
Trots op Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan!

Samenwerken om de leefbaarheid te verbeteren 

Bestuur Stichting in de Klundert v.l.n.r. Henk Strootman, Arie Endeman en Timon Bos

Het openingsartikel van de allereerste editie van dit nieuwe weekblad, wie geef je daar het woord? Voor 
de redactie was dit geen moeilijke keuze. Voor het eerste interview in deze krant hebben we een afspraak 
gemaakt met de voorzitter van de Stichting In de Klundert: Arie Endeman. Enthousiast en vol trots vertelt 
hij over de totstandkoming van Weekblad In de Klundert.

“Inmiddels ruim vijf jaar geleden 
zijn we gestart met de ontwikke-
ling van de Gebiedsplannen met 
de Stadstafel Klundert. Vanaf het 
begin ben ik betrokken geweest 
bij de Stadstafel”, vertelt Arie, “er 

zijn een aantal werkgroepen sa-
mengesteld, waaronder de werk-
groepen Trots op Klundert en Sa-
menwerking & Verbinding. Beide 
werkgroepen hadden als intentie 
om te behouden wat we hebben 

en te verbeteren waar nodig is en 
daarmee hebben we al leuke re-
sultaten geboekt”.

Trots op Klundert
Arie is vanaf het begin één van de 

activators van Trots op Klundert. 
We horen echter duidelijk een ac-
cent dat verraadt dat hij van oor-
sprong geen Klundertenaar is, 
zelfs geen Brabander. Wie is Arie 
Endeman? 
Als antwoord krijgen we te ho-
ren dat Arie opgegroeid is op een 
boerderij in Overijssel, hij is 58 
jaar, getrouwd met Sylvia en heeft 
twee dochters: Kelly en Liza. Als 
politie is hij zijn loopbaan begon-
nen in Klundert, inmiddels team-
chef in Tilburg. Een politieman 
met roots in Overijssel. Waar komt 
de trots op Klundert vandaan?

“Vanaf het begin dat ik hier ben 
komen wonen, voel ik overeen-
komsten met de plaats waar 
ik ben opgegroeid. Klundert is 
een hechte gemeenschap, waar 
saamhorigheid en betrokkenheid 
belangrijke items zijn. ‘Noarber-
schap’ noemen we dat in Overijs-
sel”. 

Dat Arie een betrokken en actieve 
inwoner van Klundert is, dat moge 
duidelijk zijn. Hij is in de loop der 
jaren actief geweest in diverse 
commissies en besturen, zoals op 
de basisschool van zijn kinderen, 
bij de voetbalvereniging, bij de 
Stadstafel en nu als voorzitter van 
de Stichting In de Klundert. 

“Ik heb dat van huis uit meegekre-
gen. Opgroeien op een boerderij 
betekent onder andere elkaar hel-
pen als buren. Saamhorigheid en 
betrokkenheid is me met de pap-
lepel ingegoten”.

Lees verder op pagina 3
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Aankondiging
Klundert bij Kaarslicht

Gewoon Bijzonder
Joost Knook

Succesvol
Bierfestival

Foto van de Week



Bij inlevering van deze bon 

20% korting 
op één artikel naar keuze. 

Geldt niet op acties.

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

Specialist in 
•	huidverbetering
•	huidverjonging
•	anti-aging 
•	definitief							

ontharen (IPL) 
•	Body-wizard 

cryolipolyse 
(vetbevriezen)

Voorstraat 52b, 4791 HP  Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

Keurslager top 4
De zomer is al weer even voorbij, de avonden 
worden korter en we gaan weer terug naar 
ons normale ritme. En dat betekent ook weer 
lekker gewone maaltijden en vleeswaren op 
tafel.Hoewel gewoon? 
Bij ons is gewoon altijd bijzonder lekker! 
Speciaal voor de gewone maaltijd en 
vleeswaren hebben we een ‘Top 4’ voor u 
samengesteld. Voordelig genieten van het 
alledaagse!
Graag tot ziens!

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram
kalfsrollade

GRATIS BAKJE
TONIJNMAYONAISE

VLSALADE VAN DE WEEK

Herfst salade
(hij is er weer)

150 gram275

KEURSLAGERSPECIAL

Pumpkin
(nieuw in Klundert)

 

per stuk175

VLEESWARENTOP 4

Bij een stukje
Zeeuws spek

BAKJE FILET AMERICAIN 
VOOR 1 EURO

EXTRA VOORDELIG

Kipvinken
(lekker mager)

5 HALEN,
4 BETALEN

EXTRA VOORDELIG

Sucade lappen
(lekker stoven)

500 gram750

MAALTIJD VAN DE WEEK

Spareribs compleet
(bij elke sparerib, 
stokbrood, coleslaw 
& saus gratis) 

500 gram750

VLEES TOP 4

Runder minute
steaks
bij 4 stuks

4 HAMBURGERS
GRATIS
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Colofon
In de Klundert is een uitgave 
van Stichting in de Klundert

Eindredactie en inhoudelijk 
verantwoordelijk
Bestuur Stichting 
In de Klundert
Postbus 74, 
4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl

 
Redactie
Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329 
E. redactie@indeklundert.nl

Druk
Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren
Advertenties: 
advertenties@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur

Redactionele berichten
redactie@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur
Weekendverslagen
voor: zondag 18.00 uur

In de Klundert wordt elke week 
op dinsdag/woensdag huis 
aan huis bezorgd in de kernen 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan. 
Losse kranten verkrijgbaar 
bij Albert Heijn in de Klundert 
voor 1 euro.
 
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. 

(vervolg artikel voorpagina)

Echte Klundertenaar
In de loop der jaren is Arie zich 
een echte Klundertenaar gaan 
voelen. “Ik wil daarmee niet zeg-
gen dat ik me ook een Brabander 
voel, dat dan eigenlijk weer niet”, 
lacht Arie, “maar Klundert daar 
voel ik me helemaal thuis. Met 
name de hechtheid van Klundert. 
Dat laat zich onder andere zien 
tijdens de jaarlijkse Koningsdag, 
allemaal samen het Oranjefeest 
vieren, maar ook bij schokkende 
gebeurtenissen staat de Klundert 
als één gemeenschap voor elkaar 
klaar. Dat maakt Klundert een fijn 
stadje om te wonen”.

Platform ter verbinding
Met de werkgroep Trots op Klun-
dert is Arie samen met Timon Bos 
en Henk Strootman begonnen om 
een digitaal platform te ontwikke-
len. “We hebben eerst een website 
gemaakt en inmiddels is er ook een 
facebookpagina waar we allerlei 
acties en activiteiten kunnen delen 
en promoten, om verbindingen te 
leggen om zo de samenwerking te 
bevorderen”.
Al weer enkele jaren geleden is de 
Stichting In de Klundert opgericht. 
“We wilden dat het een rechtsper-
soon zou zijn om door te kunnen 
ontwikkelen. Daarnaast hebben we 
andere betrokken Klundertenaren 
benaderd om als ambassadeurs 
samen te werken aan de doelstel-
lingen van de stichting: promotie, 
trots, samenwerking en verbinding 
met verbetering als resultaat. Elke 
ambassadeur vertegenwoordigt 
een bepaalde categorie: scholen, 
kerken, cultuur, sport, onder-
nemers, ouderenwerk, politiek, 
vrijwilligerswerk en wonen in de 
Klundert. Eigenlijk is het simpel: 
betrokkenheid mobiliseren en ta-
lent inzetten. Samenwerken om de 

leefbaarheid te verbeteren”.

Afhankelijk van input
Een papieren krant was eigenlijk 
nooit de bedoeling. “We wilden 
geen nieuwsmedium zijn, maar 
een digitaal platform. Maar we 
kregen wel signalen dat er be-
hoefte was aan een plaatselijk 
nieuwsmedium op papier”.
Er is besloten om dit blad voorlo-
pig tot eind dit jaar uit te gaan ge-
ven. Dan zal er geëvalueerd wor-
den om te kijken of het draagvlak 
heeft en of het financieel haalbaar 
is. 

“Voor zo’n weekblad zijn we af-
hankelijk van de input van de le-
zers, verenigingen, kerken, scho-
len enzovoorts. Zij zullen hun 
nieuwtjes en activiteiten met ons 
moeten delen om elke week weer 
een lokaal nieuwsblad te kunnen 
maken. Bovendien is zo’n krant 
elke week weer een flinke investe-
ring en kan alleen bestaan bij gra-
tie van adverteerders, donateurs 
en sponsors”.

Gelukkig heeft het stichtingsbe-
stuur een mooi team bij elkaar 
om het Weekblad In de Klundert 
gestalte te geven. Redactie en 
eindredactie, samenwerking met 
Uitgeverij Lokaal (die ook Fendert 
Lokaal uitgeeft), mensen die zich 
bezig houden met de acquisitie en 
niet geheel onbelangrijk de bezor-
gers. 

“We hebben een enthousiast team, 
dat gaat proberen om elke week 
weer een papieren krant voor el-
kaar te krijgen. We hopen dat heel 
veel betrokken inwoners van de 
kernen in ons verspreidingsge-
bied zullen meedenken, meedoen 
en meeschrijven om deze krant tot 
een succes te maken”, aldus Arie 
Endeman.

Door: Anjo van Tilborgh

Weekschrijfsel
Wat ik nu toch heb 
meegemaakt…

Vandaag de hele dag vliegen 
om alles te doen wat gedaan 
moet worden. Deze hele 
week al elke dag een paar 
uur tekort… druk, drukker, 
drukst!
Vandaag ook een volle agen-
da en dan zomaar tussen-
door een uur over. Zomaar 
een uur waarin niets moet. 
Wat doe je in zo’n heerlijk 
vrij uur? Zomaar een stukje 
schrijven. Dus dan toch dat 
uur gewoon weer vullen...

Tijd is eigenlijk maar een re-
latief begrip.
Elke dag weer krijgen we 24 
uren. Als je uitrekent wat je 
kunt doen in die 24 uur dan 
kun je beginnen met zeven 
uur van die 24 af te trekken, 
de tijd die een mens gemid-
deld zou moeten slapen. Nog 
17 uur over. Drie keer per 
dag eten. Laten we daarvoor 
twee uur de tijd nemen. Nog 
15 uur te gaan. Een gemid-
delde werkdag werkt een 
mens acht uur. Nog zeven 
uur over. Tijd voor de dingen 
die een mens nu eenmaal 
moet doen, zoals wassen, 
plassen en wat verder nodig 
is. Lukt dat bij elkaar in een 
uur, dan heb je nog zes uur 
over. Boodschappen doen, 
warme maaltijd klaarmaken 
en huishouden, dat kost dan 
misschien twee uurtjes. Nog 
steeds vier uur over. De tijd 
nemen voor een hobby, klus-
jes of andere bezigheden, 
daar nemen we een uurtje of 
drie de tijd voor. En ja, je zal 
het meemaken: zo had ik dus 
dat ene uurtje over. Gevuld 
met dit stukje nietszeggende 
tekst met exact 300 woorden. 
Tel maar na.

Zo gaat dat met tijd. Een 
spannende week met drukke 
volle dagen, allerlei dingen 
die gedaan moesten worden 
om dit nieuwe weekblad op 
te starten. Het is gelukt. De 
eerste editie van Weekblad 
In de Klundert ligt voor uw 
neus. Veel leesplezier!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Foto van de week

Wat wonen wij in een prach-
tige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond 
met andere ogen. Verras-
send 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.
De redactie heeft het eer-
ste plaatje van de week ge-
maakt. Wie volgt?
De foto zullen we ook op 
facebook plaatsen. Weet u 
waar deze foto is gemaakt?



Bij Restaurant De Pastorie kunt u zich laten verrassen door 
ons Chefsmenu of kiezen uit de heerlijke gerechten van 
onze lunch- en dinerkaart.

Ga voor reserveren, de openingstijden en onze menukaart 
naar www.etenindepastorie.nl of bel 0168-729200.

Molenstraat 31, Klundert

 
 € 14,90 € 10,
 

 
 

al vanaf € 10,
 

	  

Kerkring 5 Klundert ◊ 0168 404909 ◊ WWW.WARMEBAKKERJACSMIT.NL

Vrijdag 6 okt. en zaterdag 7 okt. ontvangt u tegen inlevering van deze bon
Een slagroomschnitt van €7,50 voor slechts €5,00!!

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

Mode voor
Baby’s, Jongens, Meisjes, 

Heren en Dames

By Tiki Mode
Voorstraat 16 4791 HN Klundert T 0168 - 850 919  Email: ByTiki@ziggo.nl

Volg ons op www.facebook.com\bytikiklundert
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Activiteiten in het Huis van 
de Wijk in Klundert
Het Huis van de Wijk is een ontmoetingspunt voor alle inwoners van 
Klundert. Men kan hier binnenlopen voor een kopje koffie maar ook 
deelnemen aan diverse activiteiten: van bingo en spelletjes tot knut-
selen en workshops. Of informatie/advies inwinnen bij de wijkzuster, 
1-Loket, vrijwilligerscentrale en welzijnsvragen. Iedereen, van jong 
tot oud, is van harte welkom in het Huis van de Wijk Mauritshof, 
Prins Willemstraat 2 in Klundert.

Er zijn heel wat vaste activiteit en bijna elke dag is er wel iets te 
doen in het Huis van de Wijk. Loop gerust eens binnen, iedereen is 
welkom.

Schilderen
Iedere vrijdagmiddag wordt er geschilderd in het huis van de wijk, 
onder begeleiding worden de mooiste kunstwerken gemaakt. Ben je 
nieuwsgierig, wil je weten of het wat voor jou is? Loop eens binnen. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom.

Sporten
Iedere dinsdagmiddag van 13.30- 16.00 uur wordt er onder leiding 
van Meer Moerdijk ‘gesport’. Dit moment is voor mensen met begin-
nende geheugen problemen en chronisch zieken. Een laagdrempe-
lige manier om in beweging te blijven.

Jongeren in huis van de wijk
Sinds april zijn op dinsdagavond tussen 19.00- en 22.00 de jongeren 
welkom in het huis van de wijk.

Weeksluiting met een moment van bezinning
Iedere vrijdagavond is er een moment van bezinning in het huis van 
de wijk. De weeksluiting start om 19 uur en na afloop is er altijd 
mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van een bakje koffie 
of thee.

Eetpunt
Het eetpunt is vanaf 4 september iedere dinsdag. Wil je een handje 
helpen bij de voorbereidingen, dan ben je om 16.00 uur welkom, kom 
je alleen mee eten, om 17uur start de maaltijd. Opgeven voor de 
nieuwe groep (om de week) kan in het huis van de wijk.

Spelletjesavond
Op donderdagavond worden er in het huis van de wijk allerlei spel-
letjes gespeeld. Sjoelen, Triominos, koersbal, jeu de boules, rikken, 
rummikub enz. Speel je gezellig mee? Van 19.00-21.00uur ben je van 
harte welkom.

Gratis kennismaking met de 
muziekspeeltuin
Bij Muziekvereniging Determinato 
zijn er weer introductielessen van 
de muziekspeeltuin. Bij voldoende 
belangstelling, zal er een nieuwe 
kindergroep gestart worden. Alle 
kinderen vanaf vier jaar tot onge-
veer zes à zeven jaar zijn van harte 
welkom om gratis en vrijblijvend 
een paar keer mee te komen doen.

In de muziekspeeltuin leren de 
kinderen op verantwoorde manier 
de beginselen van het muziek ma-
ken onder andere door middel van 
diverse instrumentjes, leuke lied-
jes, ritmisch bewegen/beeldend 
zingen, spelletjes en natuurlijk 
veel plezier maken. Kinderen hoe-
ven zich geen moment te vervelen 
en maken zo op een leuke en veel-
zijdige manier kennis met muziek.

De muziekspeeltuin is om de 
week. Woensdag 3 oktober is de 
eerstvolgende editie en mogen de 

kinderen gewoon binnenlopen en 
lekker meedoen. De muziekspeel-
tuin is van 16.00 tot 17.00 uur in de 
muziekzaal van De Niervaert.
Heb je belangstelling? Zou jouw 
kind het leuk vinden om samen 
met andere kinderen muziek te 
maken? Kom dan zeker een keer-
tje kijken en meedoen. De kinde-
ren kunnen dan zelf ervaren hoe 
leuk het is om samen muziek te 
maken. En willen ze doorgaan: de 
contributie voor de jongste kin-
dergroep is laagdrempelig. Voor 
slechts vijf euro per maand zijn ze 
jeugdlid van Determinato en dus 
van de muziekspeeltuin.
Op de website www.determinato.
nl is meer info over de muziekver-
eniging te vinden. Alle datums van 
repetities, optredens en andere 
activiteiten staan in de kalender 
op diezelfde site.

Eerste bierfestival in De 
Stad Klundert groot succes

Het Stads Bierfestival zaterdag in De Stad Klundert is een groot 
succes geworden. Een prachtige entourage, lekkere ambachtelij-
ke bieren, goede muziek en een gezellig publiek, dat alles maakte 
het tot een geslaagd festival dat smaakt naar meer.

Vanaf de opening om twee uur 
zijn er continue zo’n 250 men-
sen binnen geweest, een gaan 
en komen van de echte bier-
liefhebbers. Het zou tot negen 
uur ’s avonds duren, maar het 
werd een uurtje later voor de 
laatste gasten hun glazen had-
den geleegd.
Vijf “hobby” brouwerijen lie-
ten hun mooiste bieren proe-
ven aan de aanwezige gasten: 
naast de Klundertse brouwerij 
d’n Luie Nond waren aanwezig 

Heer van Oranje, Brouwerij 
de Roode Haan, Brouwerij de 
Commies en Brouwerij ’t Meu-
leneind. 
De Mannen van de Straat af-
gewisseld met de band Funn 
zorgden voor een lekker stuk-
je sfeerverhogende muziek, 
zij maakten het tot een waar 
feestje in De Stad Klundert.
D’n Luie Nond heeft de pu-
blieksprijs gewonnen met hun 
Jakobus Buijs bieren.

Speciale High Tea middagen in 
het Huis van de Wijk Klundert
Marjolijn Rozendaal zal samen 
met haar familie een aantal high 
tea’s organiseren in het Huis van 
de Wijk in Klundert. Het doel hier-
van is om geld op te halen, waar-
van vliegtickets gekocht kunnen 
worden om haar zusje met man 
en kind naar Nederland te kun-
nen halen. Haar zusje Annebeth 
verricht al enkele jaren vrijwilli-
gerswerk in Zuid Afrika en is daar 
intussen getrouwd en heeft een 
tweejarig zoontje.

Deze high tea’s zijn voor alle in-
woners van Klundert en het is 
een gezellig samenzijn. Er zullen 
heerlijke hapjes zijn en voldoende 
thee natuurlijk. 
Er wordt nog twee keer een High 
Tea gehouden: op zondag 7 ok-
tober van 12.30 tot 15.30 uur en 
zaterdag 20 oktober van 11.30 tot 
14.30 uur.
De kosten zijn € 15,00 per per-
soon. Opgeven kan in het Huis van 
de Wijk of via e-mail: 
familierozendaal@hotmail.com.



viert feest!
DE STAD KLUNDERT BESTAAT 1 JAAR 
EN DAT GAAN WE VIEREN MET EEN 

FEESTELIJK NAJAARSCONCERT!

PETRA BERGER
JAN VAYNE

HET NATIONAAL 
STRIJKORKEST

BERT MOLL, DIRIGENT

De Stad Klundert - Molenstraat 33 te Klundert

VRIJDAG 5 OKTOBER
AANVANG 20.15 UUR

Kaarten à €25,- te verkrijgen via tickets.indeklundert.nl, 
‘s avonds aan de kassa of  bij Primera van den Berge te Klundert

bestel uw broodjes op w
ww.broodjemoerdijk.nl 

iedere 

donderdag en 
vrijdag 

koffie of thee 
met 

appeltaart voo
r maar

€2,-

Onze lunchroom is geopend op: maandag t/m vrijdag van 11:00 tot 15:00 
uur.

De S
tad

tot 4
00 gaste

n

De koorbar

van 25 tot 100 gasten

De Stad Klundert

Een unieke feestlocatie van 

10 tot 400 gasten!

Wilt u 
zelf een evenement 

of feest organiseren in 
De Stad Klundert? 

Neem dan contact op via 
0168-729200 

of vul het contactformulier in op 
www.destadklundert.nl.

De Stad Klundert

Bierlokaal

tot 30 gasten
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Openbare vergadering 
Loerendonckse Algemene 
Karnavalsstichting (LAK)
De Loerendonckse Algemene 
Karnavalsstichting (LAK) houdt 
dinsdag 9 oktober een openbare 
vergadering in Het Tolhuis aan de 
Zevenbergsepoort in Klundert.
De LAK nodigt voor deze ver-
gadering alle verenigingen van 
Klundert uit om met hen te brain-
stormen over de toekomst van het 
carnaval in Klundert. 

De toekomst van het Loeren-
donckse carnaval is door het slui-
ten van het Parochiehuis op de 
tocht komen te staan. 
“Doordat het Parochiehuis is ge-
sloten is er in het centrum van 
Klundert geen plaats meer om 
carnaval te vieren,” zegt Walter 

van Hattum, secretaris van de 
LAK. “Er is nog een café en dat is 
veel te weinig.  Daarbij komt dat 
de groep die het carnaval in Klun-
dert op dit moment trekt maar uit 
vijf personen bestaat. Dat is veel 
te weinig. Ook hiervoor hebben we 
mensen nodig. Daarom nodigen 
we iedereen die het carnaval in 
Klundert een warm hart toedraagt 
uit om naar deze vergadering te 
komen en met ons naar een op-
lossing te zoeken zodat het car-
naval voor Klundert behouden kan 
blijven.”
De vergadering wordt gehouden in 
Het Tolhuis op dinsdag 9 oktober 
en begint om 19.30 uur. 

Klundert bij Kaarslicht 2018 
belooft weer een prachtig 
evenement te worden

Klundert bij Kaarslicht, hét licht-
jesevenement dat de Gemeente 
Moerdijk op de kaart zet! 
Over een paar maanden is het 
weer zover. Op zaterdagavond 15 
december 2018 gaan de lichten 
weer uit en worden de kaarsen 
ontstoken en dan is het weer tijd 
voor ‘Klundert bij Kaarslicht’! 

Het thema van dit jaar is ‘Winter-
circus’. Via onze vernieuwde web-
site www.klundertbijkaarslicht.nl 
– die uiteraard telkens wordt aan-
gevuld en uitgebreid met informa-
tie over het programma voor dit 
jaar, sponsoren en dergelijke – en 
via Facebook geven we u een goed 
beeld van de activiteiten en het 
programma. In de aanloop naar 15 
december zullen we steeds meer 
bekend maken over de invul-
ling van deze avond. Het bestuur 
Stichting Klundert Bij Kaarslicht 
heeft er zin in en wij hopen dat u 
net zo enthousiast raakt als wij. 
Het belooft weer een mooiere edi-
tie te worden dan de vorigen!

Wilt u uw ‘lichtje’ bijdragen en na-
dere informatie ontvangen om dit 
evenement te sponsoren? Infor-
meer dan naar de mogelijkheden 

via k.bk@live.nl. 
De organisatie is ook nog op zoek 
naar betrokken vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting is ook 
naarstig op zoek naar een gespon-
sorde overdekte, droge loods c.q. 
opslagruimte van ongeveer 50 tot 
100 m2 voor opslag van o.a. onze 
tienduizenden potten, attributen 
en aankleding. Mocht u een leeg-
staande ruimte ter beschikking 
hebben of iemand weten die een 
dergelijke ruimte ter beschikking 
zou kunnen en/of willen stellen, 
dan horen we dat uiteraard bijzon-
der graag.

‘Klundert bij Kaarslicht 2018’ be-
looft weer een heus spektakel te 
worden en in de komende maan-
den zullen er meer details prijs-
gegeven worden door publicaties 
in dit weekblad. Nieuwtjes zijn 
ook te volgen via de website en de 
Facebookpagina van Klundert bij 
Kaarslicht. en onze website.

Spectaculaire show met Hits 
uit de Top 2000 in Sporthal 
De Niervaert
Op zaterdag 27 oktober zal de 
sporthal van De Niervaert omge-
bouwd zijn tot een groots muziek-
theater voor een speciale specta-
culaire muzikale showavond. Het 
publiek zal dan in een sfeervolle 
ambiance getrakteerd op allerlei 
hits uit de Top 2000 door middel 
van muziek, zang, dans, video-
beelden en lichtshow! 

Muziekspektakel
De organisatie van dit spektakel is 
een samenwerking van Muziek-
vereniging Determinato Klundert, 
gemengd koor Zezam uit Zeven-
bergen en De Parel Vocal Group 
uit Fijnaart. Samen hebben deze 
drie verenigingen één productie-
team samengesteld. Dit team is 
druk bezig om alles te organise-
ren en te regelen zodat het straks 
echt een heel bijzondere happe-
ning gaat worden.
Behalve de drie organiseren-
de verenigingen wordt er ook 
meegewerkt door de Klundertse 
vocaliste Marieke Ewoldt, Ballet-
studio Tamara uit Zevenbergen 
en Feestband De Mannen van de 
Straat uit Fijnaart. Famous Audio 
Moerdijk zorgt voor de geluids-
techniek, de speciale lichtshow 
en de videobeelden.

Op het programma een heleboel 
geweldige hits uit de Top 2000. 
Diverse songs zullen de revue 

passeren, zoals van Pink, Golden 
Earring, Anouk, Guus Meeuwis, 
The Eagles, Adele en natuur-
lijk de hit aller tijden Bohemian 
Rhapsody van Queen. 
De algehele muzikale leiding van 
deze show is in handen van Ro-
nald Harmsen, dirigent van het 
fanfareorkest van Determinato. 
De presentatie zal gedaan wor-
den door Renske Littooij.

Afterparty met de feestband De 
Mannen van de Straat
De Mannen van de Straat zullen 
tijdens show al iets van zich la-
ten horen, maar verder zullen 
zij zorgen dat er een geweldige 
afterparty zal zijn. Met hun fees-
telijke, gezellige en gevarieerde 
repertoire zullen zij er ongetwij-
feld ook na afloop van het concert 
een feestje van maken!
Het belooft dus een gigantische 
happening te worden in een com-
pleet als theater omgebouwde 
sporthal De Niervaert.

De voorverkoop is inmiddels ge-
start. Toegangskaarten a 15 euro 
zijn te koop bij Primera van den 
Berge in Klundert, Arno’s Jeans 
& Casual Wear in Zevenbergen en 
Drogisterij Sebastian in Fijnaart. 
Online reserveren kan via de 
website: www.determinato.nl/
reserveringsformulier-con-
cert-top-2000.



Wordt u ook 
Vriend van 
In de Klundert?
Als lezer van onze krant kunt 
u Vriend worden van In de 
Klundert!
Hiervoor vragen we dan een 
financiële ondersteuning 
van 13,57 euro.
Een vreemd bedrag zult u 
zeggen. Wij vinden van niet. 
Want in 1357 kreeg Klundert 
Stadsrechten. Een speciaal 
jaartal dus dat wij graag ver-
binden aan de Vrienden van 
In de Klundert.

Weekblad In de Klundert 
brengt lokaal nieuws. Naast 
artikelen van de eigen re-
dactie, biedt de krant volop 
ruimte aan plaatselijke or-
ganisaties om zich te profi-
leren.  In deze krant kunnen 
nieuwtjes, activiteiten, ver-
slagen en aankondigingen 
onder de aandacht van de 
lokale lezers gebracht wor-
den. Tegelijk helpen deze 
berichten om van deze krant 
dé lokale krant te maken. 
Door middel van deze krant 
samenwerken om de leef-
baarheid te verbeteren. En 
redactionele bijdragen wor-
den gratis gepubliceerd.

De krant wordt gratis huis-
aan-huis bezorgd in de ker-
nen Klundert, Moerdijk, 
Noordhoek, Noordschans, 
Zwingelspaan en Ton-
nekreek.
Dit kunnen we alleen doen 
bij gratie van donateurs, 
sponsors en adverteerders. 
Zonder financiële onder-
steuning is het onmogelijk 
om dit weekblad uit te geven.

Aanmelden als Vriend van In 
de Klundert kan via e-mail 
info@indeklundert.nl.
Sponsors voor andere be-
dragen zijn uiteraard ook 
meer dan welkom!
Sponsorbijdragen kunnen 
overgemaakt worden op 
bankrekening NL06 RABO 
0181 2466 78 t.n.v. Stichting 
In de Klundert o.v.v. Vriend 
van In de Klundert.

OKTOBERAANBIEDINGEN 

Dubbele punten  
bij aanschaf rolluiken 

Bij inlevering van 500 punten 

 

€ 5,00 korting op een product.  

4791 HA Klundert 
Tel. 06-14030906 

€

Mini CollageenBooster  
gezichtbehandeling  
2500 punten (twv € 35,-)

0168 - 40 52 80    www.feelbeauty.nl                          

€ 

Schanspoort 3B 
Tel. 06-14030906 

DA DROGISTERIJ “VAN BERGHEM” 
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Het Verhaal van Klundert 
de geschiedenis van Klundert (deel 1 - 1 oktober 2018)

Klundert, 1 oktober 2018 - Toen de initiatiefnemers van dit blad vroe-
gen om wekelijks een rubriek te verzorgen over de geschiedenis van 
Klundert, heeft het bestuur van Heemkundekring “Die Overdraghe” 
geen moment geaarzeld. Ze waren er ook al heel snel uit over wie dat 
dan zou gaan doen: Alle neuzen wezen naar ondergetekende. Hun mo-
tief was: “Dat hoort bij de PR en die hoort bij het takenpakket van de 
voorzitter.” Dus hieronder kunt u mijn eerste bijdrage lezen aan wat 
hopelijk een lange en interessante serie mag worden in een lezens-
waardig blad. Een serie waarin ik onder meer zal schrijven over de 
geschiedenis van Klundert, maar waarin ik u ook zal herinneren aan 
markante feiten uit het verleden van ons stadje. Laten we afspreken 
dat u altijd mag reageren op mijn schrijfsels via voorzitter@heemkun-
dekringklundert.nl en dat u daar ook uw eventuele vragen kwijt kunt. 
Daar gaan we dan:

Je moet ergens beginnen…

De geschiedenis laat zich het best 
beschrijven als je dat in een chro-
nologische volgorde doet. Dus bij 
het begin beginnen en doorwer-
ken tot aan het einde. Maar dat 
is bij Klundert best moeilijk. Want 
de vraag is of je moet beginnen bij 
het ontstaan van Klundert (1561)? 
Of kies je voor Niervaert (eind 12e 
eeuw) of, uit dezelfde tijd, bij Die 
Overdraghe?

Dat Klundert in 1561 ontstaan is, 
is een feit, want we hebben daar 
bewijzen van. Zwart op wit en in 
de vorm van documenten, gebou-
wen e.d. Maar van de tijd daarvoor 
weten we bitter weinig. Er zijn bij-
voorbeeld wel landkaarten en te-
keningen, oorkondes en aktes ge-
vonden waarop de naam Niervaert 
in al zijn variaties voorkomt. Maar 
niet zo veel.
Vast staat in elk geval dat de zo-
genoemde voorgangers van Klun-
dert niet op dezelfde plek lagen 
als onze woonplaats. En datzelfde 
geldt voor de rivieren Die Over-
draghe, de Nyeuwervaert en de 
Mooye Keene, die in deze volgor-
de in de historie van ons stadje 
steeds de Mark in het westen en 
de Roode Vaart en het Hollands 
Diep in het noordoosten met el-

kaar verbonden hebben..

Als ik er de boeken op nasla, krijg 
ik steeds de neiging om te gelo-
ven dat  het dorpje Overdraghe 
ongeveer lag op de plek waar nu 
de Keenesluis is. Dus in de buurt 
van Barlake. En dat daar de rivier 
met dezelfde naam zich afsplitste 
van de Mark en noordoostwaarts 
door het moerasgebied meander-
de. En de plaats Nieuwervaart zou 
dan gelegen hebben op de plek 
waar de rivier met dezelfde naam, 
komende vanuit Novium Buscum 
(Nieuwenbosch) naar rechts af-
buigt en verder gaat richting Stry-
en (zie het kaartje bij dit verhaal). 
Als dat werkelijk zo is, staat het 
bordje aan de Provinciale weg 
naar Zevenbergen, op de plek 
waar de parallel daaraan lopen-
de oude Zevenbergseweg afbuigt 

richting Pelikaan, op de goede 
plek. Wethouder Thomas Zwiers 
en Hans den Hollander hebben 
dat daar een jaar of vier geleden 
namens de Heemkundekring 
neergezet. Daarmee kregen we 
tenminste één tastbare verwijzing 
naar de beide verdwenen dorpen.
 
Waar die dorpen echter precies 
gelegen hebben, zullen we mijns 
inziens overigens nooit te weten 
komen. Op opgravingen hoeven 
we in elk geval niet te rekenen, 
want het hele gebied is gedurende 
een periode van duizenden jaren 
meer dan regelmatig overspoeld 
met zeewater. Niet alleen door de 
regelmaat van eb en vloed, van-
wege de open verbindingen met 
de Noordzee, en omdat  het hele 
gebied immers onder de zeespie-
gel lag. Maar ook door de voor- en 
najaarsstormen die er te pas en te 
onpas tekeergingen. Het zeewa-
ter bracht telkens enorme hoe-
veelheden slib mee. En dat had 
tot gevolg dat, als er al wat in de 
bodem gevonden zou kunnen wor-
den dat herinnert aan Overdraghe 
of Niervaert, dit bedekt is met een 
metersdikke laag klei en dus on-
bereikbaar is. Maar het water dat 
het land overspoelde veranderde 
het landschap ook telkens weer. 
De kracht van het water verplaats-
te het slib van de hoger liggende 
delen en daarmee ook de loop van 
de sloten, de kreken en de rivieren 
want water zoekt en vindt altijd 
de weg van de minste weerstand.  
Vandaar dat de landkaarten die 
we uit die tijd hebben mij niet alle-
maal helemaal 100% betrouwbaar 
lijken.

Het ligt dus voor de hand om in 
deze rubriek de meeste aandacht 
te laten uitgaan naar de perio-
de waarover het meest bekend 
is. Maar natuurlijk zal ik in mijn 
verhaaltjes ook schrijven over 
wat vóór 1561 is gebeurd. Maar ik 
moest toch ergens beginnen?

Tot volgende week.

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, 
hebt u iets te vertellen of 
hebt u een nieuwtje? 
Schrijf het op en mail het  
naar redactie@indeklundert.
nl.
Uw ingezonden post wordt 
dan in deze rubriek ge-
plaatst.

Ter informatie:
De verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de in-
gezonden brief ligt bij de 
afzender. 
Alleen lezerspost met naam 
en achternaam wordt ge-
plaatst. 
Anonieme en onfatsoenlijke 
inzendingen worden niet 
geplaatst. 
Grof taalgebruik, beledigen-
de opmerkingen en racisme, 
dat wordt niet geaccepteerd. 

Inschrijving 
geopend 
voor de 
Klundert 
kwizzz 2018
Op zaterdag 17 november 
a.s. is de tweede editie van 
de Klundertkwizzz in De Stad 
Klundert, Molenstraat 33 in 
Klundert. Een kwis om kennis 
te meten van het verleden, het 
heden (en misschien ook wel 
de toekomst) van Klundert. 

Vorm met leden van uw fa-
milie, uw vriendenkring, uw 
vereniging of bewoners van 
uw straat een team dat be-
staat uit zes volwassenen en 
meldt u aan. Totaal kunnen er 
twintig teams meedoen (per 
vereniging één team).
Aanmelden kan tot 15 okto-
ber 2018. Inschrijven kan bij 
An Römer, Moye Keene 169 of 
via e-mail h.rmer@kpnplanet.
nl. Geef uw naam en contact-
gegevens door en de naam 
van uw team; u krijgt dan een 
bevestiging van uw inschrij-
ving en alle informatie over de 
kwizzz.



a.s. zaterdag 6 oktober
van 11.00 tot 15.00 uur
nvm oPen HuIzen route

bekIjk de deelnemende Panden oP:

www.vanwensenmakelaars.nl

Molenberglaan 3, 4791 AJ Klundert
T. 0168 - 40 14 67

WELKOM IN 
DE HAVEN!
 
NIEUWSGIERIG NAAR WAT ER ACHTER DE BEDRIJFSPOORTEN VAN 
HET HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK GEBEURT? 
KOM NAAR DE OPEN HAVEN MOERDIJK OP ZATERDAG 6 OKTOBER
2018. DIVERSE BEDRIJVEN STELLEN HUN DEUREN OPEN EN LATEN 
JE GRAAG ZIEN WAAR ZIJ ZICH DAGELIJKS MEE BEZIG HOUDEN. 
OF BEKIJK DE VIERDE ZEEHAVEN VAN NEDERLAND VANAF HET 
WATER TIJDENS EEN RONDVAART.
 
START JE ONTDEKKINGSTOCHT BIJ ‘S WERELD GROOTSTE 
INDUSTRIËLE VEILINGHUIS RITCHIE BROS (MARK S. CLARKELAAN 
21, ZEVENBERGEN). PAK VANAF DAAR DE BUS NAAR DE 
DEELNEMENDE BEDRIJVEN EN VOLG ÉÉN VAN DE INTERESSANTE 
RONDLEIDINGEN. ER IS VOOR JONG EN OUD VAN ALLES 
TE BELEVEN. TOT ZIENS IN DE HAVEN!

OPEN
HAVEN
MOERDIJK
ZA 06 OKTOBER 2018

9.30 – 16.00 uur

WWW.OPENHAVENMOERDIJK.NL
SCHRIJF JE IN!
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Enthousiasme bij Schoolkorfbal Challenge Toernooi

Woensdag 26 september was de 43e editie schoolkorftoernooi van 
Korfbalvereniging DSO Klundert. Vijf basisscholen uit de gemeente 
Moerdijk deden dit keer mee: De Rietvest, Het Bastion en De Molen-
vliet uit Klundert, de Julianaschool uit Fijnaart en de Sint Jozefschool 
uit Noordhoek. 

Ruim 130 kinderen
Totaal deden ruim 130 kinderen 
mee aan deze sportdag. 
De kinderen konden meteen tij-
dens de lunch al naar het korfbal-
veld. Daar kregen ze een heerlijke 
lunch aangeboden met broodjes, 
vers fruit en drinken, gesponsord 
door Albert Heijn in de Klundert.
De hele middag werd er door de 
diverse teams van de vijf scholen 

fanatiek gestreden op de velden. 
Heel wat vrijwilligers van de Klun-
dertse korfbalvereniging waren 
present om de kinderen te bege-
leiden en als scheidsrechters er 
voor te zorgen dat de wedstrijden 
eerlijk gespeeld werden. En ook 
Meer Moerdijk was erbij en gaf 
ondersteuning waar nodig.
Alles zat mee: heerlijk zonnig 
weer, sportieve teams met en-

thousiaste kinderen, prachtige 
korfbalvelden en een geweldig 
leuke kleurige stormbaan om tus-
sendoor lekker te springen, klim-
men, glijden en lol te maken. Het 
was een gezellige, sportieve en 
vrolijke boel bij DSO.

Finale
De finale voor de groepen 7 en 8 
ging tussen de teams Bastion 2 
en Rietvest 2. De winnaar van het 
toernooi werd Bastion 2. Deze 
school heeft nu drie maal op rij 
gewonnen en mag de wisselbeker 
houden.
Bij de groepen 5 en 6 streden Mo-
lenvliet 2 en Rietvest tegen elkaar. 
Hier werd Rietvest 4 de winnaar.
De challenge werd gewonnen 
door Rietvest 1. Dit team wist de 
meeste punten te halen bij de 
stormbaan, puzzel, sportiviteit en-
zovoorts.

Winnaar Multikorf
De Sint Jozef school werd deze 
keer de winnaar van de multikorf. 
Door middel van een rad van avon-
tuur kwamen zij als winnaar uit de 
bus. Korfbalvereniging DSO zorgt 
er voor dat op deze school een 
multikorf wordt geplaatst, zodat 
de kinderen op school ook kunnen 
korfballen.

Jubileumjaar Klundertse Tennisvereniging

Tennisvereniging van Polanen is op zoek 
naar oud-leden.
Dit jaar bestaat tennisvereniging 
K.T.V. van Polanen 50 jaar, om 
precies te zijn op 8 november, dan 
is het exact 50 jaar geleden dat 
de Klundertse tennisvereniging is 
opgericht door onder andere Joop 
Slagter. Het is dit jaar dan ook een 
jubileumjaar voor jong en oud. 

Er zijn al allerlei activiteiten ge-
weest, zoals een leuke sportieve 
tennis dag, waarbij speciale fa-
cetten van het tennisspel werden 
gespeeld. Bijvoorbeeld, plaatjes 
tennis dat gespeeld werd met 
een zachte tennisbal, waarbij de 
speler altijd met één voet op een 
plaatje moest blijven staan; blind-
tennis ook met een zachte tennis-
bal, waarbij door middel van een 
ondoorzichtig hoog net de tegen-
stander en de andere helft van het 
speelveld niet zien waren; hit the 
clown oftewel raak de clown of 
sla de bal door zijn mond met een 
heel groot racket en buckettennis 
waarbij men moest proberen om 
zoveel mogelijk ballen in een em-
mer te slaan.

Braderie
Op de braderie was de tennisver-
eniging present met een stand om 
de vereniging aan te prijzen door 
middel van een promofilm. Je kon 
er hard serveren, lootjes kopen, 
het aantal ballen raden die in een 
winkelwagentje lagen en voor de 
helft van de prijs lid worden tot het 
einde van het jaar. De braderieac-
tie heeft een leuk bedrag opgele-
verd en een aantal nieuwe leden.
Daarnaast zijn een aantal toer-
nooien, die elk jaar op het pro-
gramma staan, voorzien van een 
jubileum bidon om weg te geven 
aan de deelnemers. En er kunnen 
ook nog steeds jubileumshirts be-
steld worden.

Glow-tennis
Het eerst volgende evenement 
wat op het programma staat is: 
Glow in the Dark.
Bij Glow tennis - ook wel Neon 
tennis, Glow-in-the-dark tennis of 
Blacklight tennis genoemd - speel 
je tennis in het donker. Hierbij zijn 
de baan, het net, de rackets en de 

spelers verlicht door middel van 
UV licht (blacklight). Je kunt je wel 
voorstellen dat dit een geweldige 
ervaring is! 
Glow In The Dark is voor jong en 
oud en wordt gehouden op za-
terdag 27 oktober. Dit begint om 
19.00 uur. 

Jubileumfeest in 
De Stad Klundert
Het jubileumjaar wordt afgesloten 
met een spetterend jubileumfeest 
in De Stad Klundert op zaterdag-
avond 10 november. Uiteraard 
wordt er voor een hapje en drank-
je gezorgd en kan genoten worden 
van muziek van feestband Mannen 
van de Straat. Deze feestavond 
is voor alle senior leden met hun 
partners en oud-leden.
Oud-leden willen we graag oproe-
pen om zich kenbaar te maken.
Bent u een oud-lid of kent u een 
oud-lid die op deze avond van de 
partij wilt zijn dan kan men zich 
opgeven door een mailtje naar 
jubileum@ktv-vanpolanen.nl te 
sturen.

Open dag 
Haven- en 
Industrie-
terrein 
Moerdijk
Inschrijven voor 
Open Haven Moerdijk
Nieuwsgierig naar wat er 
achter de bedrijfspoorten van 
het haven- en industrieterrein 
Moerdijk gebeurt? Het Haven-
bedrijf Moerdijk organiseert 
samen met diverse bedrijven 
de Open Haven Moerdijk op 
zaterdag 6 oktober 2018 van 
9.30 tot 16.00 uur.

Verspreid over het terrein 
beleef je een gevarieerd en 
spectaculair programma voor 
jong en oud en maak je nader 
kennis met de vierde zeeha-
ven van Nederland. Zo’n 25 
bedrijven stellen hun deuren 
open voor publiek. Het start-
punt van het programma is bij  
’s wereld grootste industriële 
veilinghuis, Ritchie Bros. Van-
af hier kan jouw ontdekkings-
tocht door de haven beginnen!

Hop-on-hop-off over terrein
Vanaf Ritchie Bros vertrekt 
een pendeldienst die het pu-
bliek naar diverse bedrijven 
rijdt. De bus stopt tussen-
tijds zodat men overal kan 
uitstappen. De deelnemende 
bedrijven pakken flink uit en 
bieden een uniek kijkje ach-
ter de schermen. Bij één van 
de stops wacht een prachti-
ge rondvaart waarmee men 
Moerdijk vanaf het water kan 
beleven. De boot doet alle in-
steekhavens aan en vaart een 
stukje over het Hollandsch 
Diep.

Inschrijven
Omwille van efficiënte en vei-
lige bezoekersstromen en 
omdat de organisatie graag 
vooraf inzicht heeft in het 
aantal bezoekers is inschrij-
ven voor de Open Haven aan 
te bevelen. Voor een aantal 
activiteiten is beperkt plaats.
Voor meer informatie en in-
schrijven ga naar de speciale 
website 
https://openhavenmoerdijk.nl/
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Politieberichten
Mijn naam is Ron van Bentum en sinds 2014 wijkagent van Klundert, 
Willemstad, Helwijk, Tonnekreek, Noordschans en Noordhoek. 

De gemeente Moerdijk heeft momenteel 4 wijkagenten ieder werkzaam 
voor zijn eigen kern(en) en wij nemen voor elkaar waar als er een wijk-
agent afwezig is. Hier bovenop is er ook nog een wijkagent voor het indu-
strieterrein Moerdijk.Binnenkort komt er nog een wijkagent bij.

Door de redactie is mij gevraagd 
om wekelijks iets te schrijven over 
de actuele politieberichten in het 
verspreidingsgebied. Ik wil hier 
natuurlijk graag aan mee werken. 
Behalve dat de inwoners meer 
zicht krijgen op zaken waar de po-
litie zich mee bezig houdt, is het 
voor mij ook een goed medium 
om aandacht te vragen voor zaken 
waar wij u bij nodig hebben of aan-
dacht voor vragen. Denk hierbij 
aan mensen die iets gezien heb-
ben maar die zich (nog) niet bij ons 
hebben gemeld. Op twitter wordt 
dit vaak wel geplaatst maar ik be-
sef dat lang niet iedereen twittert.
Ik kan ook lang niet alle zaken 
waar wij mee bezig zijn in dit 
stukje plaatsen. Denk hierbij aan 
huiselijke twisten, burenruzies en 
andere conflicten waar de politie 
veel tijd aan kwijt is.

Wat zich afgelopen week in en 
rond Klundert heeft afgespeeld:

Ongeval in woning
De politie en ambulance gingen op 
dinsdag 18 september naar een 
bewoonster die van de trap was 
gevallen. Aan de val hield zij een 
aantal verwondingen en een flinke 
bult op haar hoofd over.
Zij werd voor controle meegeno-
men naar het ziekenhuis.

Winkeldiefstallen Albert Heijn
Op 24 september werd bij Albert 
Heijn een winkeldief aangehou-
den. Betrokkene werd herkend 
van een eerdere winkeldiefstal 
en daarom in de gaten gehouden. 
Tijdens tascontrole bleken diverse 
artikelen niet te zijn afgerekend. 
Betrokkene werd aangehouden 
en zal zich later bij justitie moeten 
verantwoorden.

Ook op 27 september werd bij 
Albert Heijn een winkeldief aan-
gehouden. Hier werd gezien dat 
betrokkene een groot aantal ar-
tikelen in de tas stopte en deze 
later bij de kassa niet afrekende. 
Betrokkene werd aangehouden en 
zal zich ook later bij justitie moe-
ten verantwoorden.

Rijden zonder rijbewijs
Op het industrieterrein zag de po-
litie een bewoner uit Klundert op 
een snorfiets rijden. De man viel 
op omdat een deel van de ken-

tekenplaat was afgebroken. Na 
staandehouding bleek de man 
niet in het bezit te zijn van een rij-
bewijs, waarvoor een bekeuring 
werd uitgeschreven. Bij het rijden 
zonder rijbewijs wordt de hoogte 
van de boete bepaald door justitie. 
De hoogte is mede afhankelijk of 
de man al eerder is gepakt voor 
het rijden zonder rijbewijs. Voor de 
afgebroken kentekenplaat kreeg 
hij een waarschuwing.

Parkeergedrag rondom scholen
De scholen zijn weer begonnen en 
de eerste klachten over het par-
keergedrag van ouders en verzor-
gers die kinderen op komen halen, 
zijn weer binnen. Gevaarlijke situ-
aties voor de kinderen ontstaan 
vaak door dit parkeergedrag.
Elk jaar ontvang ik hier regelmatig 
klachten over en vorig jaar zijn er 
na een waarschuwingsperiode di-
verse boetes uitgedeeld door po-
litie en de BOA van de gemeente.
Ook komende tijd gaan wij hier 
weer extra op letten en zal er niet 
meer gewaarschuwd worden.

Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Wil-
lemstad, Helwijk, Tonnekreek, 
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon  0800-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl

Scholendienst in Hervormde Kerk Klundert

Best Friends Forever
Zondag 7 oktober is er een kin-
derdienst over vriendschap en 
speciaal over Best Friends Fo-
rever. Vriendschap is dit jaar 
het thema van de kinderboe-
kenweek.  En de scholendienst 
sluit daar helemaal bij aan.

Deze scholendienst is in 
de Hervormde kerk aan de 
Kerkring. Het begint om 10.00 
uur en duurt ruim een uur. De 
toegang is vrij. Wel wordt er 
een collecte gehouden.
Alle basisschoolkinderen – ook 

van andere scholen - en hun 
ouders en andere familieleden 
zijn hartelijk welkom.

De scholendiensten worden 
twee keer per jaar in Klundert 
gehouden. Ze worden georga-
niseerd door de kerken van 
Klundert in samenwerking met 
de basisscholen De Molenvliet 
en Het Bastion. Het is elke 
keer weer een feest om met 
honderden kinderen, ouders, 
jongeren en ouderen bij elkaar 
te zijn.

Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert

Hervormde kerk, Kerkring 1 
Klundert
I: nhkerkklundert.nl

Zondag 7 oktober
10.00 uur: Scholendienst
Voorgangers: Ds. A. Slingerland 
en Ds. D.C. Groenendijk
18.30 uur: Avonddienst
Voorganger: Ds. J.H. Visser uit 
Amsterdam

Gereformeerde Kerk Klundert

Gereformeerde Kerk, 
Von Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl

Zondag 7 oktober 
10.00 uur: gezamenlijke scholen-
dienst in Hervormde Kerk
16.30 uur: middagdienst
Voorganger: Ds. W.A. Boer uit 's 
Gravendeel

Protestantse Gemeente Moerdijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 7 oktober
9.30 uur: ochtenddienst
Voorganger: Ds. F. den Harder

Rooms Katholieke Immanuel 
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert 
en Noordhoek)

H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
T: 0168-462345
E: pkwest@immanuel-parochie.eu
I: www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen
T: 06-46341138

Donderdag 4 oktober
9:30 uur: Eucharistieviering 
Fijnaart

Vrijdag 5 oktober 
17:00 uur: Gebedsviering Noord-
hoek 

Zondag 7 oktober 
9:30 uur: Eucharistieviering H. Ja-
cobus De Meerdere Fijnaart
Celebrant P. de Rooij
Na afloop samenzijn met koffie

Rooms Katholieke Immanuel Pa-
rochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, 
Zevenbergschen Hoek en Langeweg)

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen Hoek

Zondag 7 oktober
10.00 uur: Peuter- en Kleutervie-
ring
Voorganger: C. Spoorenberg
11.00 uur: Woord- en Communie-
vering
Voorganger: Piet de Meijer, 
pastoraal werker
13.30 uur: Doopviering
Voorganger: Michael Bastiaansen, 
diaken

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 5 oktober 
19:00 uur: Oecumenische weeks-
luiting Mauritshof Klundert
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Nieuwe instroom welkom bij 
Jeugdtoneelvereniging Moerdijk
Jeugd Toneel Moerdijk, afgekort 
JTM, bestaat inmiddels al 35 jaar 
en speelt nog steeds een actieve 
rol binnen de kern Moerdijk en de 
omliggende plaatsen. Deze actie-
ve vereniging biedt een podium 
aan de jeugd van 6 tot 15 jaar. 

Naast het plezier dat kinderen 
bij deze Moerdijkse vereniging 
ondervinden, wordt een actieve 
cultuur-educatieve taak ook niet 
geschuwd en naast plezier zijn 
respect, zorg veiligheid en cultu-
rele waarde belangrijke items bin-
nen de vereniging. Jeugd Toneel 
Moerdijk ontwikkelt en stimuleert 
op een speelse manier de vaardig-
heden op het gebied van drama, 
expressie, zang, dans, bewegen, 

presenteren en acteren. 

Voor het seizoen 2018-2019 zijn 
er weer allerlei leuke plannen en 
ongetwijfeld zal er ook weer een 
prachtige voorstelling voorbereid 
worden. De repetities worden 
gehouden in het Multifunctioneel 
Centrum De Ankerkuil, Steenweg 
48, Moerdijk. 
Heb je belangstelling om ook to-
neel te komen spelen of wil je op 
de een of andere manier betrok-
ken zijn bij het JTM dan ben je van 
harte welkom om mee te komen 
doen.  

Meer informatie of aanmelden 
kan via email: 
jeugdtoneelmoerdijk@gmail.com

Plannen voor werknemers
hotel in hotel Port of Moerdijk
De eigenaar van hotel Port of 
Moerdijk aan de Sebastiaans-
weg in Moerdijk wil zijn logement 
omvormen tot een hotel waar 
buitenlandse werknemers maxi-
maal 1 jaar kunnen wonen. Het 
hotel heeft nu 63 kamers. De ei-
genaar wil de bestaande kamers 
zo inrichten dat per kamer 2 of 3 
mensen kunnen wonen. In totaal 
gaat het dan om maximaal 146 
werknemers, die 6 maanden tot 
maximaal 1 jaar in het hotel zullen 
verblijven. De gemeente Moerdijk 
staat positief tegenover dit initia-
tief, maar stelt voorwaarden.

Hard nodig
In de gemeente is grote behoefte 
aan woonruimte voor werknemers 
uit het buitenland. Wethouder Dé-
sirée Brummans: “Het gaat om 
mensen die in de gemeente wer-
ken. Momenteel wonen zij vaak 
op campings, maar dit past niet in 
het gemeentelijk beleid. We willen 
deze mensen op een goede en hu-
mane manier huisvesten. Zo’n ho-
tel op korte afstand van het werk, 
waar mensen kunnen wonen en 
hun vrije tijd kunnen besteden, 
voorziet in een belangrijke be-
hoefte. Bijkomend voordeel is dat 
de reguliere woningen in de ge-
meente beschikbaar blijven voor 
eigen inwoners.”
Met de komst van een werkne-
mershotel komt Moerdijk boven-
dien haar regionale afspraken 
na. Onder de vlag van de Regio 
West-Brabant is namelijk afge-
sproken dat de gemeenten en 
betrokken partijen tussen 2013 en 
2020 gezamenlijk zorgen voor fat-
soenlijke huisvesting voor buiten-
landse werknemers die in de re-
gio hun geld verdienen. Dat hield 

voor de gemeente Moerdijk onder 
meer in dat voor 420 personen 
nieuwe huisvesting moest komen. 
Als Port of Moerdijk een werkne-
mershotel wordt voor maximaal 
146 mensen, is aan die afspraak 
voldaan.

Toekomstplannen
Om het werknemershotel te rea-
liseren, moet worden afgeweken 
van het geldende bestemmings-
plan. Brummans: “De gemeente 
wil hieraan meewerken onder de 
voorwaarden dat de werknemers 
korter dan 1 jaar aaneengesloten 
blijven, het niet om een zelfstandi-
ge woonruimte gaat en het beheer 
goed wordt geregeld en vastge-
legd.”
Het is de bedoeling dat de werk-
nemers zich in en rond het hotel 
kunnen vermaken. Daarvoor komt 
er een centrale woonkamer met 
faciliteiten en wordt de buiten-
ruimte ingericht. Er zijn maaltij-
den verkrijgbaar en de schoon-
maak wordt centraal geregeld. 
De verhuur wordt geregeld via de 
uitzendorganisatie waar de men-
sen in dienst zijn. Dit bedrijf is er 
samen met de eigenaar van het 
hotel voor verantwoordelijk dat de 
huisvesting in goede orde verloopt 
en geen overlast veroorzaakt voor 
de omgeving.

Informatiebijeenkomst 9 oktober
Op dinsdag 9 oktober houdt de 
eigenaar van hotel Port of Moer-
dijk voor alle geïnteresseerden 
een informatiebijeenkomst over 
de plannen. De bijeenkomst vindt 
plaats in hotel Port of Moerdijk 
aan de Sebastiaansweg 1 in Moer-
dijk en start om 19 uur.

Speeltuin gesloten vanaf 
1 oktober
Buurtactiviteiten gaan wel gewoon door bij Westerkwartier

De zomer is weer voorbij, dus 
ook het speeltuinseizoen. Vanaf 
oktober is de speeltuin geslo-
ten.
Natuurlijk gaan de buurtactivi-
teiten wel door, er worden weer 
een aantal gezellige en leuke 
najaarsactiviteiten georgani-
seerd door Buurt- en Speeltuin-
vereniging Het Westerkwartier. 
De volgende datums kunnen 
zo vast genoteerd worden in de 
agenda:

Vrijdagavond 26 oktober staat 
een Halloweenfeest gepland.
Vrijdagavond 9 november is er 
een bingoavond voor volwasse-
nen.
Vrijdagavond 30 november 
wordt er een Sinterklaasfeest 
gehouden voor de leden.
Vrijdagmiddag 4 januari zijn alle 
kinderen welkom voor een leu-
ke bingomiddag.
De verdere details zullen te zij-
ner tijd gepubliceerd worden.

Weekagenda
Dinsdag 2 oktober 2018
12.00 uur: Lunch in het kader 
van de Week van de Eenzaam-
heid in De Stad Klundert

Woensdag 3 oktober 2018
16.00 uur: Gratis meedoen in de 
muziekspeeltuin vanaf 4 jaar in 
Muziekzaal De Niervaert Klun-
dert

Vrijdag 5 oktober 2018
19.45 uur: Crazy 44 senioren in 
DSO clubgebouw Klundert
20.15 uur: Muziekfeest 1 jaar De 
Stad Klundertin De Stad Klun-
dert

Zaterdag 6 oktober 2018
10-16 uur: Gezondheidsmarkt 
Kruisvereniging Klundert in De 
Stad Klundert
14.00 uur: Reünie Basisschool 
De Cocon in Basisschool De Co-
con Klundert
15.00 uur: Talentenveiling in 
en om de Gereformeerde Kerk 
Klundert

Zondag 7 oktober 2018
10.00 uur: Scholendienst voor 
alle basisschoolkinderen Her-
vormde Kerk Klundert
12.30 uur: High Tea in Huis van 
de Wijk Klundert (speciale actie)

Talentenveiling bij 
Gereformeerde kerk Klundert
Zaterdag 6 oktober vanaf 15.00 
uur houdt de Gereformeerde kerk 
een talentenveiling met als thema 
‘Alles voor Veiligheid’. 

De kerk heeft een noodzakelijke 
en verplichte investering moeten 
doen om de veiligheid van het ge-
bouw te bevorderen. Hieronder 
valt onder andere het aanbrengen 
van noodverlichting en de aan-
schaf van een AED. Om de hoge 
kosten die hiervoor gemaakt zijn 
terug te verdienen, houden we 
deze talentenveiling.
De veiling bestaat uit eigen talen-
ten aangebracht door gemeente-
leden en zullen per opbod worden 
verkocht. Kavelboekjes worden 

ter plaatse verstrekt aan geïnte-
resseerden. 

Behalve de talentenveiling is er 
een mooie plantenmarkt, een 
spullentafelverkoop en het rad van 
avontuur zal draaien met vele leu-
ke prijzen waarbij ook extra spel-
rondes voor kinderen gespeeld 
zullen worden. En verder kan men 
genieten van hapjes, drankjes en 
een buffet voor schappelijke prijs-
jes.

Het Team Talentenveiling hoopt 
op een grote opkomst. De veiling 
en de speciale markt worden ge-
houden in en om de kerk aan het 
Von Kropffplein 1 in Klundert.
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Gewoon Bijzonder...
In deze rubriek gaan we kennis maken met bekende en minder bekende (oud-)inwoners van 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.

Deze week aan het woord Joost Knook uit Klundert
Ik woon in…
Klundert.

Sinds…
Ik ben geboren in Breda, maar heb 
verder  heel m’n leven in Klundert 
gewoond. Ben opgegroeid aan de 
Schansweg en toen ik ging trou-
wen hebben we het huis van mijn 
grootouders gekocht een eindje 
verder aan dezelfde weg. Sinds 18 
jaar woon ik nu aan de Molenberg 
laan in het centrum.

Men zou mij kunnen kennen van...
Altijd gewoond en gewerkt in deze 
omgeving, dus veel mensen zullen 
mij wel kennen. Ik heb gewerkt 
bij de Meubelmakerij, bij Paans 
aan de Roodevaart als scheeps 
timmerman, bij de PTT en later 
bij de Gemeente Klundert, ach-
tereenvolgens als gemeentebode, 
ambtenaar burgerzaken en huis-
vesting en ambtenaar burgerlijke 
stand. Ik heb 52 jaar kerkenwerk 
gedaan in allerlei functies en sa-
men met mijn vrouw jarenlang 
kosterwerk gedaan in de her-
vormde kerk. Men zou mij kunnen 
kennen vanuit het verenigingsle-
ven, zoals onder andere zwem-
club, korfbal, heemkundestichting 
en lid van Muziekvereniging De-
terminato, daarvan ook nog enke-
le jaren voorzitter, nu zelfs erelid.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan heb is…
Voltrekken van huwelijken. Heb 
376 huwelijken voltrokken, waar-
onder die van onze eigen dochter 
Wilma en haar man Niek. En voor 
ieder bruidspaar steeds weer een 
persoonlijke speech gemaakt.

Ik ben trots op...
Trots op m’n gezin, trots op m’n drie 
dochters Riet, Wilma en Cootje! 
Zij wonen allemaal in de buurt en 
ik ben blij dat ik altijd op hen terug 
kan vallen.

Mijn lijfspreuk is...
Help elkander.

Mijn sterrenbeeld is...
Leeuw.

Ik ben goed in...
Vertellen en ook best trots op de 
geschiedenisverhalen die ik ge-
schreven heb en pentekeningen 
daar bij gemaakt. Een paar titels: 
Stadhuis Klundert Anno MDCXXI, 
In en rond de Oliemolen, De Kerk 
in Klunderts Kerkring, 100 jaar 
Determinato Uniek in Muziek en 
heel veel series in de boekjes van 
de Heemkundestichting. 

Ik droom van...
Ik droom eigenlijk niet zoveel.

Deze film moet iedereen zien...
Weinig films gezien. Soldaat van 
Oranje bijvoorbeeld dat vond ik 
wel een mooie film.

Het boek waarvan ik genoot...
De boeken van Jan den Hartog, 
zoals Hollands Glorie en Gods 
Geuzen. Ik kende Jan den Hartog 
persoonlijk, omdat zijn schip bij 
Paans heeft gelegen en daar heb-
ben we vaak aan gewerkt.

Ik luister graag naar...
Klassieke muziek en mooie mars-
muziek.

Men kan mij ’s nachts wakker 
maken voor...
Eigenlijk nergens voor, maar een 
kop snert dat lust ik altijd wel.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten...
Ik zie m’n kinderen en kleinkinde-
ren vaak, elke zondag komen we 
bij elkaar. Ik zou niet weten wie ik 
nog graag zou ontmoeten.

Het liefst drink ik...
Thee en water. 

Het meest bijzondere wat ik ooit 
heb meegemaakt is…
De periode rondom de bevrijding 
in 1944 en 1945 dat was wel heel 
bijzonder en ook aangrijpend. Ik 
ben actief geweest als soldaat met 
het Rode Kruis tegen de Duitsers. 
Daar zou ik heel wat verhalen over 
kunnen vertellen…

Mijn favoriete vakantieland is...
Drenthe vind ik erg mooi, maar 
ook in deze regio is veel moois te 
zien. Vroeger maakten we vaak 
lange fietstochten in de omgeving.

In mijn vrije tijd…
Ik heb altijd graag verhalen ver-
teld en opgeschreven. 

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Dat is eigenlijk wel over, ik heb 
niet zoveel wensen meer.

Als ik 10 miljoen euro win…
Delen door drie voor m’n dochters 
en hun gezinnen.

Mijn lievelingssport is…
Zwemmen en korfbal. Dat heb ik 
vroeger ook altijd met veel plezier 
gedaan.

Op televisie kijk ik graag naar…
Nieuws en actualiteiten.

Mijn beste vriend/vriendin…
Mijn gezin.

Ik ben bang voor…
Ik ben eigenlijk niet zo bangelijk 
van aard, maar ik ben op leeftijd, 
dus soms wel eens bang voor 
ziekzijn.

Ik heb bewondering voor…
Mijn vrouw! Wat zij voor ons ge-
daan heeft, daar heb ik bewon-
dering voor. Ze heeft altijd hard 
meegewerkt en meegesjouwd. 
Zij heeft altijd klaar gestaan voor 
ons gezin, voor onze kinderen, dat 
is bewonderingswaardig. Ze was 
echt een flinke en een fijne vrouw. 
Ik denk heel vaak aan haar.

Klundert vind ik…
Fijne plaats, een mooi stadje.

Wat ik mis in Klundert is…
Niks.

Mooiste plekje in Klundert…
Nu: de Molenberglaan.

Minst mooie plekje in Klundert…
Minst mooi vind ik sommige later 
gebouwde wijken. Oude centrum 
is en blijft het mooiste met de 
vestingwerken. Maar de bijnaam 
“Bult van Pars” dat vind ik echt 
verschrikkelijk. Het is geen bult, 
maar een halfbastion en dat zou 
ook zo bewaard moeten blijven en 
in ere hersteld moeten worden. 

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Klundert natuurlijk. En Willem-
stad. Stiekem misschien toch nog 
wel mooier omdat Willemstad 
completer is als vestingstadje met 
de wallen.

Meedoen met hét interview?

Wil jij meedoen? Of ken jij ie-
mand die dat leuk vindt? Of 
kun je iemand noemen die je 
graag door middel van dit in-
terview beter wilt leren ken-
nen? 
Stuur een e-mailbericht naar 
redactie@indeklundert.nl.
Meedoen aan dit interview is 
heel eenvoudig: er hoeft al-
leen een vragenlijst met vaste 
en niet al te ingewikkelde vra-
gen ingevuld te worden. 



Pagina 15

Nieuws v.v. TPO uit Moerdijk
Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar info@vvtpo.nl

Programma zaterdag 6 oktober
09.30u DHV/TPO/VOV JO17-1 – 
Bavel Jo17-2 Den Hoek
09.00u SC Gastel JO13-2 – DHV/
TPO/VOV JO13-1 Oud Gastel
11.00u TPO/DHV/VOV JO13-2 – 
DIOZ JO13-1 Langeweg
09.30u TPO/DHV/VOV JO11-1 – SC 
Gastel JO11-3 Langeweg
11.30u Heerjansdam JO10-3 – 
TPO/DHV/VOV JO10-1 Heerjansdam

DHV/TPO MO17-1 VRIJ
TPO/DHV/VOV JO9-1 VRIJ
TPO/DHV/VOV JO8-1 VRIJ

Programma zondag 7 oktober
14.30u TPO 1 – Welberg 1
11.00u TPO 2 – SVC 2
10.00u JEKA 14 – TPO 3
11.00u Oosterhout VR1 – TPO/
DHV VR1

Zaterdag 6 oktober:

 Reunie van Basisschool De 
Cocon (voormalig De Clundert)
Openbare basisschool De Cocon 
in Klundert opende op maandag 
21 augustus 1978 haar deuren, 
toen nog als basisschool De Clun-
dert. Veertig jaar openbaar onder-
wijs op deze Klundertse school 
vindt de directie van de school 
een mooie gelegenheid voor een 
reünie. 

Op zaterdag 6 oktober aanstaande 
van 14.00 tot 17.00 uur opent De 
Cocon haar deuren voor oud-leer-
lingen, oud-leerkrachten en ie-
dereen die in de afgelopen 40 jaar 
bij De Clundert of De Cocon be-
trokken is geweest. 

Zijn de klasgenoten van toen net 
zo oud geworden als jijzelf en hoe 
is het met die juf of meester ver-
gaan nadat jij van school af bent 

gegaan? Werkt de conciërge er 
nog steeds, of was jij zelf die leuke 
conciërge en ben je benieuwd hoe 
De Cocon er tegenwoordig uitziet? 
Genoeg redenen om naar de re-
unie te gaan dus!

Huidig directeur Jan den Rid-
der roept tevens iedereen op om 
aandenken aan de school mee te 
nemen op 6 oktober. Denk aan fo-
toalbums, vaantjes, posters, jaar-
boeken, etc. Iedereen kan hierbij 
leuke herinneringen ophalen. 
Wil je naar de reünie, dan graag 
even aanmelden zodat de organi-
satie weet hoeveel mensen er on-
geveer zullen komen. 
Aanmelden kan via het aanmeld-
formulier op de website 
http://obsdecocon.simpsite.nl/. 

Veel activiteiten voor 
ouderen bij SPROK Klundert
Ook als je wat ouder bent hoef je je niet te vervelen. Het SPROK 
organiseert wekelijks allerlei activiteiten, zowel binnen als bui-
ten. SPROK staat voor Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk 
Klundert. Meer informatie is op te vragen bij de voorzitter me-
vrouw C. van Brecht-Winde, e-mail:  sprok.klundert@gmail.com.

Vaste SPROK-activiteiten in Klundert:

Elke Maandag
Gym: Er is een groep om 13.15 uur en een groep om 14.25 uur in 
de Niervaert.
Sjoelen om 14.00 uur in de Mauritshof.

Elke dinsdag
Fietsclub: De club vertrek om 13.30 uur vanaf het Sovakplein.
Kaartclub om 13.30 uur in de Niervaert.

Elke Woensdag
Bridge om 13.30 uur in de Niervaert.
Bingo om 15.00 uur in de Niervaert.
Koor om 13.30uur in de Niervaert (Seniorenkoor Herfstklanken)

Elke Donderdag
Zwemmen om 9.00uur in de Niervaert

Gezellige drukte bij de 
Ladies Night

Het is langzaamaan een traditie geworden dat er in het najaar een La-
dies Night in De Niervaert wordt georganiseerd. En elke keer wordt 
het leuker en drukker. Ook afgelopen zaterdag wisten heel wat dames 
uit de hele regio de weg naar De Niervaert in Klundert te vinden en 
genoten van alles wat daar aangeboden werd.

De opzet was deze keer iets an-
ders dan voorgaande jaren. Toen 
waren de kramen verspreid door 
het zalencomplex, nu was gekozen 
om alles centraal in de sporthal 
in te richten, wat zeker sfeerver-
hogend was. 
Bij binnenkomst werden de dames 
ontvangen met een glaasje bub-
bels. In de hal was een diversiteit 
aan kramen ingericht en er was 
van alles te zien én te koop: sie-
raden, likeuren, heel veel mode, 

woonartikelen, schilderijen, ma-
ke-up en verzorgingsartikelen.
Op het middenterras konden de 
ladies genieten van een drankje 
en een hapje, ondertussen kijkend 
naar de modeshows die gepre-
senteerd werden.
Gedurende de avond werd een 
speciale actie gehouden voor de 
Parkinsonvereniging. Jolanda 
Schreuders mocht voor dit goede 
doel een cheque in ontvangst ne-
men van 100 euro.

DSO 1 wint in Vlissingen van 
Seolto met 11-16 
DSO begon niet heel sterk aan de wedstrijd. Bij de rust stond Seolto voor 
met 6-4. In de tweede helft kwam DSO steeds beter in de wedstrijd. Door 
hard te werken liep DSO al snel uit naar een voorsprong en ging met de 
winst naar huis. Volgende week om 16.00 uur thuis tegen TOGO uit Goes.

Uitslagen zaterdag 29 september:
Seolto 1 - DSO 1:  11 - 16
RWA 3 - DSO 2: 9 - 20
DSO 3 - NIO 3: 11 - 8
PKC / SWKGroep 6 - DSO 4: 16 - 9
KCR 9 - DSO 5; 16 - 11
Nikantes 3 - DSO 6: 14 - 5
DSO B1 - Oranje Zwart / De 
Hoekse B1 afgelast
Juliana B1 - DSO B2: 2 - 16
Keep Fit ‘70 B1 - DSO B3: 9 - 5
De Voltreffers C1 - DSO C1: 7 - 4
DSO D1 - Juliana D1: 23 - 6
DSO D2 - VIOS D1: 6 - 2
Springfield D1 - DSO D3: 10 - 4
DSO E1 - Juliana E1: 3 - 13
Springfield E3 - DSO E2: 7 - 1
DSO E3 - VIOS E1: 7 - 1
DSO F1 - Albatros F4: 4 - 0

Programma Zaterdag 6 oktober:
16:00: DSO 1 - TOGO 1
14:30: DSO 2 - KCC / SO natural 5
13:00: DSO 3 - Nieuwerkerk 7
13:00: KCC / SO natural 7 - DSO 4
12:30: GKV / Enomics 6 - DSO 5
17:00: Olympia 4 - DSO 6
11:30: DSO A1 - Movado A2
12:30: DSO B1 - Korbatjo B1
13:00: Conventus B2 - DSO B2
10:00: DSO B3 - Springfield B1
11:00: Oranje Wit C3 - DSO C1
11:15: DSO D1 - Scheldevogels D1
09:30: Juliana D2 - DSO D2
11:30: DSO D3 - Keep Fit ‘70 D2
10:30: DSO E1 - Springfield E1
10:30: DSO E2 - Korbatjo E5
09:00: Scheldevogels E2 - DSO E3
09:30: DSO F1 - Movado F2



Iedere 
zaterdag 

en zondag 
4 worstenbroodjes 

voor maar 

€ 3,00

Vers van warme 
  bakker De Rooij

Iedere 

vrijdag 

4 brosse 

eierkoeken

voor maar

€ 1,99

Iedere 

donderdag 

6 krentenbollen

voor maar 

€ 1,50

4 worstenbroodjes 

Vers van warme 

€ 1,99€ 1,99

4 worstenbroodjes 
4 worstenbroodjes 

Vers van warme 

€ 1,99€ 1,99

Iedere Iedere 

vrijdag vrijdag 

4 brosse 4 brosse 

6 krentenbollen

voor maar 

€ 1,50

6 krentenbollen

4 brosse 

eierkoeken

voor maar

€ 1,99€ 1,99€ 1,99

4 brosse 

eierkoeken

voor maar

Openingstijden
maandag t/m zaterdag 

08:00 - 21:00 uur

zondag 
10:00 - 18:00 uur


