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Dorp Moerdijk, een nieuwe
toekomst met glans

Gewoon Bijzonder
Marieke Ewoldt

DSO gaat groen

Verhaal van Klundert

ONDERNEMER VAN DE MAAND:

MARIBELLE MODE 30 JAAR IN KLUNDERT
minder, het was een supermooie
avond!”
Verkoopster tuinmeubelen
Na de middelbare school is Tineke eerst verkoopster geweest van
tuinmeubelen en aanverwante artikelen. Maar als jong meisje wist
Tineke al dat ze ooit zelf een eigen
zaak wilde hebben. “Dat kon in
principe van alles zijn, maar ik wilde echt heel graag iets voor mezelf beginnen. Het hoefde niet perse mode te zijn, maar dat kwam
toevallig op het juiste moment
op m’n pad. Dertig jaar geleden
kwam de winkel van de familie De
Jong te koop en met hulp van mijn
ouders hebben we dat pand toen
overgenomen.”

Het is de bedoeling dat we elke maand een ondernemer uitlichten als ondernemer van de maand. De ondernemer van deze maand is Tineke Ottevanger-Littooij van Maribelle Mode & Lingerie in Klundert. Al 30
jaar runt Tineke deze leuke damesmodezaak in Klundert en de hele maand september stond in het teken
van dit jubileum.
Tineke heeft de jubileumfestiviteiten net achter de rug. De hele
maand september was het een
echte feestmaand met allerlei leuke acties in de winkel en als klap
op de vuurpijl een speciale avond

getiteld “Fabulous Fashion Dinner” in De Stad Klundert. “Dat was
echt een geweldige happening.
Zo’n 170 dames waren te gast in
De Stad Klundert en genoten in
deze schitterende locatie van een

overheerlijk diner afgewisseld
met een bijzondere modeshow.
We hebben louter complimenten
mogen ontvangen, dus onze gasten hebben genoten. Maar wij met
ons team van Maribelle zeker niet

Eigen winkel
In juni 1988 is Tineke met haar Ton
getrouwd en in september datzelfde jaar opende ze haar eigen modezaak. Ze was toen pas 21 jaar en
meteen druk met eigen huishouden en eigen winkel. Al vrij snel
kreeg ze te maken met een grote
tegenslag. Zes weken na de opening werd er ingebroken en is de
hele winkel leeggehaald. “Dat was
een grote domper. Maar we hebben de schouders er onder gezet,
leveranciers gebeld, nieuwe collectie binnen gehaald en na twee
dagen konden we al weer open.”
Van heinde en ver weten de klanten haar zaak te vinden in het
fraaie Klundertse centrum. “We
zorgen steeds voor een mooie balans in onze collectie.

Lees verder op pagina 3

VLEESWARENKOOPJE

Bij een stuk
grillworst

Keurslager top 4

De Stad Klundert

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!
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10 tot 400 gasten!
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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.

SALADE VAN DE WEEK

Bouillonvlees
salade
(één toppertje)

245

150 gram

KEURSLAGERSPECIAL

Pumpkin

(laatste week)

per stuk

Graag tot ziens!
VLEES TOP 4

KEURSLAGERSPECIAL

3

Hachee pakket

(500 gram vlees, uien,
kruiden & recept)

750
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Bij elke maaltijd
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(vers bereid)

3

Brabantse rauwe ham
bij 150 gram

HUISGEMAAKT
SLAATJE GRATIS

samen
MAALTIJD VAN DE WEEK

175

EXTRA VOORDELIG

EXTRA VOORDELIG

(heerlijk mals)

(weer met goud
bekroond)

Varkenshaas- of
biefstuk puntjes

DIV. SOORTEN
SOEP HALVE PRIJS

750

per bakje

Rookworst

1+1
GRATIS

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 13 okt.
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GRATIS STUK
LEVERWORST

Specialist in

Staat hier volgende
week uw advertentie?
Mail naar:
advertenties@indeklundert.nl

• huidverbetering
• huidverjonging
• anti-aging
• definitief
ontharen (IPL)
• Body-wizard
cryolipolyse
(vetbevriezen)

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

www.feelbeauty.nl
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

	
  

Vrijdag 12 okt. en zaterdag 13 okt. ontvangt u tegen inlevering van deze bon

Roomboteramandelstaaf of speculaasstaaf
van €4,75 voor slechts €3,50!!

vaste zaterdag-aanbieding
10 rondjes of puntjes
voor € 2,50

taartje van de maand
oktober
Stroopwafeltaart

Kerkring 5 Klundert - 0168 404909 ◊ Noordhaven 146 Zevenbergen 0168 323468
WWW.WARMEBAKKERJACSMIT.NL
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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.

We hebben een diversiteit aan
merken, kleding en accessoires in
verschillende prijsklassen.”
Modern en gastvrij
De winkel is inmiddels al een aantal keren verbouwd, uitgebreid
en gemoderniseerd. “We proberen steeds zo om de zeven à acht
jaar de boel om te gooien en te
veranderen. We hebben inmiddels vier keer verbouwd, waarvan
de laatste verbouwing groots is
aangepakt door het naastgelegen
woonhuis bij de zaak te trekken.”
Inmiddels dus een ruime, moderne en gastvrije modezaak. Aan de
grote tafel achterin genieten vele
dames van een aangeboden kopje koffie of thee met een gezellig
praatje of advies over mode.
Inmiddels ook al weer sinds 1992
is Maribelle uitgebreid met een
lingeriewinkel een eindje verderop
in de Voorstraat en ook die winkel
heeft inmiddels een vaste klandizie.
Op de vraag wat nu eigenlijk het
moeilijkste is om een eigen modezaak te runnen, vertelt Tineke dat
het elk seizoen weer spannend
is om een goede inkoop te doen.
“Als de inkoop niet goed is, is dat
funest voor je zaak. We proberen

qua collectie een constant verhaal
te bieden, een balans te hebben in
de winkel. De collectie moet kloppend zijn en de prijsopbouw is belangrijk. We zijn bijna elke maandag onderweg om de collectie aan
te vullen en te vernieuwen.”
De balans tussen ondernemen en
privé is ook wel eens lastig weet
Tineke als geen ander. “Je bent
24/7 ondernemer en de zaak is belangrijk. Maar we hebben ook een
gezin met drie kinderen en dat is
minstens zo belangrijk. Mijn man
Ton staat voor de volle honderd
procent achter me en samen hebben we altijd ons best gedaan om
een goede balans te vinden.”
Uitbreiding winkelaanbod
In de loop der jaren is het winkelaanbod in Klundert steeds uitgebreider geworden. Betekent dat
concurrentie? “Nee hoor, absoluut niet! Het is juist een aanvulling! Samen maken we het voor
de mensen aantrekkelijk om hier
te komen shoppen met de diversiteit aan winkels. En er zijn ook
een paar leuke zaken om tussendoor lekker te gaan lunchen, dus
je kunt er in ons centrum een leuk
shopdagje van maken.”
En wat zijn de toekomstplannen?
“Voorlopig nog gewoon lekker
doorgaan samen met mijn geweldige team van medewerkers.
Ik heb altijd hard gewerkt om het
vertrouwen van de klant te krijgen en te behouden. Persoonlijk
ondernemen dus eigenlijk. Een
winkel waar je zomaar vrijblijvend
binnen kunt lopen om eens rond
te neuzen, iedereen het gevoel
geven dat ze meer dan welkom
zijn met een kopje koffie of thee
en een praatje. En dat blijven we
gewoon doen”, aldus Tineke Ottevanger.

Door: Anjo van Tilborgh

Adverteren in Weekblad In de Klundert?
Dit weekblad is een huis-aanhuiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de inwoners van Klundert, Moerdijk,
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. Naast
artikelen van de eigen redactie,
staat de krant vol met berichten
van plaatselijke verenigingen,
stichtingen en ondernemers.
IN DE KLUNDERT bindt, boeit en
bespaart. Een lokale krant, juist
nu!
Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het be-

vorderen van de leefbaarheid in
de kernen door te fungeren als
spreekbuis voor lokale initiatieven. We hopen dat u uw betrokkenheid voor wat betreft de leefbaarheid in de kernen van deze
regio ook wilt laten blijken door
het plaatsen van een advertentie
in ons weekblad om zo dit lokale
initiatief een kans van slagen te
geven.
Dit regionale weekblad kan alleen bestaan bij gratie van donateurs en/of adverteerders.

Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer
informatie over adverteren en de
tarieven. Daar kunt ook eventueel meteen een opdracht geven
tot het plaatsen van een advertentie.
Wilt u meer weten, stuur dan
even een e-mail naar:
advertenties@indeklundert.nl

Weekschrijfsel
Wat ik nu toch heb
meegemaakt…
Afgelopen week dierendag gevierd. Ook wij geven veel om
dieren, dus wilden we deze
dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zelf hebben we een
Duitse herder. Cooper is een
puberale reu van ruim negen
maanden.
Werelddierendag, een dag om
extra aandacht te schenken aan
de dieren, een dag om onze huisdieren extra te verwennen, maar
ook steeds meer een dag voor
dierenrechtenactivisme.
En deze keer zagen wij de oproep “Eet Geen Dierendag”. Ik
weet natuurlijk niet of iedereen
hier aan mee heeft gedaan, maar
mocht dat zo zijn, dan zouden we
samen zo’n vijfhonderdduizend
dieren gered hebben.
Bij ons dus geen vlees op het
menu op dierendag, maar pannenkoeken zonder spek. Nu ben
ik zelf niet zo’n grote liefhebber
van pannenkoeken, maar mijn
heer gemaal zou voor deze speciale dag het avondmaal bereiden
en pannenkoeken bakken. Dat is
zijn specialiteit. Met liefde bereid
en dus met liefde ook maar gezellig mee opgegeten.
Cooper is echt een heel bijzondere hond, ontzettend slim, heel
erg ondeugend, vaak ook wel
echt stout. En terwijl wij liefdevol
een vleesvrije dierendag aan het
vieren waren, toonde onze schattige viervoeter zijn dankbaarheid
om de achtertuin te verbouwen.
Even de aandacht laten verslappen en ons gazon zit nu vol kuilen, tuinaccessoires van hout zijn
helemaal versnipperd en een
aantal planten hoeven niet meer
gesnoeid te worden, dat heeft
onze schattige hondenvriend al
voor ons geregeld. Tja, je zult het
maar meemaken: dierendag om
er een diervriendelijke dag van
te maken en als dank krijg je dan
van jouw vriendelijke dier een
grote chaos in de achtertuin.
En ja, het is weer gelukt: exact
300 woorden over zomaar een
meegemaakte belevenis.
Veel leesplezier met de tweede
editie van ons Weekblad In de
Klundert!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

iedere
g
a
d
j
i
r
v
n
e
g
donderda
et
m
e
e
h
t
f
o
koffie
ar
a
m
r
o
o
v
t
appeltaar

€2,-

om is
Onze lunchro
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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
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Foto van de week
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 week
wordt een foto gekozen voor deze rubriek. En krijgen we veel
mooie plaatjes binnen, dan zullen we die gebruiken op onze facebookpagina.
Deze week drie prachtige foto’s ontvangen. En omdat dit de eerste keer is voor deze rubriek, plaatsen we ze gewoon alle drie.

Foto gemaakt door Corné Verhoeven
Zicht op het stadhuis vanaf de Verlaatstraat.

Foto gemaakt door Jasper Kaijen
Mooie zonsondergang gracht bij Coehoorn Bastion.

Foto gemaakt door Jolanda Schreuders
Laatste libel in de Groenstrook..

Eenzaamheid voorkomen, dat is
het doel van ‘Samen is Wijs’. Binnenkort start de veertiende ronde
van dit succesvolle Moerdijkse initiatief.
In het kader van ‘Samen is Wijs’
gaan vrijwilligers op huisbezoek
bij ouderen in de gemeente. Moerdijkers die in de tweede helft van
2018 75 jaar of 83 jaar worden,
ontvangen een brief met de vraag
of zij een huisbezoek op prijs stellen. Dit geldt ook voor mensen van
55+ die kortgeleden hun partner
verloren.
Met ‘Samen is Wijs’ wil de gemeente de zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen.

Positieve reacties
De afgelopen jaren was er veel
animo voor het aanbod. Ouderen
stellen de huisbezoeken erg op
prijs, blijkt uit de respons en evaluaties. Daarom zet de gemeente
het project structureel in. Wethouder Eef Schoneveld: “Het is
een mooi voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak heel doeltreffend werkt.”
Twee keer per jaar een ronde
Minimaal twee keer per jaar plannen de vrijwilligers van ‘Samen is
Wijs’ een ronde huisbezoeken. De
gemeente ondersteunt en faciliteert. De vrijwilligers zijn de ogen
en oren van Moerdijk. Zij signaleren bij de groeiende groep kwets-

bare Moerdijkers of ze het nog op
eigen kracht redden. Blijkt dat niet
meer te lukken, dan verwijzen de
vrijwilligers hen door naar de juiste instanties.
Geen brief ontvangen?
Iedereen die gebruik wil maken
van een huisbezoek kan zich aanmelden. Geen brief met antwoordstrook ontvangen? Een bezoek
aanvragen kan ook bij coördinator
Anne-Marie Spaninks. Zij is bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 10 tot 12 uur via
telefoonnummer (06) 21 29 86 21.

Tip de redactie
Mail naar:
redactie@indeklundert.nl

Nieuwe ronde succesvol Moerdijks initiatief
‘Samen is Wijs’

Pagina 6

Starterslening groot succes; huidig budget uitgeput

College vraagt nieuw budget
starterslening
Starters op de Moerdijkse koopwoningmarkt kunnen sinds juli
2008 een lening aanvragen bij de
gemeente. Dit steuntje in de rug is
sindsdien niet meer weg te denken voor koopstarters. Door het
grote succes is het beschikbare
budget momenteel volledig uitgeput. Het college stelt daarom
de gemeenteraad voor een aanvullend budget van € 1.000.000 ter
beschikking te stellen. De raad
buigt zich in november over dit
voorstel.
Wethouder Désirée Brummans:
‘Er is in Moerdijk vraag naar leningen voor starters die voor het
eerst een bestaande of nieuwe
koopwoning willen aanschaffen. Ik
vind het belangrijk om jonge starters te blijven helpen. In het coalitieakkoord 2018-2022 hebben we

aangegeven dat we Moerdijk voor
jongeren aantrekkelijk willen houden door het continueren van de
starterslening. Vanaf eind 2008 tot
nu toe zijn er 150 van deze leningen verstrekt. Vanuit het college
gaan we daarom naar de gemeenteraad met het voorstel om nieuw
budget beschikbaar te stellen.’
Aanmelden blijft mogelijk
Wie een starterslening wil aanvragen, kan zich nog steeds melden
bij de gemeente. Deze aanvragers
komen op de wachtlijst. Zodra de
gemeenteraad besluit dat er een
nieuw budget komt, neemt de gemeente contact op met de aanvragers op de wachtlijst.
Voor meer informatie over de
starterslening, kijk op www.moerdijk.nl/starterslening.

Startersevent 9 november in
de Nieuwe Nobelaer
Etten-Leur
Om startende ondernemers eens op een innovatieve manier bij
elkaar te brengen organiseren de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert samen met Stichting Ondernemersklankbord (OKB) een startersevent op 9 november in De
Nieuwe Nobelaar in Etten Leur.
Wethouder Thomas Zwiers:
“Starters daadwerkelijk vooruit
helpen en hen relevante kennis
en ervaring aanreiken om hun
onderneming succesvol te maken is het belangrijkste doel van
dit event. Het is vooral bedoeld
voor mensen die een onderneming willen starten of in de afgelopen twee jaar zijn gestart,
daarbij een vraag hebben en op
zoek zijn naar mogelijke oplossingen.”
Dit event is ook een prima gelegenheid om andere starters
te ontmoeten, ervaringen te
delen en te netwerken. Bovendien kan men ook één op één
contact hebben met vertegenwoordigers van één van de vijf
gemeenten en de adviseurs van
het OKB.
Het programma
Het programma is gebouwd
rondom drie onderwerpen waar
starters vaak mee worstelen.
De onderwerpen die centraal
staan zijn: strategie en marke-

ting; doelgroepen en communicatie; financieel Plan en financiering. Het unieke van deze
opzet is dat deelnemers vooraf
hun eigen vraagstukken m.b.t
deze zaken kunnen inbrengen die dan tijdens de sessies
worden behandeld. De sessies
worden geleid door ervaren adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord.
Het event is van 13.00 uur tot
18.00 uur in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Aanmelden
kan voor 19 oktober via: https://
goo.gl/forms/6mIsKVbJOIQoBxId2

Werkgroep Fysiek van de
Stadstafel Klundert
in bespreking
De Stadstafel Klundert is onderverdeeld in werkgroepen, waaronder
Werkgroep Fysiek. Hierin zijn de volgende leden actief: Rik van Trigt,
Nienke Noteboom, Timon Bos, Hein Romer, Ed de Roos, Jack Schoep,
Ingrid Verkaik en Melten Dekkers. Heel wat onderwerpen zijn op dit
moment actueel.
Overleg gemeente
Er komt een overleg met de gemeente over de huizenontwikkelingen in de diverse kernen. Op
initiatief van de werkgroep wordt
onderzocht om projectontwikkelaars warm te krijgen om ook in
Klundert te gaan bouwen. Op de
agenda ook nog steeds de sociale
randvoorwaarden van de te bouwen windmolens. In de volgende
Stadstafel zal de gemeente een
toelichting geven over hoe dit ingevuld gaat worden. Verder worden de ontwikkelingen rond het
zwembad op de voet gevolgd.
Vestingwerken en centrumontwikkeling
De watergangen en vestingwerken
zijn aan renovatie toe en de gemeente maakt hiervoor een planning. De waterkwaliteit in Bottekreek is slecht waardoor veel kroos
ontstaat. Eén van de oorzaken is
de slechte doorstroming. Samen
met de Werkgroep Centrumontwikkeling wordt besproken of het
mogelijk is om de doorstroming en
waterkwaliteit te verbeteren en of
hiermee een mogelijkheid gecreëerd kan worden om over de watergangen te varen.
Vanuit de bevolking is gevraagd of
er onderzocht kan worden of het
veld aan de Moye Keene breder be-

nut kan worden. Ook dit punt staat
nu op de agenda.
Verkeer
Verkeer is een aandachtspunt, zoals
bijvoorbeeld het parkeren aan twee
kanten in de Kerkring. Dat zorgt voor
een smalle weg en soms een gevaarlijke situatie. Aan omwonenden de
vraag om hun ervaringen te melden.
Busverbinding
Afgelopen weken waren er signalen
dat bussen van Breda naar Klundert plotseling uitvallen. Aan passagiers die hiermee te maken hebben,
wordt geadviseerd om dit te melden
bij Arriva. Na officiële klachten kan
het bespreekbaar gemaakt worden bij provincie/gemeente en vervoerder. Ook de ontwikkeling van
BravoFlex wordt gevolgd. En dat
gaat positief uitpakken, want inmiddels is het tot een akkoord gekomen.
Meedenken
Er komen veel verschillende onderwerpen ter sprake. Klundertenaren
die geïnteresseerd zijn om mee te
denken en te praten zijn van harte
welkom om aan te sluiten. Op 12
november staat de volgende Stadstafel gepland en op 3 december is
het volgende overleg van de Werkgroep Fysiek.

Dienstencheques ook in 2019
beschikbaar
Sinds 2015 is het in gemeente
Moerdijk mogelijk om gebruik te
maken van dienstencheques. Met
een dienstencheque kan een uur
extra huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Iedere
cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) of
registratie mantelzorg kwam in
aanmerking voor deze regeling.
Vanaf 2019 kunnen mantelzorgers en cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning
wederom gebruikmaken van de
dienstencheques, zoals we deze
nu ook kennen.

Wat is een dienstencheque
Een dienstencheque kost € 5,- per
stuk. Hiervoor kan er één uur (extra)
huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Voor cliënten met
een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) zijn de dienstencheques aanvullend op de hulp die
ze al krijgen vanuit deze indicatie.
De hulp vanuit de dienstencheques
is bedoeld voor werkzaamheden die
niet onder het de indicatie HO vanuit
de Wmo vallen. Een ‘grote’ schoonmaak is hier een voorbeeld van. De
dienstencheques kunnen worden
ingekocht bij de gecontracteerde
zorgaanbieders.
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‘50-dingen’ boekje voor
Moerdijkse kinderen
Woon je in de gemeente Moerdijk én zit je in groep 3, dan bof je,
want jij krijgt het ‘50-dingen-dieje-gedaan-moet-hebben-voorje-12e’ – boekje. Maar liefst 1500
kinderen in de gemeente Moerdijk
krijgen dit boekje gratis uitgereikt.
In het boek staan 50 leuke buitenactiviteiten die de kinderen
met vriendjes en vriendinnetjes,
maar ook samen met ouders of
met school, in de lokale omgeving
kunnen ondernemen. Activiteit
uitgevoerd? Dan mag het hoekje
van de desbetreffende bladzijde
worden afgeknipt als ‘gedaan!”
Zo worden de kinderen gestimuleerd om lekker buiten te spelen
en bezig te zijn, omdat er in hun
eigen buurt of iets daarbuiten genoeg ‘leuke-weetjes’ en ‘doe-dingen’ te vinden zijn. Van hutten
bouwen, slootje springen, tot een
wedstrijdje kersenpit spugen!

Op 8 oktober wordt op alle 21 scholen van de gemeente Moerdijk, dit
gratis buitenboek uitgedeeld. Nét
voor de herfstvakantie, zodat kinderen bijvoorbeeld nog in een berg
bladeren kunnen rollen én een van
de hoekjes af kunnen knippen, dan
nog 49 natuurdingen te doen!
Het 50-dingen-doen-boekje is
speciaal geënt op de gemeente
Moerdijk. Het is drie jaar geleden
gerealiseerd door IVN Etten-Leur
e.o. samen met het projectbureau
KrachtigBuiten van Petra Wevers.
Het boekje kan gratis uitgedeeld
worden dankzij een aantal sponsoren.
Bedrijven of instanties die ook financieel willen ondersteunen, zodat ook de volgende drie jaar het
boekje kan worden uitgedeeld, kunnen contact opnemen met Petra
Wevers, 06-4097143 of info@krachtigbuiten.nl of facebook.com/50dingenboekmoerdijk.

DSO uit Klundert gaat groen

Activiteiten in het Huis van
de Wijk in Klundert
Het Huis van de Wijk Mauritshof Klundert is een ontmoetingspunt
voor alle inwoners van Klundert. Iedereen kan hier binnenlopen
voor een kopje koffie maar ook deelnemen aan diverse activiteiten:
van bingo en spelletjes tot knutselen en workshops. Ook kan men
er terecht voor vragen of advies bij de wijkzuster, het 1-Loket, de
vrijwilligerscentrale en voor welzijnsvragen.
Activiteiten voor de komende week:
Vrijdag 12 oktober: Frietpunt
Om de week op vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om tussen de
middag lekker friet te eten. Het is een gezellig moment om met
elkaar het weekend in te luiden. Eet je lekker een frietje mee?! Je
kunt je aanmelden in het huis van de wijk.
Dinsdag 9 oktober en woensdag 17 oktober: Knutselactiviteiten
Aanstaande dinsdag om 13.30 uur en volgende week woensdag om
19.00uur zijn er weer diverse knutselactiviteiten. Opgeven hiervoor
kan in het huis van de wijk.
En verder de vaste activiteiten zoals:
Dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur: Sporten
De sportmiddagen zijn onder leiding van Meer Moerdijk. Deze activiteit is voor mensen die chronisch ziek zijn. Daarbij worden de
mantelzorgers op dat moment ontlast. Een laagdrempelige manier
om in beweging te blijven.
Dinsdag om 17 uur: Eetpunt
Elke week samen eten. Wil je een handje helpen bij de voorbereidingen, dan ben je om 16.00 uur welkom. Om 17 uur gaan we aan
tafel. Opgeven kan in het huis van de wijk.
Dinsdagavond van 19 tot 22 uur: Jongeren in huis van de wijk
Alle jongeren zijn deze avonden van harte welkom voor een spelletje of een praatje in het huis van de wijk.
Donderdag vanaf 19.00 uur: spelletjesavond
Speel je gezellig mee? Sjoelen, Triominos, koersbal, jeu de boules,
rikken, rummikub enz.
Vrijdagmiddag: 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.

Korfbal vereniging DSO uit Klundert heeft dit jaar de doelstelling
gezet om als vereniging te ‘vergroenen’ door onder andere de
plaatsing van zonnepanelen. In de
zomer van 2018 zijn de zonnepanelen in samenwerking met EnergiekMoerdijk geplaatst wat er voor
heeft gezorgd dat DSO aan zijn eigen energiebehoefte kan voorzien.
De fondsenwervingsactie ‘DSO
Gaat Groen’ heeft plaatsgevonden,
waarbij de leden en sponsoren
een zonnepaneel konden adopteren. Tijdens het jaarlijks afsluitend koppelschiettoernooi heeft
de sponsorcommissie het zeer
succesvolle resultaat van de ‘DSO
Gaat Groen’ actie officieel over-

Foto: Gerbert Kannekens / Skyvisie
handigd aan het bestuur, waarbij de Rabobank West-Brabant
Noord het totale bedrag heeft verdubbeld! Dit heeft er voor gezorgd
dat de totale eigen investering met
75% is gedaald.
Dit geeft de vereniging niet alleen
een jaarlijks terugkerend financieel voordeel maar zorgt ook voor
een houdbare toekomst voor de
volgende generaties. DSO zal in de
komende jaren verder onderzoek
doen naar andere groene alternatieve als bijvoorbeeld het gebruik
van LED veldverlichting, zonneboiler of warmtepompen om niet
meer afhankelijk te zijn van een
gasaansluiting.

Vrijdagavond 19.00 uur: Oecumenische weeksluiting
Iedere vrijdagavond om 19.00 uur is er een moment van bezinning in het
huis van de wijk. Dit begint om 19.00 uur en na afloop is er een mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van een bakje koffie of thee.

Ontspannen middag voor de
NAH Mantelzorger
Op woensdag 10 oktober is er een
gezellige en ontspannen middag
speciaal voor de NAH mantelzorger. Tegelijk is er ook voor de NAH
cliënt een leuke middag. Dit wordt
georganiseerd in samenwerking
met Surplus en Meer Moerdijk.
De zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is heel
intensief en dan is zo’n gezellige mid-

dag heerlijk om even te ontspannen.
Deze middag wordt gehouden in
het Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden kan via de website van
www.meermoerdijk.nl.
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Anja
Buitenhuis van Meer Moerdijk, telefoon 06-83490165 of via e-mail
anja.buitenhuis@senw-moerdijk.nl.

Lekker druk op gezondheidsmarkt
in De Stad Klundert

De prachtige kerkzaal van De Stad Klundert was zaterdag het decor
van de gezondheidsmarkt, georganiseerd door de Kruisvereniging
Klundert. Meer dan 200 bezoekers kwamen een kijkje nemen.
De gezondheidsmarkt werd om
10 uur geopend door wethouder
Désirée Brummans. In het begin
kwam het een beetje aarzelend op
gang, maar later op de dag werd
het steeds drukker. Tot 16 uur
bleef het een gaan en komen van
bezoekers. Zo’n dertig stands met
een diversiteit aan aanbieders van
allerlei gezondheidsproducten en
-diensten stonden klaar om de
bezoekers van allerlei informatie
en producten te voorzien. “We zijn
meer dan tevreden”, zegt voorzitter Riet Bol, “veel afwisseling qua

aanbod en gezellig veel publiek in
een schitterende locatie.”
Gezondheid en gezond leven
Gezondheid is niet vanzelfsprekend en om gezond te blijven,
daar kunnen we zelf ook wel iets
aan doen. En daarover was allerlei
informatie te vinden op de gezondheidsmarkt. Wandelend langs de
kramen werden de bezoekers geïnformeerd over matrasreiniging,
zorghulpmiddelen, reanimatie en
de maaltijdenservice, er waren
stands van de WMO, het Huis van

de Wijk, de KBO en een adviseur
van Preventie en Gezondheid van
de GGD West-Brabant. En dachten sommigen dat de markt grotendeels gericht was op ouderen,
die hadden het mis, want er waren
ook stands over kraamzorg, acupunctuur, oefentherapie Cesar,
kinderoefentherapie, reiki en
voetreflexmassage. De podotherapeut, de tandarts, de fysiotherapeut en de wijkzuster waren
present, maar ook de schoonheidsspecialiste, een mammacare
adviseuse en de buurtsportcoach
hadden een leuke stand ingericht.
Kortom een markt met alle informatie over gezondheid en gezond
leven.
Nieuwe leden
“We hopen met deze gezondheidsmarkt natuurlijk ook de
mensen te interesseren voor de
kruisvereniging. We doen van alles voor onze leden, zoals bijvoorbeeld reanimatiecursussen en we
werken samen met diverse zorgaanbieders. Met onze Klundertse
vereniging hebben we ook kunnen
realiseren dat er inmiddels al drie
AED’s in Klundert hangen. We
zijn een actieve vereniging en met
deze gezondheidsmarkt hopen we
dat nieuwe leden zich zullen aanmelden”, aldus Riet Bol.

Speciale kennismakingsactie Sport & Cultuur
in Klundert
“Heb je met 5 verschillende verenigingen meegedaan dan krijg je al een verrassing!”
Alle Klundertse basisschoolkinderen hebben direct na de zomervakantie een speciaal paspoortboekje ontvangen waarin dertien
verschillende verenigingen op het
gebied van sport en cultuur zich
voorstellen. En bij al deze verenigingen mogen kinderen gratis een
of meer keertjes meedoen met
een les, een training, een speelmogelijkheid enz. Op deze manier
maken de kinderen kennis met
heel veel verschillende hobby’s
en kan er een goede keuze maken
wat ze eventueel als hobby zouden
willen gaan doen.
Bovendien is het ook heel leuk
voor de kinderen om met dit paspoortboekje op pad te gaan. Want
hebben ze ergens bij een bepaalde club of vereniging meegedaan,
dan wordt dit afgetekend door die
club. In eerste instantie is gezegd

dat ze een verrassing krijgen als
ze met minstens acht activiteiten
hebben meegedaan, maar zeker
voor de jongste kinderen is dit
wel heel veel. Daarom mogen ze
hun boekje al inleveren als ze met
minstens vijf activiteiten hebben
meegedaan. Ze krijgen dan een
leuke verrassing.
Deze actie is een initiatief van de
Werkgroep Sociaal van de Stads
tafel Klundert. Het is georganiseerd om alle verenigingen die actief zijn op het gebied van Sport of
Cultuur te verbinden en zo samen
te werken aan één grote kennismakingsactie. De scholen hoeven
geen aparte flyers uit te delen van
elke afzonderlijke vereniging en
de ouders van de kinderen hebben
in één keer een overzicht wat er
wanneer te doen is.

Dit paspoort kan tot en met de
herfstvakantie ingeleverd worden
bij Renske Littooij, Walstraat 13 of
bij Anjo van Tilborgh, Rondeel 120,
beiden in Klundert.

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 verbinden aan de Vrienden van
In de Klundert.
Weekblad In de Klundert
brengt lokaal nieuws. Naast
artikelen van de eigen redactie, biedt de krant volop
ruimte aan plaatselijke organisaties om zich te profileren. In deze krant kunnen
nieuwtjes, activiteiten, verslagen en aankondigingen
onder de aandacht van de
lokale lezers gebracht worden. Tegelijk helpen deze
berichten om van deze krant
dé lokale krant te maken.
Door middel van deze krant
samenwerken om de leefbaarheid te verbeteren. En
redactionele bijdragen worden gratis gepubliceerd.
De krant wordt gratis huisaan-huis bezorgd in de kernen Klundert, Moerdijk,
Noordhoek,
Noordschans,
Zwingelspaan
en
Tonnekreek.
Dit kunnen we alleen doen
bij gratie van donateurs,
sponsors en adverteerders.
Zonder financiële ondersteuning 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 bedragen 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.
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Het Verhaal van Klundert

Lezerspost

de geschiedenis van Klundert (deel 2 - 8 oktober 2018)

De pastoor van Niervaart raapt de hostie op die Jan Bautoen (2e van
links) gevonden heeft.
(retabel te bewonderen in CC “De Stad Klundert”)
Klundert, 8 oktober 2018 - Het gebied waar Niervaart rond 1300 bij
hoorde was een verzameling eilandjes van veenachtige grond, die
door tal van riviertjes en kanalen
werden doorsneden. Het Hollandsch Diep bestond toen nog niet.
De mensen die in Niervaart
woonden leefden van de drukke
scheepvaart die zich op de Nieuwe Vaart ontwikkelde en aan de
zoutwinning die er plaats vond.
Dit zout werd verkregen uit het
veen, dat in overvloed uit de grond
werd gehaald. Behalve om er zout
uit te stoken werd het veen (moer
of darinck) ook afgegraven voor
brandstof. Daardoor en door de
bescherming de landheren van
Strijen leefden zij in een zekere
welvaart. Die welvaart in het dorp
nam nog verder toe nadat Graaf
Floris V in 1297 aan de schippers
van Niervaart een vrijbrief gaf
waardoor men niet meer overal
tol hoefde te betalen.
Uit deze tijd, waarin iedereen katholiek was of heiden, stamt het
toneelstuk over het “Spel van den
Heiligen Sacrament van der Nyeuwervaert”, dat tussen 1463 en
1500 werd geschreven. De Brus-

selse stadsdichter Jan Smeken
beschrijft in dat verhaal hoe omstreeks 1300 in de buurt van het
toenmalige Niervaart ene Jan
Bautoen, terwijl hij aan het graven
was in het veen, een wonderbaarlijke hostie had gevonden. Vanuit
de katholieke kerk was er aanvankelijk de nodige argwaan over
de echtheid van het sacrament.
De bisschop van Luik stuurde er
magister Macharius, een onderzoeksrechter van het bisdom Luik,
op af. Hij zou de hostie op oneerbiedige wijze hebben willen doorboren. Vervolgens zou het sacrament zijn gaan bloeden.
Al snel daarna ontstond in de parochiekerk van Niervaart, waar de
hostie bewaard werd, een ware
cultus rondom deze vreemde gebeurtenissen. Overal vandaan
kwamen bedevaartgangers naar
Niervaart om de hostie te bewonderen, te vereren, te aanbidden en
om een gunst te vragen in de vorm
van genezing, een goede oogst,
enz.
Het gevolg was dat Niervaart
steeds groter en rijker werd, wat
volgens de overlevering leidde tot
scheve gezichten aan het hof van
de Heer van Breda.

Toen als gevolg van de St. Elisabethsvloed Niervaart in 1421
moest worden prijsgegeven aan
de zee, kreeg Jan van Polanen van
zijn neef, de Bisschop van Luik,
toestemming om de hostie over te
brengen naar Breda. Dat gebeurde in 1449. In de jaren daaropvolgend kwamen jaarlijks duizenden
pelgrims, niet alleen uit de Baronie, maar ook uit Holland, België,
Frankrijk en Duitsland naar Breda
om Jezus in Zijn wonderbaar H.
Sacrament te vereren. Zij brachten welvaart en bloei. Het verhaal
gaat dat “dientengevolge de stad
zich zo uitbreidde dat zich drie
voorsteden vormden, nl. Haagdijk,
Ginneken en Bosschstraat, die in
1531 in de nieuwe wallen bij de
stad betrokken werden. De beroemde toren, een van de mooiste
van Nederland, werd geheel gebouwd van de offerpenningen van
de pelgrims.”
Tijdens de Reformatie raakte echter alles in de vergetelheid en de
hostie is sindsdien spoorloos.
Het “Spel van den Heiligen Sacrament van der Nyeuwervaert” werd
vanaf omstreeks 1500 door de rederijkerskamer “Vreughdendael”
regelmatig op zondagmiddag in
Breda opgevoerd.
Het verhaal van “den Heiligen Sacrament van der Nyeuwervaert”
wordt in de Nederlandse literatuur gerangschikt onder de zgn.
mirakelspelen en wordt binnen
die categorie om diverse redenen
als een belangrijk toneelstuk beschouwd. Voor ons is dit verhaal
belangrijk omdat het ons enig
inzicht geeft in hoe de mensen in
onze omgeving in de middeleeuwen leefden. Belangrijk, want van
archeologische vondsten uit die
tijd moeten we het niet hebben.
Tot volgende week.

Sportieve middag met bewegen en bingo
Aanstaande vrijdagmiddag 12 oktober wordt er in gebouw De Ring,
Kerkring 22 in Klundert een gezellige en sportieve middag gehouden met bewegen en bingo. Deze
middag wordt georganiseerd door
de Zonnebloem afdeling Klundert in samenwerking met Anja

Buijtenhuis van Sport en Welzijn
Moerdijk.
Vanaf 13.30 uur wordt iedereen
ontvangen met een kopje koffie en
daarna gaan we met z’n allen in
beweging. Na de pauze volgt dan
een sportieve bingo waarbij leuke

prijzen te winnen zijn.
De kosten voor deze middag zijn
vijf euro; te voldoen bij aanmelding.
Aanmelden deze keer niet bij Sylvia Endeman, maar bij Annemieke
Gjaltema aan de Vestkant 1, of telefonisch 0168-321997.

We hebben nog geen lezers
post ontvangen. Wel een heleboel reacties op onze eerste editie van Weekblad In de
Klundert. En eigenlijk louter
positieve reacties. Fijn dat
onze eerste krant zo goed
ontvangen is! En leuke reacties op de vraag om Vrienden
van In de Klundert te worden. De eerste vrienden hebben zich aangemeld. Super!
Paar kleine minpuntjes gekregen, zoals: krant niet bezorgd (beginnersfoutjes die
we inmiddels zo goed mogelijk gecorrigeerd hebben) en
een reactie dat het lettertype
klein is (dit is een gebruikelijke grootte in kranten; de
krant is ook online te lezen
en daar is het te vergroten).
Overigens voor alle duidelijkheid: hebt u een nee/nee
sticker op de brievenbus,
dan wordt de krant bij u niet
bezorgd. Brievenbussen met
ja/nee sticker krijgen geen
reclame drukwerk, maar
wel de weekbladen.

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. Graag even als onderwerp vermelden “Lezerspost”. Uw ingezonden post
wordt dan in deze rubriek
geplaatst.

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

De Zonnebloem voor iedereen
met lichamelijke beperking

Dorp Moerdijk, een nieuwe
toekomst met glans

Kun je door een lichamelijke beperking niet (meer) doen wat voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is? En wil je wel er eens een
keertje op uit, deelnemen aan de plaatselijke activiteiten, een bezoek
aan huis van een vrijwilliger, op vakantie of iets anders, dan kun je terecht bij De Zonnebloem, want die instantie is er voor iedereen vanaf
18 jaar met een lichamelijke beperking.
Geen belemmering
Voor wat betreft De Zonnebloem
hoeft een lichamelijke beperking
nooit een belemmering te zijn. Het
doel is die wensen die onmogelijk
lijken waar te maken. Even aan
wat anders denken, er kan zoveel
meer dan dat de mensen denken.
De Zonnebloem legt waar nodig
contacten, ze brengen gezelligheid, organiseren activiteiten en
vakanties en gaan er op uit met
een aangepaste Zonnebloemauto.
Lokale afdelingen
Wil je naar het strand, film, pretpark, of heb je gewoon behoefte
aan gezelligheid. Wil je een kopje
koffie op een terras, het kan allemaal bij de Zonnebloem. De Zonnebloem telt ruim duizend lokale
afdelingen, ook in Klundert is er
een lokale afdeling.
De lokale afdeling Klundert organiseert gezamenlijke activiteiten,
ook in samenwerking met de lokale voorzieningen of middenstand, zoals beweegmiddagen,
bloemschikken,
quizmiddagen,
picknick, uitstapjes.
Individuele activiteiten kunnen
eveneens door de Zonnebloem
Klundert mogelijk gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld naar het
strand, theater, museum of wat
men wilt. Degenen die zomaar
eens een bezoekje willen krijgen
van een vrijwilliger, ook dat kan

geregeld worden. Zonnebloem
Klundert heeft een enthousiaste
groep vrijwilligers die voor klaar
staan waar nodig.
Landelijke evenementen
Geïnteresseerd in bijvoorbeeld
een muziekfestival, sportevenement of musical? De Zonnebloem
organiseert ook landelijke evenementen met (verpleegkundige)
begeleiding. Op de website www.
zonnebloem.nl onder het tabblad evenementen staat wat er
allemaal georganiseerd wordt en
daar kan ook aangemeld worden
Het aanbod van vakanties met het
aangepaste cruiseschip staat op
dezelfde website onder de knop
vakanties.
Voor evenementen en vakanties
gelden marktconforme prijzen,
de kosten voor de begeleiding en
zorg door een vrijwilliger neemt
de Zonnebloem voor haar rekening.
Lokale afdeling
Zonnebloem De Vijfhoek is voor de
kernen Standdaarbuiten/ Noordhoek, Fijnaart/ Willemstad en
Klundert.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot secretaris Sylvia Endeman, telefoon 0168-402806 of
e-mail s.endeman@ziggo.nl.

Kunstexpositie in De Stad
Klundert
Aanstaand weekend op zaterdag 13 en zondag 14 oktober is
er een expositie door veertien
leden van Kunstenaarscollectief
WEI-J en de Raamberggroep in
De Stad Klundert. Deze expositie wordt georganiseerd door
de Werkgroep Exposities van de
Stichting Cultuur Moerdijk.
Er zijn diverse kunstvormen te
bewonderen zoals ikebana, keramiek, beeldhouwwerk, grafiek, teken- en schilderkunst.
Beide dagen zal er naast de tentoongestelde kunstwerken, ook
muzikale ondersteuning zijn.

Op zaterdag zal pianist Wout
Kwakernaat zorgen voor de muziek. Zondag is het regionaal
bekende duo Marieke en Pieter
(zang en gitaar) aanwezig en
zullen zij het publiek laten genieten van hun liedjes.
De expositie is beide dagen
geopend van 11 tot 17 uur. Iedereen is van harte welkom
om binnen te lopen in De Stad
Klundert, Molenstraat 33 in
Klundert.

Het gaat goed met dorp Moerdijk. Na een aantal onzekere jaren waarin inwoners zich zorgen maakten en geen vertrouwen meer hadden in
de overheid, is het tij gekeerd. De woningmarkt is flink in beweging,
inwoners zetten er zelf stevig de schouders eronder. Samen met de
gemeente maken ze de leefbaarheidplannen werkelijkheid.
Burgemeester Jac Klijs is trots:
“Het vertrouwen is terug. Mensen knappen hun huizen weer op
en zitten samen met ons, en andere partners, aan de dorpstafel.
Ook de woningmarkt is goed op
gang; sinds de start van de Moerdijkregeling op 1 januari 2015 tot
nu heeft de gemeente 84 woningen aangekocht. Maar liefst 52
woningen zijn definitief verkocht.
Ook het aantal aanmeldingen is
drastisch afgenomen. Een teken
dat het vertrouwen en de woningmarkt in dorp Moerdijk is hersteld. Moerdijk staat op de kaart!”
Moerdijk zet de schouders
eronder
“Elk dorp of stad in de gemeente
Moerdijk heeft een dorps- of stadstafel. Dus ook dorp Moerdijk. Inwoners werken samen met de gemeente actief aan projecten. Een
mooie vorm van samenwerking”,
aldus wethouder Désiree Brummans. Een van die projecten is nu
het dorpshart, dat een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.
Verkeersremmende maatregelen
zijn getroffen en er komt een vrij
liggend fietspad. Inwoners, ook de

nieuwe inwoners, zijn aan de slag
in werkgroepen.
Een nieuwe toekomst
De Moerdijkregeling is een garantieregeling voor huidige en toekomstige huizenbezitters in het
dorp Moerdijk en is nadrukkelijk
bedoeld als blijfregeling. Het dorp
trekt nieuwe inwoners aan van
binnen, maar ook van buiten de
gemeente. Een groot aantal daarvan komt uit de Drechtsteden.
Inwoners krijgen weer rust en en
vertrouwen en sommige zetten
een volgende stap en doen aan
stuivertje wisselen. Hierbij kopen
zij een woning van de gemeente
en bieden hun oude woning aan.
Het aantal aanmeldingen voor de
Moerdijkregeling neemt ook drastisch af.
Feiten en Cijfers
Aantal aangekochte en verkochte
woningen: 84 gekochte woningen;
52 verkochte woningen; 32 woningen in eigendom van de gemeente; 8 keer stuivertje gewisseld
Aanmeldingen voor de Moerdijkregeling: 29 in 2015; 31 in
2016; 15 in 2017 en 9 in 2018

Tip de redactie
Mail naar:
redactie@indeklundert.nl
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Kinderen voeren actie voor
Skatebaan in Klundert
Daan Donkers en Wout Schoone
hebben samen een petitie online gezet om een skatebaan in
Klundert te realiseren. Daarnaast zijn ze nu een burgerinitiatief gestart om het voor elkaar
te krijgen.
Daarvoor hebben ze ook een
brief aan burgemeester Klijs
gestuurd.
Hieronder een gedeelte uit deze
brief, want zo’n initiatief verdient natuurlijk ook aandacht in
ons weekblad.
Geachte meneer Klijs,
Wij willen ons eerst even voorstellen. Wij zijn Daan en Wout,
10 en 9 jaar.
Wij zijn een petitie gestart voor
een skatebaan in Klundert.
Wij gaan nu regelmatig naar
Zevenbergen om te skaten of
naar Roosendaal. Als er een
skatebaan in Klundert zou komen kunnen we hier zelf naar
toe steppen en skaten, we zullen hier ook nieuwe vrienden
maken in Klundert die ook van
skaten houden. We willen graag
dat onze vraag wordt besproken
op de grote vergadering van de

gemeente en dat jullie over onze
vraag na willen denken.
Naast het voetbalveld in de Moye
Keene is nog een groot stuk
grasveld over. Ook is er nog een
stuk grasveld bij de BSO de Bolderkar. En er is nog een open
stuk grond bij de nieuwe wijk in
Klundert. Wij hebben hier dus
aardig goed al over nagedacht
zoals u leest. We hopen dat de
skatebaan er komt, zo zullen
we meer naar buiten gaan en
minder op onze telefoons zitten.
We willen u graag de petitie persoonlijk komen aanbieden op
het gemeente huis en we zouden ook graag zo snel mogelijk
horen of jullie het goed vinden.
De link van onze petitie is:
http://petities.nl/petitions/
skatebaan-klundert/signatures/11807183?locale=nl
We hebben nu al 147 mensen
bij elkaar die ook een skatebaan
willen en hier zitten alleen maar
grote mensen bij. Alle kinderen
van onze school vinden het een
cool idee.
We horen graag van u,
Groetjes Daan Donkers en Wout
Schoone.

Lampionnen maken van
suikerbieten in het
Vlasserij-Suikermuseum
Enkele jaren geleden heeft het
Vlasserij-Suikermuseum in Klundert een oude traditie in ere hersteld. Elk jaar rond Sint Maarten
worden kinderen uitgenodigd om
van een suikerbiet een lampion
te komen maken in het museum
aan de Stoofdijk 1a in Klundert.
Dit jaar staat deze traditionele activiteit gepland op vrijdagavond 9
november.
Het duurt nog even, maar zet de
datum zo vast in de kalender. Alle
kinderen van groep 5 tot en met 8
van de basisscholen in Klundert,
Noordhoek, Moerdijk en Willemstad krijgen half oktober een flyer
mee, waarop staat hoe men kan
inschrijven.
De suikerbieten worden door vrijwilligers van het museum voorbewerkt, zodat de kinderen gelijk
aan de slag kunnen om er een
fraaie lampion van te maken.

Vooraf krijgt men uitleg over hoe
je dat het beste kan doen. Voor
de verlichting krijgt iedereen een
LED lampje.
De avond begint om 18.30 uur. En
als alle lampionnen klaar zijn, dan
wordt er een rondwandeling gemaakt door de wijk bij het museum. Onderweg worden “oude” Sint
Maartenliedjes gezongen.
De volgende activiteit kan ook zo
vast al op de kalender gezet worden: op zaterdag 8 december van
11 tot 17 uur is er een leuke kerstmarkt in het museum.

Heerlijke lunch voor eenzame
mensen in Klundert

Afgelopen week was het de Week
van de Eenzaamheid en ook in
Klundert was daar een speciale activiteit voor georganiseerd.
Patrick Nouwen van Albert Heijn
in de Klundert heeft samen met
sociaal werker Renske Littooij namens het Huis van de Wijk Klundert vorige week maandag een
lunch georganiseerd voor eenzame mensen in Klundert.
“We hebben al vaker samen activiteiten georganiseerd en dan met
name voor de ouderen”, vertelt
Renske Littooij, “deze keer dus
een lunch voor een speciale doelgroep in het kader van de Week
van de Eenzaamheid.”
Kleinschalige opzet
Omdat de initiatiefnemers geen
idee hadden hoeveel mensen daar
naar toe zouden komen, was het
eerste plan om deze lunch in de
Stad Klundert te houden, maar
uiteindelijk was het toch een kleinere groep, dus is het wat kleinschaliger opgezet en werd de
lunch geserveerd in Restaurant
De Pastorie.
Om de eenzame mensen te kunnen bereiken, hadden Renske en
Patrick een aantal Klundertse
organisaties benaderd om hierbij ondersteuning te geven. Als
partners waren de Zonnebloem,

de KBO, de seniorenraad SPROK,
de Klundertse kerken en de wijkzuster benaderd om mee te denken. En afgevaardigden van deze
organisaties zaten ook allemaal
tussen de mensen aan tafel vorige week maandag. De lunch
was goed verzorgd met heerlijke
broodjes, verse sapjes, koffie en
thee. De aanwezigen genoten volop, zeker in het begin wat stilletjes
en onwennig, maar later werd er
steeds meer gekletst en gelachen.
Aandacht voor elkaar
Renske: “Juist deze organisaties
weten de eenzame mensen te vinden en te bereiken. Samen hebben we besproken wat we kunnen
doen, waar de behoeftes liggen bij
eenzame mensen en wat we voor
deze mensen kunnen betekenen.
Uiteindelijk zaten er tijdens deze
speciale lunch naast de betrokken
partners zo’n tien mensen aan tafel. Een kleine groep, maar voor
zo’n eerste keer zijn wij buitengewoon tevreden. Er was aandacht
voor elkaar, er werd geluisterd en
het is uiteindelijk een goed initiatief geweest. We gaan kijken hoe
we hier verder op door kunnen
borduren en wat we kunnen doen
voor deze doelgroep”, aldus Renske Littooij.
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Politieberichten
Over afgelopen periode heb ik (gelukkig) weinig te melden.
Noordhoek:
diefstal gereedschap
Tussen dinsdag en vrijdagochtend
heeft men in een loods aan de
Vlietweg een aantal deuren open
gebroken. Uit de loods werd gereedschap weggenomen.
Met een aantal in de loods gevonden sleutels werd nog een ruimte
geopend maar hierin zat niets van
waarde.
Men heeft in de nacht van donderdag op vrijdag stemmen in de
buurt gehoord maar niet zeker is
of deze personen iets met de inbraak te maken hebben.
Mocht u in deze periode iets verdachts gezien hebben dan kunt u
bellen 0900-8844 of mailen.

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

Niervaertkoor
zeventig jaar jong

Kerkberichten
Gereformeerde Kerk,
Von Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl
Zondag 7 oktober
10.00 uur:
Dhr. M. Padmos, Krimpen a/d/ IJssel
16.30 uur:
Dhr. P. Mostert, Hendrik Ido Ambacht
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk,
Kerkring 1 Klundert
I: nhkerkklundert.nl
Zondag 14 oktober
10.00 uur: Ds. Slingerland
18.30 uur: Ds. Slingerland
Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk,
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 14 oktober
09.30 uur: Ds. F. den Harder
(doopdienst)
18.30 uur: Zingen bij het orgel
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
Michaël Bastiaansen
T: 06-46341138
Donderdag 11 oktober
09:30 uur: Gebedsviering
Voorganger: diaken Michaël Bastiaansen

Het gemengd koor NIERVAERT zal op 4 november een concert geven in DE STAD Klundert, aan de Molenstraat.
Het Niervaertkoor bestaat dan 70 jaar en ze willen hierbij stil staan
met het geven van een prachtig concert. Het thema van dit concert
is: 70 jaar jong en … nog spring-zing levend.
Het koor is met veel enthousiasme al met de voorbereidingen voor
dit concert. Het ruimteorkest o.l.v. Casper Versluis zorgt voor de
muzikale begeleiding en Soliste Kim de Looper zal optreden met
koor en orkest. De algehele leiding is in handen van dirigent Patrick
van Dessel.

Adverteren?
Mail naar:
advertenties@indeklundert.nl

Zondag 14 oktober
09:30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: priester emeritus
Peter de Rooij
11.00 uur:
Peuter- en Kleuterviering

Rooms Katholieke Immanuel Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)
H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen Hoek
Zaterdag 13 oktober
14.00 uur: Fatimaviering
Nog jaarlijks trekken duizenden
mensen op bedevaart naar het
Portugese stadje Fatima. Zij gedenken daar de verschijning van
Maria aan drie eenvoudige herderskinderen in 1917. Volgens de
overlevering voorspelde Maria
daar o.a. het begin van de 2e Wereldoorlog en de verscheuring van
Rusland.
Deze week de 101-ste Fatimaviering.
De kerk is open om 13.30 uur.
Daarna volgt om 14.00 uur de aanbidding en het Rozenkransgebed.
Daarna gaat emeritus pastoor P.
de Rooij, samen met diaken M.
Bastiaansen voor in de eucharistieviering. Het koor ‘Vriendschap
door Zang’ zal deze viering muzikaal ondersteunen.
Na afloop is er voor iedereen gelegenheid elkaar te ontmoeten
in ‘De Zevensprong’ bij een kopje
koffie of thee.
19.00 uur: eucharistieviering
Voorganger: priester emeritus
Peter de Rooij
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag
19:00 uur: Oecumenische weeksluiting Mauritshof Klundert

Weekagenda
maandag 8 oktober 2018
13.30 uur: Dag van de Ouderen
in De Niervaert Klundert
woensdag 10 oktober 2018
14.00 uur: Ontspannen middag
voor de NAH Mantelzorger in
het Huis van de Wijk Klundert
vrijdag 12 oktober 2018
13.30 uur: Sportieve middag

met bewegen en bingo in De
Ring Klundert
18.15 uur: Open inloop bij Deto
Probeerorkest vanaf 7 jaar in de
Muziekzaal van De Niervaert
Hebt u activiteiten voor onze
weekagenda, dan ontvangen
wij graag de informatie via het
mailadres
redactie@indeklundert.nl
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Maar liefst zes
kampioenstitels bij DSO

Klundert eenvoudig langs
hekkensluiter
Klundert had een gemakkelijk middagje tegen hekkensluiter Noad ’67
uit Sint Philipsland. Grote man bij Klundert was Loïc Luzolo die de eerste drie treffers voor zijn rekening nam alvorens Noad ’67 wist tegen te
scoren. Snel werd het echter 4-1 door een eigen doelpunt en in de slotseconde wist Noad ’67 de eindstand te bepalen op 4-2. Volgende zaterdag
speelt Klundert een uitwedstrijd tegen Smerdiek.

Foto: Matthijs Kannekens
DSO 1 heeft helaas niet weten te winnen van TOGO. In Klundert waren de
twee ploegen de gehele wedstrijd aan elkaar gewaagd, maar trok TOGO
toch aan het langste eind: 15-18.
Andere teams deden het zaterdag beter, maar liefst zes teams wisten
een kampioenstitel te pakken: DSO 3, B1, B2, D1, D2 en F1.
Uitslagen DSO:
DSO 1 - TOGO 1: 15 - 18
DSO 2 - KCC / SO natural 5: 12 - 13
DSO 3 - Nieuwerkerk 7: 11 - 7
KCC / SO natural 7 - DSO 4:P 12 - 11
GKV / Enomics 6 - DSO 5: 12 - 7
DSO A1 - Movado A2: 10 - 3
DSO B1 - Korbatjo B1: 16 - 3
Conventus B2 - DSO B2: 4 - 12
DSO B3 - Springfield B1: 11 - 8

Oranje Wit C3 - DSO C1: 5 - 4
DSO D1 - Scheldevogels D1: 33 - 0
Juliana D2 - DSO D2: 1 - 20
DSO D3 - Keep Fit '70 D2: 13 - 2
DSO E1 - Springfield E1: 3 - 3
DSO E2 - Korbatjo E5: 1 - 1
Scheldevogels E2 - DSO E3: 4 - 6
DSO F1 - Movado F2: 2 - 0

Programma zaterdag 13 oktober:
16:00: Scheldevogels 1 - DSO 1- De Staakberg in Bergen op Zoom
14:00: Tjoba 2 - DSO 2 - Sportpark in ’s-Heerhendrikskinderen
17:45: Avanti 7 - DSO 3 - De Groene Wijdte in Pijnacker
16:00: DSO 4 - Nieuwerkerk 9 - Molenvliet in Klundert
14:30: DSO 5 - RWA 8 - Molenvliet in Klundert
13:00: DSO 6 - DeetosSnel 8 - Molenvliet in Klundert
14:30: Keep Fit '70 A2 - DSO A1 - Vierhoeven in Roosendaal
10:30: DSO B2 - DeetosSnel B2 - Molenvliet in Klundert
11:15: Focus B2 - DSO B3 - Hoge Neerstraat in Etten-Leur
11:45: DSO C1 - DVS '69 C1 - Molenvliet in Klunder
12:00: Keep Fit '70 D1 - DSO D1 - Vierhoeven in Roosendaal
11:00: DSO D2 - Springfield D2 - Molenvliet in Klundert
10:00: Focus D1 - DSO D3 - Hoge Neerstraat in Etten-Leur
09:00: Keep Fit '70 E1 - DSO E1 - Vierhoeven in Roosendaal
10:00: DSO E3 - Juliana E4 - Molenvliet in Klundert
11:05: Juliana E3 - DSO E2 - Gem. sportpark in Oud Gastel
10:00: PKC / SWKGroep F7 - DSO F1 - Oostpolder in Papendrecht

Sportnieuws?
Mail naar:
redactie@indeklundert.nl

Uitslagen 6 oktober
Klundert 1 - NOAD'67 1
4-2
Klundert 2 - De Fendert 2 2-4
Klundert 4 - Alliance 4
4-2
De Fendert 6 - Klundert 5 1-1
SVO/DKS'17 VR3-Klundert VR1
uitg.
Alliance JO19-1 - Klundert JO19-1
1-6
Rood Wit W JO17-1 - Klundert JO17-1
12-1
Klundert JO15-1 - Rood Wit W JO15-1
3-1
Unitas'30 JO15-7 - Klundert JO15-2
2-3
Alblasserdam JO13-1 - Klundert JO13-1
5-2
Klundert JO13-2 - Halsteren JO13-3
0-12
Kogelvangers JO12-2G - Klundert JO12-1
3-0
Klundert JO11-1 - Rood Wit W JO11-1
2-2
Klundert JO11-2 - Sc Kruisland JO11-2G
14-1
Hoeven JO10-1G - Klundert JO10-1
19-1
Klundert JO9-1 - Unitas'30 JO9-3
8-3
Klundert JO8-1 - Groen Wit JO8-2
4-3
Klundert JO8-2 - Seolto JO8-2G
11-0
SVC JO7-1 - Klundert JO7-1 9-3

Klundert JO7-2 - Victoria'03 JO7-1
3-11
Prinsenland JO7-2 - Klundert JO7-3
4-3
Programma
10 oktober
19:00
Klundert JO11-1 Internos JO11-1
11 oktober
20:30
Halsteren VE2 Klundert VE1
13 oktober
15:00
Smerdiek 1 - Klundert 1
14:30
Yerseke 2 - Klundert 2
12:30
DFC 5 - Klundert 4
14:30
Klundert 5 - Alliance 3
12:00
Klundert JO19-1 TVC Breda JO19-1
12:00
Klundert JO17-1 Prinsenland JO17-1
10:15
Internos JO15-1 Klundert JO15-1
10:15
Klundert JO13-1 Oranje Wit JO13-3
11:45
Roosendaal JO13-5 Klundert JO13-2
08:45
Klundert JO12-1 Alliance JO12-1

Voetbalnieuws TPO Moerdijk
Uitslagen zaterdag 6 oktober
DHV/TPO/VOV JO17-1 – Bavel
JO17-2 5 - 1
SC Gastel JO13-2 – DHV/TPO/VOV
JO13-1 2 4
TPO/DHV/VOV JO13-2 – DIOZ
JO13-1 2 - 2
TPO/DHV/VOV JO11-1 – SC Gastel
JO11-3 4 - 3
Heerjansdam JO10-3 – TPO/DHV/
VOV JO10-1 8 - 5

Programma zaterdag 13 oktober
13.20u Baronie JO17-5 – DHV/
TPO/VOV JO17-1 Breda
10.30u DHV/TPO MO17-1 – DVVC
MO17-1 Den Hoek
10.45u De Fendert JO13-2 – TPO/
DHV/VOV JO13-2 Fijnaart
11.00u DEVO JO11-1 – TPO/DHV/
VOV JO11-1 Bosschenhoofd
09.30u TPO/DHV/VOV JO10-1 –
Wieldrecht JO10-3 Den Hoek
09.30u Oranje Blauw’14 JO9-1G –
TPO/DHV/VOV JO9-1 Heijningen
09.30u TPO/DHV/VOV JO8-1 –
Waspik JO8-1 Moerdijk

Uitslagen zondag 7 oktober
Oosterhout VR1 – TPO/DHV VR1
1-6
TPO 1 – Welberg 1 0 - 4
TPO 2 – SVC 2 2 - 7
JEKA 14 – TPO 3 5 - 0

Programma zondag 14 oktober
14.30u DVVC 1 – TPO 1
12.00u Virtus 4 – TPO 2
10.00u TPO 3 – Be Ready 5
10.45u TPO/DHV VR1 – Dussense
Boys VR1

TPO vrouwen winnen 3 maal op rij
en bekeren verder in de volgende
ronde!
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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.
Het boek waarvan ik genoot...
Onder de Ombu-boom van Santa
Montefiore.
Ik luister graag naar...
De jazznummers op Sublime FM,
maar ik luister ook graag naar
100%NL.
Men kan mij ’s nachts wakker
maken voor...
Een bord Italiaans eten met een
glas rode wijn.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten...
Adele. Ik heb haar wel live horen
zingen, maar een meeting met
haar, dat lijkt me geweldig.
Het liefst drink ik...
Een goed glas droge witte wijn.

Foto: Andy Troy

Deze week aan het woord Marieke Ewoldt uit Klundert
Ik woon in…
Klundert.
Sinds…
Al sinds mijn geboorte in 1992.
Eerst heb ik gewoond in ’t Magesijn, daarna in het Rondeel en
sinds kort woon ik op mezelf in de
Zevenbergsepoort.
Men zou mij kunnen kennen
van...
Ewoldt is volgens mij wel een bekende naam in Klundert, mijn opa
was hier tandarts. Als kind heb ik
hier op de basisschool gezeten en
een heleboel mensen zullen mij
kennen bijvoorbeeld van de Marskramer. Daar heb ik negen jaar op
zaterdagen met heel veel plezier
gewerkt. En de mensen zullen we
me misschien ook wel kennen van
het zingen en de optredens met
Determinato.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan heb is…
Ik heb een keertje een speciaal
huiskamerconcert gegeven en o.a.
het liedje “Mag ik dan bij jou” gezongen. Daar werd heel geëmotioneerd op gereageerd. Dat vond ik
heel bijzonder om mensen te raken door het zingen van een liedje.
Ik ben trots op...
Trots op mijn familie. Ik ben ook
heel dankbaar dat we zo’n hecht
gezin hebben. In mijn werk maak
ik dat vaak anders mee. Ik heb een
combinatiebaan: vier dagen als

jeugdconsulent bij de gemeente
Tholen, daar behandel ik hulpvragen over problemen bij opgroeien
en opvoeden en één dag per week
consulent schuldhulpverlening.
Dan besef ik hoe goed ik het getroffen heb.
Mijn lijfspreuk is...
Anderen behandelen zoals ik zelf
behandeld wil worden.
Mijn sterrenbeeld is...
Weegschaal. En ik moet toegeven dat ik ook echt een typische
weegschaal ben, altijd wikken en
wegen.
Ik ben goed in...
Van mezelf zeg ik niet graag dat
ik goed ben in zingen. Ik krijg
zangles van zangpedagoge Mieke Werger, zij is ook wel trots op
me, maar zij wijst me er ook op
hoe het nog beter kan. Zelf ben ik
ook altijd heel kritisch. Het is geen
doel op zich om bekend te worden,
daar hecht ik eigenlijk geen waarde aan. Maar zingen is wel mijn
grote passie en als ik daarmee
straks toch wat meer zou kunnen
gaan doen, dat zou fijn zijn.
Ik droom van...
Een goed en een mooi leven en
te zijner tijd een eigen gezinnetje
met Pieter.
Deze film moet iedereen zien...
Gooische Vrouwen.

Het meest bijzondere wat ik ooit
heb meegemaakt is…
Toen mijn zus moeder werd. Heel
speciaal vond ik het om tante te
worden. Zo’n nichtje is meteen zo
eigen, dat is echt houden van, echt
heel bijzonder. En als tante mag je
haar lekker verwennen.
Mijn favoriete vakantieland is...
Italië en dan met name ook omdat
je daar zo lekker kunt eten.
In mijn vrije tijd…
Ik ga graag op pad met mijn vriendinnen. Of gezellig naar de markt
met m’n moeder en m’n zus of zomaar een dagje shoppen. Ik shop
ook graag in Klundert, mijn kleding koop ik bijna allemaal bij een
leuke modezaak hier in het centrum. En natuurlijk breng ik graag
tijd door met m’n vriend Pieter.
We maken graag samen muziek,
heel fijn dat we de passie voor muziek samen delen.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Optreden voor het koninklijk huis.
En het lijkt me supergaaf om een
keer te zingen met het Metropole
Orkest.
Als ik 10 miljoen euro win…
Dan zou ik een huis kopen. Ook fijn
om voldoende geld te hebben om
later geen zorgen te hebben en zo
nodig ook voor m’n ouders of voor
m’n familie te kunnen zorgen. En
ik zou graag iets speciaals op het
gebied van muziek willen opstarten om jongeren die het zelf niet
kunnen betalen ook kansen te ge-

ven om iets in de muziek te kunnen gaan doen.
Mijn lievelingssport is…
Dansen. Echt sporten komt niet zo
vaak meer van, maar ik probeer
wel in beweging te blijven door regelmatig een eind te gaan lopen.
Rondje Stenen Poppen samen
met m’n moeder bijvoorbeeld.
Op televisie kijk ik graag naar…
Beste zangers van Nederland,
Boer zoekt vrouw en GTST. Niet te
moeilijk, maar gewoon lekker relaxed tv kijken.
Mijn beste vriendin…
Inge.
Ik ben bang voor…
Dat weet ik eigenlijk niet. Door
mijn geloof heb ik wel vertrouwen.
Ik heb bewondering voor…
Mijn ouders. Zij hebben hun kinderen met heel veel liefde een veilige
basis gegeven en ons geleerd om
zelfstandig in het leven te staan.
Klundert vind ik…
Een heel gezellig stadje!
Wat ik mis in Klundert is…
Eigenlijk toch wel een leuk en gezellig café voor alle doelgroepen.
Mooiste plekje in Klundert…
De Stenen Poppen en de wallen.
En natuurlijk ons prachtige Stadhuis.
Minst mooie plekje in Klundert…
Het industrieterrein.
Mooiste plekje in
Moerdijk…
Klundert natuurlijk!

gemeente

Meedoen met hét interview?
Wil jij meedoen? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Of
kun je iemand noemen die je
graag door middel van dit interview beter wilt leren kennen?
Stuur een e-mailbericht naar
redactie@indeklundert.nl.
Meedoen aan dit interview is
heel eenvoudig: er hoeft alleen een vragenlijst met vaste
en niet al te ingewikkelde vragen ingevuld te worden.
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Vanaf december proef met
Bravoflex in Moerdijk
Per 9 december verzorgt Bravoflex het openbaar vervoer binnen de
gemeente Moerdijk in de avonduren en weekenden. Voor een vast tarief (uitgangspunt is € 3,50 per rit) kunnen inwoners en bezoekers met
een taxi(bus) naar een OV-knooppunt of een andere OV-halte reizen.
Met dit voorstel, een initiatief van provincie, vervoersbedrijf Arriva en
de gemeente Moerdijk, in samenwerking met Deeltaxi West Brabant
en PZN, krijgen reizigers een reisalternatief voor momenten dat de
meeste bussen in de gemeente niet rijden. De proef duurt maximaal
twee jaar.
Alternatieven
Na het wegvallen van buslijnen
in de avonduren en zondag in
verschillende kernen in Moerdijk
heeft de gemeente in 2016 een
onderzoek opgestart naar alternatieven. Diverse keren is gesproken met inwoners en in gezamenlijk overleg tussen de partners is
een alternatief uitgewerkt in een
pilot met Bravoflex.
Wethouder Thomas Zwiers: “Het
is een unieke pilot waar we heel
serieus mee aan de slag gaan. Uit
de evaluatie moet blijken of deze
voorziening een verdere toekomst
heeft in Moerdijk en wie dit dan
financiert. Daarnaast is het leerpunt van deze pilot of dit principe
uitvoerbaar is in (andere) gebieden waar op dit moment nog grote bussen rijden met een geringe
vraag naar vervoer. Maar wellicht
kan het ook iets betekenen voor
de bereikbaarheid van het Havenen Industrieterrein.”
Gedeputeerde Christophe van der
Maat: “In onze nieuwe visie op gedeelde mobiliteit, vormt flexibel
OV een belangrijke bouwsteen. Ik
ben dan ook blij dat we samen in
Moerdijk van start kunnen met de
pilot. Dit biedt ons waardevolle informatie over hoe we flexibel vervoer kunnen inzetten in landelijk
gebied en welke kenmerken en
prijsstelling daarbij horen.”
Gezamenlijke financiering
De pilot wordt gefinancierd vanuit
het ontwikkelbudget West-Brabant (budget van provincie
Noord-Brabant en Arriva) en bij

een positief besluit van de gemeenteraad een bijdrage van één
derde deel van de gemeente Moerdijk. De totaalkosten van de pilot
bedragen maximaal €200.000. De
provincie Noord-Brabant en Arriva nemen samen 2/3e deel van
de kosten voor hun rekening. Het
restant van € 67.000 wordt door de
gemeente bijgedragen. Bij de opzet van deze pilot is gecalculeerd
met een aantal ritten van 100 per
maand. Het functioneren van het
vervoer wordt tussentijds steeds
geëvalueerd. Op basis van de resultaten kunnen de voorwaarden
van het vervoer waar nodig aangepast. Met PZN, dat ook Deeltaxi West Brabant uitvoert, wordt
gesproken over het uitvoeren van
het vervoer.
Praktisch
De vervoerservice op afroep is beschikbaar op maandag tot en met
vrijdag van 19.00 – 24.00 uur. Op
zaterdag en zondag van 09.00 –
24.00 uur. Reserveren kan (minimaal 1 uur van tevoren via de OVflex-app (op dit moment onder andere al in gebruik in Helmond en
telefonisch. Vervoer wordt zoveel
mogelijk gecombineerd. Inwoners
en bezoekers kunnen met een
taxi(bus) tussen bushaltes binnen
de gemeente reizen en naar een
OV-knooppunt. Station Zevenbergen, station Lage Zwaluwe, station Oudenbosch, busstation Oud
Gastel, Dinteloord halte Zuideinde
en Numansdorp halte A29 zijn de
vastgestelde OV-knooppunten.

Adverteren?
Mail naar:
advertenties@indeklundert.nl

Actie via Werkgroep Sociaal
van de Stadstafel Klundert
De Werkgroep Sociaal van de Stadstafel Klundert komt een aantal
keer per jaar bij elkaar, al heel wat onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Actieve leden van deze werkgroep zijn Arie Endeman,
Renske Littooij, Jolanda Schreuders, Britt Goedemondt, Bert Tanis, Anja Buijtenhuis, Timon Bos en Anjo van Tilborgh. Regelmatig
sluiten ook andere betrokken inwoners aan.
Aan de orde komen diverse onderwerpen, zoals bij voorbeeld
vluchtelingen, het nieuwe weekblad In de Klundert, meedoen
aan Hart van West-Brabant en
de uitgifte van het zogenaamde
Sport & Cultuur Paspoort voor
alle kinderen van de Klundertse basisscholen ter bevordering
van de samenwerking tussen de
diverse verenigingen en om de
kinderen de kans te geven om
gratis en vrijblijvend kennis te
laten maken met diverse vrijetijdsbestedingen.
Meedoen
aan
Hart
van
West-Brabant
Meedoen
aan
Hart
van
West-Brabant is actief op het
gebied van sport, cultuur en
hobby’s voor mensen voor wie
dat financieel niet haalbaar is.
Met de regeling “Meedoen”
kunnen mensen een bijdrage
krijgen om bijvoorbeeld een
abonnement te nemen op een
sport- of cultuurclub, een cur-

sus te volgen of naar het museum te gaan. De Werkgroep
Sociaal wil de Klundertse verenigingen stimuleren om aan te
sluiten bij dit initiatief.
De volgende werkgroepvergadering staat gepland op maandagavond 3 december met op de
agenda het onderwerp vluchtelingen. Er zullen dan diverse betrokken mensen aansluiten om
te praten wat we als Stadstafel
c.q. Werkgroep Sociaal kunnen
doen om vluchtelingen op te nemen in onze Klundertse samenleving.
Eerder is er nog een plenaire
vergadering met de Stadstafel
op 12 november a.s.
Klundertenaren die eens mee
willen denken zijn van harte
welkom om aan te sluiten. Vergaderingen van de Stadstafel
en de verschillende werkgroepen zijn over het algemeen altijd in De Niervaert en beginnen
steeds om 19.30 uur.

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 buiten. SPROK staat voor Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk
Klundert. Meer informatie is op te vragen bij de voorzitter mevrouw 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
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Vers van warme
bakker De Rooij

Openingstijden
maandag t/m zaterdag
08:00 - 21:00 uur
zondag
10:00 - 18:00 uur

