geen enkele moeder volmaakt. Geen enkel mens natuurlijk. 
Maar moeders dus ook niet. Dat is zo bij onze eigen moeders, dat is 
zo bij Maria, dat is zeker ook zo bij de kerk. Er wordt heel makkelijk 

geoordeeld. Veroordeeld zelfs. Maar als je jezelf een beetje leert 
kennen, ontdek je dat je helemaal geen reden hebt om een ander te 
oordelen. Hoe heerlijk is het om bij mensen te zijn die je niet (ver)
oordelen. Dat zie ik ook echt als basis voor de kerk. Een plek vormen 
van aanvaarding, van geduld, van genade. 

Kerst is een goed moment om dat te oefenen. Noodgedwongen 
zullen we het ook dit jaar klein en huiselijk houden. Maar dat past ook 
helemaal bij kerst. Zo kwam God bij ons. Bij een moeder, in een Kind. 
En dat Kind, Jezus, geeft nog veel meer. Hij geeft grenzeloze liefde. 
Vaderliefde en moederliefde ineen. Hoe mooi als je een vader of een 
moeder hebt (gehad) die je in aanraking heeft gebracht met die liefde. 
Maar zelfs al is dat niet het geval, zijn liefde is bereikbaar voor iedereen.

Daarom wens ik iedereen een gezegend en liefdevol kerstfeest.

Alewijn Slingerland
ds.a.slingerland@kpnmail.nl

De Klundertse kerken zenden hun diensten uit via youtube. Zoek 
op ‘kerk Klundert’. Zo kun je het kerstfeest live of later meevieren. 
De kerstdiensten zijn op 24 december om 21.30u, en op 25 en 26 
december om 10.00u.



06 24 92 58 77

info@luxebuitenverblijven.nl

blokweg 9B
4761 RA zevenbergen

www.luxebuitenverblijven.nl

voorheen
den hollander tuinhuizen

50 jaar
O P T I E K  E R V A R I N GO P T I E K  E R V A 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!

BIER & BORRELS

BIER & BORRELS BIER & BORRELS

luxe bakkerij

Leopold Nagelkerke
Valdijk 25, 4841 AE Prinsenbeek 

076 543 0428

Groenstraat 2, 4841 BD Prinsenbeek
076 541 32 97

Beeksestraat 29
4841 GA  PRINSENBEEK

076 541 28 70

Groenstraat 16A, 4841 BD 
Prinsenbeek
076 737 0134

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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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 Aty Vermeulen (52) uit Noordschans
De buurtschap Noordschans behoorde oorspronkelijk bij de gemeente Klundert, maar het is echt een leefgemeenschap met een eigen karakter, 
een klein dorp aan het Hollands Diep. In deze buurtschap ligt het eigenzinnige tuin- en vijvercentrum ’t Vingeling, het domein van Aty Vermeulen. 
Aty is een dame die op haar eigen manier dit centrum runt. Eigenzinnig, maar altijd vrolijk, altijd vriendelijk en altijd hulpvaardig. Wandelend tussen 
alle bloemen, planten en andere spulletjes kom je van alles tegen, het is een verzameling waar je altijd wel iets van je gading tussen kunt vinden. 
En Aty is dan degene die je graag tegemoet komt om te helpen waar nodig. Overigens krijg je bij Aty geen korting, maar Aty geeft korting en dat is 
toch een ander uitgangspunt. Wie is deze eigenzinnige dame?

Ik kom uit Noordschans…
Ik ben geboren en getogen in Noordschans. Ik 
kom uit een echt ondernemersnest. Wij hadden 
thuis een houthandel: Houthandel Vermeulen. 
Inmiddels hebben m’n zus en zwager de zaak 
overgenomen, maar mijn vader doet ook nog 
steeds een deel van de zaak. Mijn broer heeft 
een bedrijf in heftrucks en zelf run ik dus dit 
tuin- en vijvercentrum. Hier zat eerst Duoplan 
gevestigd en bijna 20 jaar geleden ben ik hier 
gestart. Volgend jaar bestaat de zaak 20 jaar. 
Bij ons thuis draait altijd alles om de zaken, 
maar ik wil toch ook even mijn lieve, zorgzame 
en meelevende moeder noemen.
Als kind ging ik in Klundert naar basisschool De 
Molenvliet, daarna naar de LHNO in Fijnaart. 
Aansluitend heb ik de opleiding detailhandel 
gedaan en later nog een opleiding dierenasiel/
dierenpensionhouder. Ik heb eerst gewerkt bij 
mijn vader in de zaak, later kreeg ik een baan 
bij plantengroothandel Superfleur en daarna 
heb ik een aantal jaren bij de Boerenbond ge-
werkt op de dieren- en tuinafdeling. Toen ik sa-
men met mijn toenmalige partner ben gestart 
met Vingeling, ben ik eerst nog parttime bij de 
Boerenbond blijven werken, maar al gauw heb 
ik me volledig op deze zaak gericht. We woon-
den toen meteen naast de zaak. Sinds enkele 
jaren woon ik nu in Fijnaart. Dat geeft ook wel 
rust, want als ik hier de deur dichttrek en een-
maal thuis ben, dan is het ook echt thuis. Als je 
direct bij de zaak woont, heb je toch de neiging 
om altijd klaar te staan voor de zaak.

Men zou mij kunnen kennen van...
Op de Noordschans kent iedereen elkaar, het 

is hier ons kent ons. Maar ook in Klundert ken 
ik veel mensen en zullen veel mensen mij ook 
wel kennen. Ik heb in Klundert op school ge-
zeten en zat in het verenigingsleven. Samen 
met mijn zus heb ik gekorfbald en we deden 
aan paardensport. Eerst bij de Niervaertrui-
tertjes en als 18-plusser ging je dan over naar 
de Keeneruiters. Omdat de wedstrijden zowel 
van de korfbal als van de paardensport op za-
terdag werden gehouden, ben ik uiteindelijk 
met korfballen gestopt. 
Er zijn ook genoeg mensen die me kennen 
van Vingeling. Waarom ik de zaak Vingeling 
heb genoemd? Dat is echt een begrip in 
Noordschans. Een vingeling is eigenlijk een 
soort talud waar een huis op staat. Aan het 
eind van Noordschans staat zo’n huis en dat 
huis noemen we hier ’t Vingeling. Je kan daar 
lekker omheen wandelen en in Noordschans 
zeiden we dan: we doen even een rondje 
Vingeling. 
Veel kinderen noemen me de mevrouw van de 
vissen. Als er kinderen in de zaak komen lopen 
ze altijd meteen naar de bakken met vissen. 
Dat blijft toch altijd fascinerend. De speciali-
satie van Vingeling zijn de Japanse Koi karpers. 
We hebben diverse soorten en overal vandaan 
weten de vijverliefhebbers ons te vinden. De 
vissen worden rechtstreeks uit Japan geïm-
porteerd. Vroeger gingen we een paar keer per 
jaar zelf naar Japan om de Koi uit te zoeken, 
inmiddels heb ik daar goede contacten en gaat 
het op bestelling. 

In het dagelijks leven ben ik...
Ik ben een eigenzinnig ondernemer. Ik sta open 
voor van alles en nog wat en voor iedereen. Ik 
houd van de natuur, van dieren en van planten 
en ik ben een echte liefhebber van Japanse 
Koi. Vingeling is gespecialiseerd in bijzondere 
en weinig voorkomende Japanse Koi en alle 
soorten planten.  

Ik ben trots op...
Dat ik kan doen wat mijn passie is, daar word je 
toch gelukkig van!

Mijn lijfspreuk is...
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het 
maar gaan zoals het gaat. Uiteindelijk komt het 
altijd goed.

Ik heb een grote hekel aan…
Als mensen mij dingen proberen op te leggen 
tegen m’n zin.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan of 
meegemaakt heb…
Dat zijn toch wel de reizen naar Japan om zelf 
vissen uit te zoeken. Tot een jaar of vijf geleden 
gingen we elk jaar wel een keertje naar Japan. 

Een geweldig mooi en indrukwekkend land 
met vriendelijke mensen.

Op televisie kijk ik graag naar…
Creatieve programma’s zoals bijvoorbeeld 
het Perfecte Plaatje. Ook leuk vind ik het 
programma In gesprek met. Maar een serie 
zoals Soof kan ik ook wel waarderen, heerlijk 
ontspannend.

Deze film moet iedereen zien...
De film Hannibal, een geweldige psychische 
thriller.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik kijk graag naar psychische films, maar lees ook 
graag psychische boeken, zoals bijvoorbeeld 
de boeken van Eckhart Tolle,Theije Twijnstra 
en Jan Bommerez.

Ik luister graag naar...
Ik heb een brede interesse en houd van 
allerlei soorten muziek. Ik luister graag naar 
Celine Dion, Phil Collins, Toto, maar ook Ellen 
ten Damme vind ik een goede zangeres en 
bovendien een prachtmens.

Hoe zou ik mezelf omschrijven? Een dromer, 
een denker of een doener…
Hoewel ik alles overdenk, denk ik dat ik voor-
namelijk wel een echte doener ben.

Het liefst drink ik...
Ik houd wel van een pilsje op z’n tijd en bij het 
eten kan ik echt genieten van een wit wijntje.

En het lekkerste eten vind ik…
Ik lust bijna alles en eet vooral heel veel groen-
te en weinig vlees. Verder houd ik vooral van 
liflafjes, gewoon overal een beetje van.

Mijn favoriete vakantieland is...
Dan noem ik toch weer Japan. Een mooi en 
schoon land, de mensen hebben tijd voor el-
kaar en zijn heel respectvol.

Als ik iets tegen de wereld zou kunnen zeg-
gen, dan is dat…
Dat mensen meer respect voor elkaar zouden 
moeten hebben en dat men erop moet letten 
om niet zomaar alles er uit te floepen. Gewoon 
wat vriendelijker en liever zijn voor elkaar, dat 
zou het allemaal zoveel leuker maken. 

Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Gewoon een eigen huisje met ruimte voor 
diertjes en plantjes, heerlijk m’n eigen habitat. 

Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Er voor elkaar zijn en alles tegen elkaar kunnen 
zeggen.
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Ik zou best eens een weekje willen ruilen 
met…
Met niemand, ik ben al zo gelukkig. En als het 
dan toch moet, dan misschien eens gewoon uit 
nieuwsgierigheid meelopen met een psycho-
loog.

Noordschans vind ik…

Heel gezellig. Iedereen denkt dat we hier altijd 
bij elkaar binnenlopen, maar dat is helemaal 
niet zo. We zijn er wel voor elkaar als het nodig 
is.

Wat ik mis in Noordschans is…
Een brievenbus. Die is een tijd terug wegge-
haald, dus we kunnen hier geen brieven meer 
posten.

Mooiste plekje in Noordschans…
De Buitendijk tegen het Hollands Diep aan.

Minst mooie plekje in Noordschans…
Het is zoals het is en het is goed zoals het is.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
De polder rond Noordschans.

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

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN 
EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2022

NAMENS HET TEAM VAN BRABANT 
AG INDUSTRIE (AGTRUCKS)

Vlietweg 10, 4791 EZ Klundert | Tel +31 168405300 | Mob +31 651477081 | info@agtrucks.nl | www.agtrucks.nl



Kluswijs 
klundert

Openingstijden:
Ma. t/m vrij.  8.30 -18.00 uur
Zaterdag  8.30 -17.00 uur

Meer informatie? Kijk op kluswijs.nl

Tel.: 0168 - 402 334

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

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

SALE

hoge kortingen op diverse

showroom modellen

SALE

Dekbed-

overtrekken 

uit voorraad 

25% korting

Wij waarderen onze Vrienden!
Waardeert u het Klundert Magazine?
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.

... De makelaar 
voor in de klundert 

en omstreken

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

Heb je
verhuisplannen?

Fijne feestdagen

Tuin en vijvercentrum
Vingeling

Noordschans 9 klundert

Daniëlla Body and Balance
Ontspanningsmassage 
Chinese massage therapie 
Cupping
Acupunctuur
Triggerpoint dry needling 
Sportmassage
Medical taping
Voeding advies

van Vlaanderenstraat 43 
4791 ER Klundert 
0628882644

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

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

SALE

hoge kortingen op diverse

showroom modellen

SALE

Voor 2022 

wensen wij u een 

voorspoedig, 

gezond en een 

hoopvol jaar toe 

in deze roerige 

corona tijd.

Namens het hele team Huis van de wijk Klundert 
wensen we jullie fijne feestdagen en hopen jullie in 
het nieuwe jaar weer te ontmoeten!
Bijvoorbeeld op woensdagmiddag bij Sovak aan de 
Niervaertweg tijdens ons koffiemoment
Prins Willemstraat 2, 4791 JR Klundert
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grafisch vormgever
@vrolijkdesign

Verzorgt iedere 
maand de opmaak 
voor dit magazine!

info@vrolijk-design.nl
www.vrolijkdesign.nl
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Oud Nieuws 
Een selectie van artikelen over Klundert uit de media voor u gezocht en gevonden door Kees Hendrikx
nr. 58 – december 2021 

Elk jaar op 31 december is het weer zo ver. Oliebollen, appelflappen en champagne worden genuttigd terwijl familieleden en vrienden aftellen tot 
het oude jaar is afgelopen en er een nieuw jaar begint. Het oud-en-nieuw feest vindt zijn oorsprong in tradities van 4000 jaar geleden. Hieronder 
vertellen we u iets over het ontstaan van de nieuwjaarsviering en met name de geschiedenis van de oliebol.
 
Door de geschiedenis heen vierden veel verschillende volkeren en culturen het einde van het ene jaar en het begin van het volgende. Het intreden 
van een nieuw jaar werd veelal gekoppeld aan een vruchtbare periode. Zo begon het nieuwe jaar bij de Babyloniërs en Romeinen bij het begin van 
de lente, en bij de Egyptenaren op het moment dat de Nijl voor het eerst buiten zijn oevers trad.

Verschillende volkeren en culturen; ieder volk op zijn eigen manier…
De Babyloniërs vierden hun feest door een slaaf tijdelijk op de troon 
van de koning te zetten, om hem vervolgens te offeren. Zij geloofden 
namelijk dat alle goden het op hun koning gemunt zouden hebben met 
nieuwjaar, dus vervingen zij hem tijdelijk. 
De Romeinen vierden het feest door te offeren aan de god Janus, naar 
wie de maand januari genoemd is. Hun keizer  Julius Caesar stelde in 
46 voor Christus vast dat 1 januari voortaan het begin van elk nieuw 
jaar was, in plaats van het (elk jaar verschillende) begin van de lente. Bij 
Caesar is dus de westerse traditie ontstaan die wij nog steeds vieren.
De heidense Germanen vierden het feest met grote vuren, dierenoffers 
en veel eten en drinken. Zij waren bang voor demonen waardoor zij die-
ren offerden en daarna op aten. Volgens de Germaanse traditie ging dit 
ook gepaard met het nuttigen van veel alcoholische dranken.
De Bataven en de Friezen zouden rond de jaarwisseling voedsel van 
vette deegwaren eten om zo te ontsnappen aan de Germaanse godin 
Perchta. Zij zou door de winterse lucht vliegen om met een zwaard de 
buik open te rijten van diegenen die geen “vette magen” hadden. Door 
het vet zou haar zwaard uitglijden op de buik en bleef men gespaard. Je 
zou dit kunnen beschouwen als een verre “voorvader” van de oliebol.

De Nederlandse traditie van de oliebol 
De oliebol hoort al eeuwenlang bij de Nederlandse winter: warm, vul-
lend en feestelijk bestrooid met wolken poedersuiker. Oud en Nieuw 
vieren we met oliebollen, vaak hand in hand met appelflappen en cham-
pagne, maar waar komen de oliebol en deze traditie vandaan? Er zijn in 
het verleden diverse sporen te vinden die leiden naar de herkomst van 
de oliebol.
Eén ervan is dat de oliebol is meegekomen uit Spanje en Portugal met 
de Sefardische Joden, die in de Middeleeuwen gedwongen werden om 
te vluchten voor de Spaanse Inquisitie. Zij aten in die tijd iets wat op 
oliebollen lijkt: oliekoeken met gedroogde zuidvruchten zoals rozijnen 
en sukade. De olie zou verwijzen naar de olie uit de eeuwig brandende 
lamp in de tempel van Jeruzalem.

Het vieren van de vastentijd
De andere verklaring heeft te maken met de vastenperiode. In de Mid-
deleeuwen vastten de mensen tussen Sint Maarten (11 november) en 
Kerstmis. Dit om de voorraad voedsel te sparen die ze voor de win-
ter hadden aangelegd. Als deze periode van vasten voorbij was, werd 
gefeest, gedronken en gegeten. Oliekoeken waren een belangrijk on-
derdeel van dit feest. Ze werden gemaakt van houdbare ingrediënten, 
waren rijk aan vet en calorieën en boden daarmee goede bescherming 
tegen de winterkou.

Zeventiende eeuw
Betere handelscontacten door de komst van het kolonialisme en bete-
re economische omstandigheden in het algemeen zorgden ervoor dat 
er meer en betere olijfolie kwam in de lage Nederlanden. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat men meer olie kon gebruiken en het deeg dus de kans 
kreeg om een ronde vorm aan te nemen: de geboorte van de oliebol.

Negentiende eeuw.
Pas in de negentiende eeuw werd de oliebol een traditionele lekkernij 
rondom oud- en nieuw, onder andere omdat het voedzaam eten is en 
omdat  in de winter weinig verse ingrediënten beschikbaar waren. Olie-
bollen hebben het voordeel dat alle ingrediënten waarmee ze gemaakt 
worden (meel, gist, olie en gedroogd fruit) goed blijven zonder koelkast. 
Je kan het lang bewaren en voorraden van aanleggen. 

En dan was er nog de traditie dat armen en zwervers in de tijd tussen 
Kerstmis, Oud en Nieuw en Driekoningen langs de deuren gingen om 
bij diegenen die er ‘warmer bij zaten’ in ruil voor een Nieuwjaarswens of 
een lied, iets te eten te krijgen. De oliebol was dan bij uitstek geschikt 
om uit te delen: warm, vullend en voedzaam. Deze sociale traditie heeft 
zich voortgezet naar de negentiende eeuw waarin het bakken en uitde-
len van oliebollen een vast onderdeel werd van Oud en Nieuw zoals wij 
het nu nog steeds vieren.

Weetjes over de oliebol:
• Het eerste recept voor oliebollen, dan nog oliekoeken genoemd, staat 
in een kookboek uit 1667: De verstandige kock of sorghvuldige huys-
houdster. De oliekoeken waren nog plat, en gevuld met onder meer ro-
zijnen, appel en amandelen.
• Toen in de zeventiende eeuw Holland welvarender werd en door we-
reldwijde handel met gemak aan olijfolie en meel kon komen, werden de 
koeken dikker en in ruimer olie gebakken en ontstond de oliebol.
• In 1868 nam de Van Dale het woord ‘oliebol’ op. Daarna verdween de 
naam oliekoek al vrij snel. 
• Er bestaat geen woord in een andere taal voor ‘oliebol’. In Amerika 
worden ze wel ‘Dutch doughnuts’ genoemd.

Namens Heemkundekring “Die Overdraghe” wens ik u gezellige Kerst-
dagen en een voorspoedig en gezond 2022.

Meid met Oliebollen, Aelbert Cuyp, 1652 (Wikimedia Commons)



Ingezonden berichten
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te vertellen of hebt u een nieuw-
tje? 
Schrijf het op en mail het naar redactie@indeklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in deze rubriek geplaatst.

Wandela di Rosa – overweldigend aantal deelnemers!
Zondag 12 december was de Wandela di Rosa, de speur/wandeltocht 
ten bate van het Prinses Maxima Fonds. Het verhaal hierachter zal in-
middels bekend zijn.

We hadden het oorspronkelijke programma zodanig bedacht, dat de lo-
pers van de verschillende afstanden het laatste deel van de route tegen 
het eind van de middag samen zouden lopen. De kinderen onder de 
13 zouden een lampion meekrijgen, waardoor dit een mooie sfeervolle 
optocht zou vormen. Helaas zorgden de coronamaatregelen ervoor dat 
we dit idee moesten laten varen omdat de Stad om 17:00 uur dicht 
moest. Daarnaast bleek het aantal deelnemers onze verwachting flink 
te overstijgen. Hierdoor moesten de verschillende afstanden juist na el-
kaar aankomen, om iedereen coronaproof de kans te geven om in de 
Stad weer op adem te komen en de overheerlijke erwtensoep te kunnen 
eten, te genieten van een worsten- of saucijzenbroodje en daarna een 
glaasje glühwein of chocomelk te kunnen drinken. 

Uiteindelijk bleek dat 178 mensen zich opgegeven hadden, maar door 
het miezerige weer én de Formule 1, gingen uiteindelijk 159 mensen 
echt op stap. 
De route van drie kilometer, voornamelijk kinderen met hun ouders, 
ging als eerste van start met de route, een blad met genummerde foto’s 
en een pen. De foto’s moesten ze tijdens de route opzoeken en het 
fotonummer op de plattegrond plaatsen, waar ze deze tegenkwamen. 
Hierdoor kreeg de wandeltocht een extra dimensie. Bij terugkomst kre-
gen zij alsnog een lampion en een snoepzakje.
De 5 en de 10 kilometer vertrokken daarna, eveneens met een route, 
fotoblad en pen, maar ook met een oranje hesje, omdat zij buiten de 
Klundert zouden lopen. 

Ondertussen was Jolanda Schreuders bezig om sfeerfoto’s te maken 
van de prachtig aangeklede Stad. Daarnaast zette zij de lopers zoveel 
mogelijk bij vertrek en aankomst op de foto. Deze foto’s kunnen later 

via email besteld worden. Ook de opbrengst hiervan, komt geheel ten 
goede aan het Prinses Maxima Fonds.

De reacties van de deelnemers waren erg positief, de onverwachte 
overwinning van Max deed daar nog een schep bovenop en de gehaak-
te kerstboomattentie die men uit kon kiezen bij het huiswaarts gaan, 
werd eveneens goed ontvangen.

Wij kijken dan ook terug op een geslaagde actie en we danken de wan-
delaars voor hun bijdrage en deelname en de vrijwilligers van deze mid-
dag voor hun enthousiaste hulp. Tenslotte willen we ook de sponsoren 
danken, die deze actie mogelijk maakten: De Stad Klundert, AH in de 
Klundert, Marskramer Schreuders, Bakker Henk Strootman, Primera van 
den Berge, Sovak, Stickerbedrijf Sign-Partners, Eli Machinale.

Jannie Eland, Marianne Strootman, Luuk Verkijk, Ria Verkijk

Bij de flyer van H-G Wintersport Klundert
Bij dit magazine wordt een flyer bezorgd van H-G Wintersport, een spe-
ciaalzaak van twee jonge ondernemers. Ze willen graag uitleggen aan 
onze lezers wat ze precies doen met hun wintersportteam. En natuurlijk 
bieden we deze jonge ondernemers de ruimte om hun verhaal te ver-
tellen:

Beste lezers,

Wij zijn H-G Wintersport Klundert, ook wel Jim en Siep genoemd. Wij 
zijn twee jonge ondernemers die wintersport toegankelijker willen ma-
ken door tweedehands ski’s en snowboards op te knappen en te ver-
kopen.

H-G Wintersport is een webshop en wintersportwinkel voor tweede-
hands ski en snowboardmateriaal. Alle producten worden door ons 
team goed nagekeken en opgeknapt. Het materiaal wordt altijd gewaxt, 
geslepen en afgesteld afgeleverd. Onbezorgd op wintersport! Daar-
naast verzorgen wij ook onderhoud voor uw wintersportmateriaal. Met 
de speciale waardebon die is bijgevoegd bij het magazine krijgt u 25% 
korting op een onderhoudsbeurt.

Kom gerust eens bij ons langs op de Beatrijsweg 22a of neem een kijkje 
op onze website(s) www.h-gskis.nl en www.h-gsnowboards.nl.

Met vriendelijke groet,
Het H-G Wintersport team, Siep en Jim.
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Escaperoom ‘De verloren schat’ voorlopig geannuleerd
Helaas kan i.v.m. de nu geldende lockdown de Escaperoom ‘De verloren 
schat’! niet doorgaan. Deze activiteit zou tijdens de kerstvakantie in De 
Stad Klundert gehouden worden.

Brigit Verkijk en Mandy Gigant hadden deze spannende escaperoom 
opgezet in het kader van de actie Giro di Rosa. De opbrengst zou voor de 
volle 100% gedoneerd worden 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. 

Maar van uitstel hoeft geen afstel te komen. Beide dames zullen zodra het 
weer mogelijk is een nieuwe datum plannen. Deze zal dan gecommuniceerd 
worden via de bekende social mediakanalen.
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Namens alle Klundertse ondernemers har-
telijk dank voor de steun in het afgelopen 
jaar.

Het was een veelbewogen jaar, een jaar vol on-
zekerheden, maar fijn dat Klundert loyaal is aan 
de eigen ondernemers.
Het credo “Wees loyaal shop lokaal!” is een quo-
te die in Klundert zeker op een positieve ma-
nier in praktijk wordt gebracht.
Ook nu hebben we weer te maken met een 
lockdown, juist in deze normaliter zo gezellige 
feestweken aan het eind van het jaar. Zo jam-
mer!

Veel winkels mogen in de zaak geen klanten 
ontvangen, maar heel wat ondernemers pro-
beren toch creatief te ondernemen om zo de 
klanten ter wille te zijn.
Bestellen, afhalen, bezorgen, cadeaubonnen, 
dinerbonnen, er zijn mogelijkheden genoeg 
om de lokale ondernemers te ondersteunen.
Mogen we weer op u rekenen?

Tot het eind van dit jaar loopt nog steeds de 
actie met het speciale Kerstrad.
Koop bij de KOK-ondernemers, bij besteding 
van iedere 10 euro krijgt u een voucher om aan 
het rad te draaien en leuke prijzen te winnen!
Het Kerstrad is te vinden in de Doorsteek.

...wensen we u allen fijne 
feestdagen en een 

voorspoedig 2022!

Wees loyaal 
koop lokaal

Namens alle KOK-ondernemers...
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Namens het verenigingsbestuur Stadstafel Klundert

Woningbehoefte in Klundert is groot
Bij het vorige magazine zat een enquêteformulier woningbehoefte in 
Klundert. Deze enquête kon zowel op papier als online via de website van 
de Stadstafel ingevuld worden. Deze actie liep slechts twee weken en de 
respons was in deze korte tijd boven verwachting. We kregen maar liefst 
zo’n 300 ingevulde enquêtes terug. En de uitkomst laat zien dat er een 
grote behoefte is aan woningen in Klundert.

In de gemeente Moerdijk heeft elke stad, elk dorp en het buitengebied een 
eigen gebiedsplan. Aan de gebiedstafels bespreken de inwoners samen met 
de gemeente en maatschappelijke organisaties de onderwerpen die in het 
gebiedsplan staan en die gaan over de verbetering van de leefomgeving. De 
komende periode hopen we als Stadstafel mee te praten over de plannen 
voor nieuwbouwwoningen in Klundert. Deze enquête kan daarbij een 
goede leidraad zijn om aan te tonen dat nieuwbouw echt een noodzaak is.

Eerste analyse van de enquête
Ter informatie willen we de lezers van dit blad graag een eerste analyse 
geven van de gehouden enquête. Uiteraard zal dit uitgebreid straks ook 
gepubliceerd worden op de website van de Stadstafel en de respondenten 
die aangegeven hebben graag op de hoogte gehouden te worden, krijgen 
de uitslag ook nog in hun mailbox.

Wonen en werken in Klundert 
Van de respondenten woont op dit moment bijna 95% in Klundert en zij 
geven bijna allemaal aan graag in Klundert te willen blijven wonen en geven 
aan binnen een bepaald tijdsbestek te willen verhuizen: jonge mensen die 
een starterswoning zoeken, jonge gezinnen die graag wat groter willen 
wonen, ouderen die willen verhuizen naar een seniorenwoning of een 
appartement, maar er is ook belangstelling voor vrije sector nieuwbouw, 
zoals vrijstaande woningen of zelfbouwkavels.
Ruim 40% geeft aan in Klundert of omgeving te werken.  De rest is 
werkzaam elders of al met pensioen.
Maar liefst 70% woont op dit moment in een koopwoning, 13% huurt een 
woning via Woonkwartier en 5% huurt particulier.

Huishoudenssituatie
Op de vraag over de huishoudenssituatie antwoordt 15% alleenstaand 
te zijn zonder kinderen, bijna 6% alleenstaand met kinderen, 24% is een 
paar met kinderen en 42% een paar zonder kinderen, 14% geeft aan op dit 
moment nog thuiswonend te zijn. 

Leeftijdscategorie
Over de leeftijdscategorieën van de respondenten is het volgende 
geconcludeerd: 11% is jonger dan 25 jaar, 11% is tussen 25 en 35 jaar, 18% 
is tussen 36 en 50 jaar, maar liefst ruim 42% valt in de leeftijdscategorie van 
51 tot 70 jaar en 17% is ouder dan 70 jaar. Dit schept het beeld dat veel 
50-plussers te zijner tijd graag willen verhuizen naar een seniorenwoning 
of appartement.

Wat voor soort woning wordt gezocht
Op de vraag wat voor soort woning men zoekt, konden meerdere 

antwoorden gegeven worden. Het keuzevakje voor een seniorenwoning 
of appartement werd heel wat keren aangekruist. Maar ook aan 
starterswoningen of eengezinswoningen is grote behoefte. Met name 
de mensen in de leeftijdscategorie 36 tot 50 jaar gaven aan dat ze graag 
verhuizen naar een vrije sector nieuwbouwwoning, zoals een 2 onder 1 
kap, vrijstaand of een zelfbouwkavel. Ruim zes procent heeft eventueel 
belangstelling voor een zogenaamde tiny house en bijna acht procent toont 
belangstelling voor deelname aan een CPO-project. Dit is een collectief 
particulier opdrachtgeverschap, dus samen een nieuwbouwproject 
ontwikkelen.
Voor wat betreft huur- of koopwoning heeft 15% voorkeur voor een sociale 
huurwoning. Met name bij de bullets seniorenwoning en appartement gaat 
huur en koop vrijwel gelijk op. Veel mensen hebben beiden ingevuld als 
eventuele mogelijkheid.

Op welke termijn is er behoefte aan een woning?
Ruim 26% geeft aan graag binnen één of twee jaar te willen verhuizen, 
bijna 30% zou graag een huis willen binnen drie à vier jaar, een kwart van 
de respondenten wil binnen vijf à tien jaar verhuizen en bijna 20% kijkt wat 
verder in de toekomst en wil binnen tien à vijftien jaar een (andere) woning 
in Klundert.

Nieuwbouw is noodzaak
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. Elk huis wat te koop 
komt, wordt in een mum van tijd verkocht. Er zijn heel wat gegadigden die 
al langere tijd actief bezig zijn met het zoeken naar een woning, maar waar 
het toch steeds niet lukt. De vraag is vele malen groter dan het aanbod.
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. 
De uitkomst van de nu gehouden enquête woningbehoefte in Klundert 
bevestigt in ieder geval het beeld dat er behoefte is aan diverse soorten 
woningen en dat er nu snel stappen ondernomen moeten worden om 
belangstellenden voor een woning in Klundert een kans te geven om zich 
hier te vestigen ofwel te verhuizen binnen de kern. En dit laatste bevordert 
dan natuurlijk meteen de doorstroming en biedt bijvoorbeeld jonge 
gezinnen een grotere kans op een huis in Klundert.

Belangstelling?
Belangstelling om ook mee te denken, mee te praten met de Stadstafel? 
Als we het met z’n allen doen, dan zullen we meer zichtbaar zijn. Alle 
mensen erbij betrekken door naar de mensen toe te gaan, door open en 
eerlijk te communiceren. Laten we met z’n allen geloven in de kracht van 
de samenleving.  En wie weet worden er dan wensen vervuld die onze 
leefgemeenschap nog leuker, nog beter, nog mooier maken. Helaas door 
alle maatregelen en beperkingen op dit moment geen live vergaderingen, 
maar 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.



Recept van de maand
Eton mess met 
frambozen
Dit recept kreeg ik een aantal jaren geleden van een vriendin. Een 
heerlijk toetje waar eigenlijk altijd iedereen blij van wordt. Een hele-
boel mensen zullen het misschien wel kennen: eton mess. Juist in deze 
kersteditie willen we dit meegeven als tip voor het kerstmenu: mak-
kelijk te maken en het zal zeker in de smaak vallen bij alle tafelgasten. 

Het is een traditioneel Engels recept en kan met allerlei vruchten ge-
maakt worden. Deze keer kiezen we voor frambozen. Wil je ’t toch lie-
ver anders, er zijn allerlei variaties op te maken.
Je kunt dit dessert helemaal van tevoren al maken, zodat je tijdens het 
diner zelf niet te lang in de keuken hoeft te staan. Je zult je gasten echt 
versteld laten staan met zo’n mooi kerstdessert. Smullen maar!

Wat heb je nodig voor vier personen?
200 gram frambozen, 100 gram meringue, 40 gram pistachenoten, 2 
eetlepels suiker, 200 gram mascarpone, 200 ml slagroom, 175 gram 
witte chocolade, 4 glaasjes

Hoe maak je het klaar?
Doe de frambozen in een pannetje met een eetlepel suiker. Houd een 
paar frambozen apart voor de topping. Laat het zachtjes koken op een 
middelhoog vuur totdat het een mooie compote is geworden. Haal van 
het vuur en laat het afkoelen.
Klop de slagroom met een eetlepel suiker in een kom, maar klop het 
niet helemaal stijf.
Hak de chocolade fijn en smelt deze au bain-marie. Dit doe je door een 
pan met een klein laagje water zachtjes aan de kook te brengen. Zet 
hierop een hittebestendige kom en zorg ervoor dat de kom het wa-
ter niet raakt. In de kom laat je de chocolade langzaam en geleidelijk 
smelten. Op deze manier kan de chocolade niet verbranden. Laat de 
gesmolten chocolade iets afkoelen.
Doe de mascarpone in een kom en klop dit even los. Meng nu de ge-
smolten chocolade door de mascarpone totdat er geen klontjes meer 
zijn. Spatel voorzichtig de slagroom door het mascarpone-chocolade 
mengsel en laat het even opstijven in de koelkast.
Brokkel de meringue in kleine stukjes en hak de pistachenoten grof.
Nu kun je de eton mess gaan opbouwen in de glaasjes. Begin met 
witte chocolademousse, dan de frambozen compote, meringue en de 
pistachenoten. Daarna weer chocolademousse, frambozen compote en 
eindig met de chocolademousse. Hier boven op verdeel je de laatste 
pistachenoten en meringue. Top af met de overgebleven frambozen.
Je kunt het natuurlijk extra feestelijk maken door het te serveren op 
een mooi onderbord met wat takjes groen, poedersuiker en kleine stuk-
jes meringue. Eventueel een klein kaarsje bovenop het toetje en je hebt 
echt een mooi feestelijk dessert! 

Klundert Magazine pagina 15

Lief en leed, plezier of ergernis, interessant of niets-
zeggend

Maandschrijfsel in 300 
woorden
Vanaf de eerste editie van het toenmalige Weekblad In de 
Klundert hebben we totaal 66 edities uitgebracht. Gemiddeld telt 
zo’n blad ongeveer 20 pagina’s, dus alles bij elkaar zijn dat toch 
al zo’n 1300 pagina’s vol Klundertse nieuwtjes, advertenties en 
wetenswaardigheden over deze regio. 
Er zijn totaal 39 weekbladen geweest, dit is inmiddels het 27e 
maandblad Klundert Magazine.
In de verhouding van advertentie- en redactiepagina’s betekent dit 
minstens zo’n 800 redactiepagina’s.
Als ik dan doortel qua aantal totaal getypte woorden, dan kom ik 
ruim boven de miljoen woorden. Dat zijn nogal wat aanslagen op 
mijn laptop. 

Ik had niet eens in de gaten eigenlijk dat m’n oude vertrouwde 
laptop al aardig op leeftijd is. Aan alle kanten begint deze kuren 
te krijgen. Er zijn ook wat schroefjes uit waardoor een en ander 
niet goed meer sluit, maar met een stukje tape kan het nog best…

Eigenlijk ben ik toch wel heel gehecht aan deze laptop...

Toevallig kwam ik pas deze quote tegen: Verandering begint aan 
het eind van je comfortzone.
Nu gaat het hier natuurlijk maar om een simpele laptop. Maar het 
geldt eigenlijk voor zoveel dingen. 
Als er iets nieuws op je pad komt, dan is dat best even eng. Als je 
iets heel anders moet gaan doen, dan schrik je daar toch even van 
terug. Voorbeelden genoeg.

Maar bedenk dat alles maar tijdelijk is. Emoties, gedachten, situ-
aties. Stroom erin mee en raak er niet teveel aan gehecht.  Dan is 
verandering eigenlijk helemaal niet zo erg. Ook daar raak je weer 
aan gewend en kun je je weer comfortabel voelen.

Ik wens u knusse, gezellige feestdagen en een comfortabel, ge-
zond en liefdevol 2022!
Samengevat: geniet en maak er iets van!

Anjo van Tilborgh
Redactie Klundert Magazine

Extra woorden 
Niemand zal waarschijnlijk de woorden natellen van deze schrijf-
sels, maar ik kan u verzekeren: het zijn er altijd precies 300. Ik heb 
nu 19.800 woorden bij elkaar verzonnen in 66 schrijfsels. Veel mooi-
er toch om aan het eind van 2021 op een totaal van exact 20.000 
woorden uit te komen. Daarom nu even een extra naschrift van 200 
woorden.
 
Rare gewoonte zult u het misschien vinden om jezelf op te leggen om 
steeds een vast aantal woorden te gebruiken in zo’n column. Dat is 
misschien wel zo, maar aan de andere kant is het ook steeds weer een 
uitdaging. Ik vind het een uitdaging om steeds weer uit m’n comfort-
zone te komen. Want teksten schrijven, creatief proberen te denken 
en daarbij jezelf een beperking opleggen, dat is niet altijd even com-
fortabel.
Het houd je wel scherp om kritisch te zijn op je eigen tekst, kritisch te 
zijn op overbodige woorden, jezelf dwingen om korter en bondiger alles 
te formuleren.

Met deze toevoeging zijn er aan het eind van 2021 exact 20.000 
woorden getypt in deze schrijfsels. Daarmee heb ik toch een mooi rond 
getal voor elkaar! Is dat belangrijk? Nee hoor, helemaal niet, maar ik 
vind het leuk!



Leuke lichtjesavond voor de kinderen in de wijk

Moye Keene bij Kaarslicht
Dit jaar kon het grootse Klundertse evenement ‘Klundert bij Kaars-
licht’ wederom geen doorgang vinden. Een aantal ouders uit de 
Moye Keene besloten toch, in kleine vorm en keurig binnen alle 
richtlijnen, een leuke avond voor de kinderen in de wijk te organise-
ren: ‘Moye Keene bij Kaarslicht’!

De avond begon met een lampionoptocht door de sfeervol verlich-
te buurt. Zo konden alle buurtbewoners door de ramen een beetje 
meegenieten. 

Glow in the dark
Na de optocht konden de kinderen onder begeleiding van de 
eigen ouders diverse activiteiten doen. Glow in the dark bowlen, 
zoeklichtbingo, kaarsjes uitspuiten, een legostadje waarin van alles 
te zien was, een grote kerstboom vol zuurstokken. De kinderen 
genoten volop! En de ouders niet minder! 

Extra actie voor Giro di Rosa
Voorafgaand aan deze avond werden theelichtglaasjes verkocht in 
de wijk voor het Prinses Maxima Centrum. Deze mooie actie leverde 
een prachtig bedrag op van bijna achthonderd euro!

Gemeente Moerdijk wijzigt ophaaldagen oud papier
Oud papier wordt in de gemeente Moerdijk vanaf volgend jaar niet lan-
ger maandelijks, maar iedere 4 weken opgehaald. Ook verandert voor een 
aantal plaatsen de dag waarop de papierwagen langskomt. De nieuwe op-
haaldata van oud papier en andere afvalsoorten staan in de AfvalWijzer.

Per 2022 haalt de gemeente Breda oud papier op in de gemeente Moerdijk. 
Moerdijk werkt al langer samen met Breda voor de inzameling van restaf-
val, gft (groente- fruit en tuinafval) en pmd (plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drinkpakken). 

Check de AfvalWijzer
Op dit moment wordt oud papier in de gemeente Moerdijk maandelijks 
opgehaald. Per 2022 gebeurt dit iedere 4 weken. Ook verandert de op-

haaldag in veel plaatsen. De nieuwe data staan in de AfvalWijzer-app en 
op www.mijnafvalwijzer.nl. Voor wie de data liever op papier heeft, biedt 
mijnafvalwijzer.nl de mogelijkheid om per adres een jaarkalender te printen 
van alle afval-ophaaldagen.

Snoeihout vaker opgehaald
Snoeihout, zoals takken, stammen en stronken, wordt aan huis opgehaald 
als dit is aangemeld. In 2022 zijn er meer inzameldagen: elke maand een-
maal en van februari tot en met juni tweemaal per maand. Aanmelden kan 
via www.moerdijk.nl/snoeiafval. 
De kerstboom mag aan de straat in de week van 10 januari, ook deze op-
haaldagen staan op www.mijnafvalwijzer.nl en in de AfvalWijzer-app.
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Muzikale middag op 2e Kerstdag geannuleerd
Het beloofde een prachtige muzikale middag te worden op tweede 
kerstdag in De Stad Klundert. Bert Moll en Henk Strootman zouden op 
piano en orgel mooie kerstmuziek laten horen. Helaas door de lockdown 
kan deze middag niet doorgaan.

Jammer dat men juist tijdens het Kerstfeest niet kan genieten in de sfeervolle 
ambiance in De Stad Klundert. Het is werkelijk een sprookjesachtig mooie 
ruimte. Om iedereen toch een beetje te laten genieten plaatsen we hier 
wat foto’s van deze prachtige ambiance.



Klundertse centrum weer helemaal in kerstsfeer

Klundert schittert weer met nieuwe kerstverlichting
Ons prachtige centrum is mooier dan ooit met alle nieuwe kerstverlichting. Een sprankelend resultaat waar we met z’n allen trots op mogen 
zijn. Het leek er even op dat we het dit jaar moesten doen alleen met de gevelverlichting van de Klundertse ondernemers, omdat de verlich-
ting langs de Bottekreek afgekeurd werd en niet meer gebruikt mocht worden, maar Klundert schittert als nooit tevoren. 

Bestuurslid Nienke Noteboom van de Klundertse Stadstafel heeft het voortouw genomen om voldoende middelen bij elkaar te krijgen 
voor nieuwe verlichting. Samen met medebestuurslid Anjo van Tilborgh zijn sponsors gezocht. Met name Havenbedrijf Moerdijk en Shell 
Moerdijk hebben flink in de buidel getast. Maar ook particulieren en de Klundertse ondernemers hebben een steentje bijgedragen.

Flonkerende fairybells
In overleg met de ondernemersvereniging KOK heeft Nienke alle 
verlichting uitgezocht en gekocht. Behalve heel veel lichtjes langs 
de Bottekreek en langs de bruggen, zijn er nu ook nog twee grote 
fairybells aangeschaft. Deze betoverende vlaggenmast kerstbomen 
zorgen voor nog meer sfeer in het centrum. Deze staan nu te pron-
ken op het pleintje aan de Zevenbergsepoort en voor het Klundertse 
Stadhuis.

Vrijwilligers
Dankzij een elftal vrijwilligers is het nu prachtig verlicht in het cen-
trum. Onder aanvoering van Nienke mogen de vrijwilligers die gehol-
pen hebben wel eens bij name genoemd worden: Gert-Jan Geerts, 
Annemiek en  Gjalt Gjaltema, Dirk Koekoek, Piet van Driel, Jibbe van 
der Laan, Jacco  den Hollander, Jan Korporaal, Tineke Ottevanger, Ed 
de Roos en Nienke Noteboom, hartelijk dank voor jullie hulp bij het 
ophangen van alle lichtkabels en het wegzetten van de mooie fairy-
bells!

Trots op Klundert
Nienke is trots op het resultaat. “Met elkaar hebben we lichtjessfeer 
in Klundert gebracht. Met dank aan de sponsors uiteraard, anders 
hadden we niet aan de slag kunnen gaan. Het mooiste is echter dat 
dit met zoveel lieve vrijwilligers gedaan is. Zowel om de Bottekreek, 
het pleintje en bij het Stadhuis, overal is licht en sfeer gemaakt. Zelfs 
achter de hervormde kerk nog een prachtig verlichte boom met de 
oude lichtjes die nog gerepareerd konden worden. Iedereen die op 
welke manier ook meegewerkt heef: grote dank! Klundert straalt!”
Aan beide zijden van de Kaaibrug staan ook weer twee grote kerst-
bomen. De verlichting ging even moeizaam, maar inmiddels zijn daar 
ook de lichtjes aangesloten. We kunnen met z’n allen weer genieten 
van een prachtig verlicht centrum.
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Gelukkig nieuwjaar 
namens onze bezorgers!
We hebben een geweldig team bezorgers. Door weer en wind zorgen 
ze dat u het Klundert Magazine elke maand in de brievenbus krijgt. 
Natuurlijk gaat er wel eens iets fout, wordt er eens een adresje 
vergeten of bezorgen ze door omstandigheden soms een dag of wat 
later, maar u mag er van uit gaan dat ze allemaal hun uiterste best doen 
om het zo goed mogelijk te doen. 

Waardering!
Misschien ook wel eens leuk om een waardering uit te spreken richting 
onze bezorgers! Zwaai eens als u ze bij uw brievenbus ziet, geef een 
glimlach of misschien eens een fooitje, dat hebben ze dik verdiend!

Vergeten?
Zijn ze uw brievenbus een keertje vergeten, dat is echt geen onwil. 
Meld het gewoon even via e-mail info@indeklundert.nl, dan zorgen we 
dat er een magazine wordt nabezorgd.

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 verschijnt op donderdag 27 januari en dan gaan 
onze bezorgers op pad. 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.



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

VACATURE
Wij zoeken een enthousiaste, sociale, 
vriendelijke, geïnteresseerde stations-
medewerker met teamspirit, flexibel, 

servicegericht en leergierig.

Sollicitaties graag per e-mail aan: 
joraklundert@gmail.com

JORA SERVICE STATION
Oliemolenstraat 25 - 4791 JT KLUNDERT

telefoon 0168-404540 

WIJ WENSEN U GEZELLIGE FEESTDAGEN 

EN GRAAG TOT ZIENS IN 2022.

NAMENS HET JORA TEAM

OLIEMOLENSTRAAT 25 - 4791 JT KLUNDERT

Kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, 
flexibele opvang en vakantieopvang

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

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

w w w . z e k e r b i j j e r o e n . n l

h y p o t h e ke n  &  ve r ze ke r i n g e n

G e w o o n  G o e d  G e r e g e l d

 

www.sweetbakelicious.nl 

 

www.sweetbakelicious.nl 

Graag wil ik vanuit Zevenbergen alle mensen in Klundert, waar ik 60 
jaar heb gewoond, bedanken voor alle vriendschap en belangstelling! 
Ik wens iedereen in het nieuwe jaar veel heil en zegen!

Louisa Klop-Korevaar

        
                                 
                     
                  
   
   
   
   
                                                                      

   

 

                wweennsstt  uu  ffiijjnnee  ffeeeessttddaaggeenn  
                                  eenn  eeeenn  nniieeuuww  jjaaaarr  wwaaaarr  wweeeerr  mmuuzziieekk  iinn  zziitt.. 
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Huis van de Wijk Klundert, Sovak en de Aanloop

Samenwerken in de 
Klundert
Huis van de Wijk Klundert, Sovak en de Aanloop gaan het nieuwe jaar 
goed starten. Ze hebben de handen ineen geslagen en met ingang van 
woensdag 5 januari zal er een wekelijks koffiemoment plaatsvinden 
in de Huiskamer van het Sovak in het dagactiviteitencentrum aan de 
Niervaertweg.

Naast alle activiteiten die al lopen in de ontmoetingsruimte van de 
Mauritshof zijn we in 2021 met elkaar op zoek gegaan of er op een 
andere locatie ook mogelijkheden zijn om activiteiten te ontwikkelen. 
Klundert. Door dit in een ander gedeelte van Klundert te organiseren 
wordt dit voor de mensen die daar in de buurt wonen makkelijker om 
er te komen.

Ervaring opdoen in de horeca
Sovak is bij de inwoners van Klundert bekend als dagactiviteitencentrum 
voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat is nog 
steeds, al veranderd hun werkwijze steeds meer in het aanbieden van 
opleidingsactiviteiten voor deze doelgroep. Eén van die opleidingen is 
de horeca. Om hierin te oefenen is het natuurlijk superleuk om ook echt 
‘gasten’ te verwelkomen en op deze manier ervaring op te doen. Een 
goed moment dus om de handen ineen te slaan.

Ontmoeten en leuke gesprekken
Iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur ben je van harte 
welkom aan de Niervaertweg voor een bakje koffie, een luisterend oor 
of een leuk gesprek. Deze inloopmomenten worden ondersteund door 
iemand vanuit de Aanloop, dit is een laagdrempelige voorziening vanuit 
Fameus in de wijk.
Het doel is vooral elkaar ontmoeten, gesprekken voeren en eventueel 
ook samen op zoek naar leuke aanvullende activiteiten.

Ideeën voor activiteiten
Dit is een eerste activiteit die op de agenda staat, maar in de toekomst 
zullen er wellicht nog meer activiteiten hier plaats gaan vinden. Voel je 
welkom om binnen te stappen op woensdagmiddag en mocht je leuke 
ideeën hebben voor andere activiteiten of meer informatie willen, neem 
dan contact op met:
Renske.donkers@surplus.nl, 06-23640824

Traditie van Muziekvereniging Determinato 
Klundert

Oliebollenactie op 
oudejaarsdag
Het is al jaren een traditie dat Muziekvereniging Determinato 
een oliebollenactie houdt op oudejaarsdag. De  welbekende 
oliebollenkraam staat dit jaar wederom op het Stadhuisplein. Om negen 
uur ’s morgens start de verkoop van de overheerlijke versgebakken 
oliebollen en appelbeignets. De kraam zal er dan staan tot 13.00 uur of 
zo lang de voorraad strekt. 
 
Het organisatieteam van de oliebollenactie heeft wederom te maken 
met beperkte mogelijkheden. 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. 

Extra service
Voor bedrijven en voor de kernen Moerdijk en Noordhoek is er wel  een 
voorverkoop en een bezorgservice.
Een uitzondering wordt ook 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@determinato.nl of via telefoon/whatsapp: 06-43694329.

Groen licht voor aangepast plan Stenen Poppen ‘nieuwe stijl’ 

Renovatie Stenen 
Poppen gestart
Geen loopbrug maar een trekpontje dat bezoekers naar het 
monument brengt. Een struinpad om de vestingwerken van onderen 
te ervaren. En een fietsparkeerplaats en speciale picknickplaatsen 
met traditionele houten ‘kisten’ als banken. Het zijn een paar van de 
elementen in het aangepaste plan voor de herinrichting van de Stenen 
Poppen in Klundert. Alle betrokken partijen hebben hun goedkeuring 
gegeven, en dus kan de gemeente Moerdijk volgend jaar starten met 
de werkzaamheden die moeten zorgen dat het rijksmonument beter 
zichtbaar wordt in het Klundertse landschap en aantrekkelijker voor 
bezoekers.   

De werkzaamheden starten waarschijnlijk in juni 2022, nadat eerst 
de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verleend. De Stenen 
Poppen ‘nieuwe stijl’ kan dan in augustus/september klaar zijn.

Onderhoudswerkzaamheden gestart
Op dit moment wordt het monument zelf opgeknapt, want het verkeert 
in een slechte staat. Het wordt gereinigd en metsel-, natuursteen- en 
voegwerk wordt hersteld.
Gert-Jan Geerts uit Klundert heeft onder andere met zijn dronecamera 
een aantal foto’s gemaakt van de werkzaamheden en heeft beloofd dat 
hij regelmatig beelden zal maken van de vorderingen.



Wij wensen iedereen een 
gezellige kerst en een 

mooi 2022.
 

Richard en Corrie Leijten.

nu van € 15,99

voor 

€ 11,99

OP=OP!

SPECIALE 
eindejaarsaanbieding!

Freixenet Ice 
een heerlijke bubbel 

voor de gezellige 
dagen.

Rhythm4all wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022!

Sushi Jia Le opening 20 december
 

We openen de zaak op 20 december, de 
openingstijden zijn elke dag van 14:00 tot 20:00

 
We zijn vrijdag niet op de zaak

Doorsteek 6, 4791 HR Klundert - 0168 85 44 41 - www.sushijiale.nl

Bloembinderij MMiijjnn  iiddeeee
HHeellaaaass  iiss  ooookk  oonnzzee  wwiinnkkeell  ggeessllootteenn,,  mmaaaarr  uu  kkuunntt  nnaattuuuurrlliijjkk  
wweell  bbeesstteelllleenn..
BBeesstteelllliinnggeenn  wwoorrddeenn  nneettjjeess  bbeezzoorrggdd  ooff  kkuunnnneenn  aaffggeehhaaaalldd  
wwoorrddeenn  bbiijj  ddee  wwiinnkkeell..
  
EEnn  wwee  ssttaaaann  ddeezzee  llaaaattssttee  wweekkeenn  vvaann  hheett  jjaaaarr  oopp  ddoonnddeerrddaagg  
eenn  vvrriijjddaagg  wweeeerr  mmeett  eeeenn  ggeezzeelllliigg  kkrraaaammppjjee  vvoooorr  ddee  ddeeuurr  mmeett  
mmooooiiee  bbooeekkeetttteenn,,  aarrrraannggeemmeenntteenn  eenn  aalllleerrlleeii  aannddeerree  mmooooiiee,,  
ggeezzeelllliiggee  eenn  flfleeuurriiggee  ssppuulllleettjjeess  oomm  hheett  tthhuuiiss  eexxttrraa  ggeezzeelllliigg  
ttee  mmaakkeenn..
  
WWee  wweennsseenn  aall  oonnzzee  kkllaanntteenn  ssffeeeerrvvoollllee  eenn  ggeezzeelllliiggee  
ffeeeessttddaaggeenn  eenn  eeeenn  ggeelluukkkkiigg  eenn  ggeezzoonndd  22002222!!

LLiieeffss  vvaann  EEsstthheerr  --  BBllooeemmbbiinnddeerriijj  MMiijjnn  IIddeeee
MMoolleennssttrraaaatt  99aa  KKlluunnddeerrtt  --  0066--2288008800660022  --  eesstthheerr..3388@@lliivvee..nnll
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Klundert in Kerstsfeer
Foto’s: Richard Sinte Maartensdijk - RSFotografie.com 
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Shell Moerdijk bezoekt voor kerstactie 
bejaardencentra in de omgeving en zet 
Klundert in het Kerstlicht

Bewoners in de ouderenzorg in de Fendertshof in Fijnaart, 
de Zeven Schakels in Zevenbergen en het Mauritshuis 
in Klundert ontvingen een kerstverrassing uitgereikt 
door medewerkers van Shell Moerdijk. Zij deelden 
aan alle bewoners een tafelkerstboompje uit voorzien 
van ledverlichting. Alle huizen ontvingen ook speciale 
robotkatten waar bewoners met dementie heel veel baat 
bij hebben.

Speciaal voor deze gelegenheid verleende Bras 
groenvoorziening uit Fijnaart de levering van de 
kerstboompjes. “Bedankt voor de super mooie kerstbomen 
en fantastische katten. Bewoners zijn dol enthousiast en 
personeel waardeert het ook enorm”, aldus een medewerker 
van Fendertshof. Alle Shell Moerdijk “ambassadeurs” die 
meegeholpen hebben waren ook diep onder de indruk van 
de dankbaarheid die de bewoners toonden. Een collega zei: 
“Dit is een van de mooiste dagen die ik meegemaakt heb”. 
Deze kerstactie is weer een heel mooi voorbeeld van “Geef 
Shell Moerdijk een gezicht”. 
Ook de kerstverlichting  in het centrum van Klundert is een 
zeer gewaarde sfeermaker in deze periode. De teleurstelling 
was dan ook groot toen in oktober bleek dat de snoeren 
elektrisch afgekeurd werden. Nienke Noteboom uit Klundert 
is als vrijwilliger meteen aan de slag gegaan en heeft met 
de winkeliersvereniging en de Stadstafel een plan gemaakt 
om de verlichting te vervangen. Vele vrijwilligers versieren 
jaarlijks het centrum  in de kerstperiode. De Goede Doelen 
commissie van de ondernemingsraad van Shell Moerdijk 
heeft het financieel mogelijk gemaakt dat eind november 
ruim 800 meter aan lampjes door de vele vrijwilligers toch 
opgehangen konden worden en dat alle inwoners van 
Klundert mogen genieten van deze mooie voorziening.
Namens de Goede Doelen Commissie en alle 
medewerkers van Shell Moerdijk wensen wij alle 
inwoners van Klundert heel fijne feestdagen en alle 
goeds voor 2022.

Foto RS Fotografie Richard Sinte Maartensdijk
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Klundert in Kerstsfeer
Foto’s: Richard Sinte Maartensdijk - RSFotografie.com 
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