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Circo di strada

Gewoon Bijzonder
Bep Rosing-Punt

Wat eten we vandaag

Live genieten van Hits uit de
Top 2000

Lekker buiten spelen in de herfstvakantie
BSO maken vaak gebruik van deze
kooi. De ligging aan de rand van
het stadje is bovendien heel gunstig. Het grenst ook niet direct aan
woningen in de buurt. Dus niemand heeft daar last van de ballende jeugd terwijl het allemaal
toch in het zicht ligt. Overdag zijn
er altijd wel een paar jonge kinderen aan het spelen en ’s avonds
komt de wat oudere jeugd om een
balletje te trappen en om samen
lekker te chillen langs de kant.

door Anjo van Tilborgh

Het leek wel zomervakantie, maar het was toch echt herfstvakantie vorige week. De hele week konden de
kinderen heerlijk buiten spelen in het warme herfstzonnetje en dat werd overal dan ook gedaan. Op de
hoek Ravelijn/Rondeel bijvoorbeeld waren er steeds kinderen aan het spelen in de voetbalkooi.
In de namiddag treffen we Alejandro Suarez en Tygo Goppel aan,
die samen een spelletje voetbal
spelen. Hun vaders kijken vanaf
de kant toe. De jongens spelen
allebei bij Voetbalvereniging Klundert
in het elftal “jongens onder de
acht”. De papa van Alejandro is de
trainer van dit team en is hartstikke trots op zijn voetballertjes. “Dat
is echt een succesteam. Ze zijn al
twee jaar achter elkaar kampioen
geworden”.

Topvoetballertjes
Tygo is keeper en soms verdediger, Alejandro is als spits de topscoorder van het elftal. “Het zijn
echt talentvolle jongens, topvoetballertjes. Alejandro bijvoorbeeld
heeft bijvoorbeeld alleen al 80
doelpunten op zijn naam staan”,
aldus zijn trotse vader annex trainer. De jongens zelf spelen ondertussen gewoon lekker door.
Ze rennen door de voetbalkooi en
knallen de ballen over en weer in
het doel. “Het is gewoon hartstik-

ke leuk om hier te komen spelen”,
vinden beide jongens, “en nu rond
etenstijd hebben we even lekker
de ruimte, straks zullen de grote
jongens wel weer komen voetballen”.
Veelvuldig in gebruik
De voetbalkooi staat er al weer
enkele jaren en er wordt dagelijks
veelvuldig gebruik van gemaakt.
Het ligt vlak naast het kindercentrum De Roef en kinderopvang De
Bolderkar. Ook de kinderen van de

Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 Zevenbergen • T. 076-8200810

www.hottubspa.nl

Adverteren in
Weekblad In de Klundert?
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

Specialist in
• huidverbetering
• huidverjonging
• anti-aging
• definitief
ontharen (IPL)
• Body-wizard
cryolipolyse
(vetbevriezen)
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Voorstraat 52b, 4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl
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4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
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HALLOWEEN,
GEVAARLIJK LEKKER...
woensdag

5 krentenbollen
halen

4 betalen

donderdag

5 zachte eierkoeken
halen

4 betalen

zaterdag

10 zachte
bolletjes of puntjes

€ 2,50

Kerkring 5 Klundert - 0168 404909 ◊ Noordhaven 146 Zevenbergen 0168 323468
WWW.WARMEBAKKERJACSMIT.NL
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Colofon
In de Klundert is een uitgave
van Stichting in de Klundert

Zaterdag 15 december met als thema Wintercircus

Circo di Strada te gast bij 7e
editie Klundert bij Kaarslicht

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

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 o.a. verkrijgbaar
bij Albert Heijn in de Klundert
In de Klundert behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht
voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.

Ook adverteren in
In de Klundert?
Mail uw
boodschap naar:
advertenties@
indeklundert.nl

Wat ik nu toch heb
meegemaakt in 300 woorden
Het gaat allemaal best lekker
met het redactiewerk. Steeds
meer mensen weten me te vinden en mailen kopij ter publicatie. Samen moeten we nu eenmaal deze krant zien te vullen,
daarbij ben je als redactie afhankelijk van tips en input vanuit het
verspreidingsgebied. Maar deze
week wat minder actie. Niet omdat ik geen zin of geen tijd had,
maar waarschijnlijk omdat het
herfstvakantie was. Komkommertijd noemen ze dat bij de
krant. Eigenlijk ook wel fijn zo’n
weekje met iets meer rust.

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

Janssen/Pers - Gennep

Weekschrijfsel

Light parade Circo di Strada Hong Kong Streetparade – foto Jovel
Entertainment
Met trots mag de organisatie van Klundert bij Kaarslicht meedelen dat
Circo di Strada onderdeel zal zijn van Klundert bij Kaarslicht. Circo di
Strada komt met een unieke act die de bezoekers een onvergetelijke
beleving zal geven. Een gevarieerde combinatie van muziek en meerdere circuselementen zoals steltlopen, jongleren, eenwielfietsen en
ballopen. Circo di Strada heeft al vele lovende reacties gekregen bij
parades, straattheaterfestivals, evenementen, bedrijfsfeesten, pretparken, de grootste dance-events en zelfs bij Toppers in Concert - de
Circus edition! Met een paar duizend lampjes trekt Circo di Strada met
de lichtjesparade ook veel bezoekers bij avondevenementen. En deze
keer krijgen we deze belevenis te zien in Klundert.
Adembenemende lichtoase
Om de twee jaar verandert het
centrum van Klundert in een
adembenemende lichtoase vol
romantisch kaarslicht en sensationele lichtshows. Bij deze editie
van Klundert bij Kaarslicht zal de
firma Resal Laser een lasershow
verzorgen. Dit wordt een wervelende combinatie van lasereffecten en kleurrijke animaties, gesynchroniseerd met muziek.
Cultureel evenement
Natuurlijk blijft Klundert bij
Kaarslicht ook een cultureel evenement vol muziek, zang, dans en
ander entertainment voor jong en
oud. Het wordt nu voor de 7e keer
georganiseerd voor de bevolking
van Moerdijk en omstreken en
heel wat orkesten, koren, dansgroepen, theatergroepen uit de
hele regio zullen acte de présence
geven bij deze editie van Klundert
bij Kaarslicht. Het thema dit jaar
is “Wintercircus”. En naast de artiesten van Circo di Strada zal ook
het Jeugdcircus Don Bosco een
spectaculair programma verzorgen.

Sensationele gebeurtenis
Deze sensationele belevenis staat
te gebeuren op zaterdagavond 15
december aanstaande.
Om 18:00 uur doven de straatlantaarns en verlichten 10.000
kaarsen het gezellige waterrijke
centrum van Klundert. Dan wordt
de avond geopend met een lampionnenoptocht voor de kleintjes,
voorgegaan door de Winterkoning.
Gedurende de hele avond zijn er
dan diverse kinderworkshops, een
sprookjespaleis en diverse optredens door koren, orkesten, dansgroepen en straattheater overal in
het centrum van Klundert.
Het parcours is ten opzichte van
vorige keren verder uitgebreid,
het loopt helemaal door tot de
vestingwallen aan het Verlaat.
En in de zogenaamde Beren- en
Leeuwenkuil zal ook van alles te
doen zijn. Deze keer is zeker ook
aan de inwendige mens gedacht,
er zullen foodtrucks zijn en overal
tentjes met gluhwein, warme chocolademelk en allerlei lekkers. De
bedoeling is dat het publiek met
name buiten kan genieten van de
feeërieke sfeer van Klundert bij
Kaarslicht.

Nou ja, rust…. niet echt, want privé was er weer activiteit genoeg,
maar jullie zullen ongetwijfeld
niet alles willen weten over mijn
dagelijkse bezigheden en beslommeringen. Bovendien is niet
alles geschikt voor publicatie,
maar dat terzijde.
Wat heb ik eigenlijk meegemaakt…. paar verjaardagen
gevierd, een doopfeest van m’n
allerliefste kleindochter, een
concert meegespeeld als invaller bij een orkest en verder alle
activiteiten die elke week weer
terugkomen. Voor degenen die
het niet weten: muziek is mijn
passie en muziek educatief bezig
zijn met groepen kinderen is ook
een grote liefhebberij. Ik ben dus
zelf actief musicerend lid bij ons
plaatselijke fanfareorkest en ik
heb de muzikale leiding over de
kinder- en jeugdgroepen bij diezelfde vereniging. Lekker druk
maar allemaal even leuk.
Tussen alle activiteiten door ook
nog op pad met camera en notitieblok, want een lege krant is
voor niemand interessant. En zo
op zoek naar het nieuws maak
je wel eens iets leuks mee. Deze
week dus zomaar een gesprekje op de groenteafdeling van de
supermarkt en daar geleerd hoe
ik kussentjessoep kan maken.
Nieuwsgierig wat dat is, blader
deze krant maar door en je krijgt
het recept cadeau.
Veel leesplezier met deze vierde
editie van Weekblad In de Klundert!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

Jubilea

Met een groep dineren?

Bedrijfsfeesten

Vanaf 10 personen kan dit ook buiten de reguliere openingstijden.

Oudejaars- & nieuwjaarsborrels
Vergaderingen
Conferenties

Restaurant De Pastorie - Molenstraat 31, Klundert

Seminars

Voor reserveren en de openingstijden
kijk op www.etenindepastorie.nl of bel 0168-729202

Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:
Diefstal personenauto
In de nacht van 17 op 18 oktober
werd er in de Van Vlaanderenstraat een personenauto, een
Renault Clio, kleur rood en voorzien van het kenteken GB-899-T,
weggenomen. Auto stond geparkeerd in een parkeervak.
Diefstal van fiets uit schuur
Via internet aangifte ontvangen dat
er tussen 11 oktober omstreeks
22 uur en 12 oktober omstreeks
16 uur werd ingebroken in een
schuurtje aan de Schanspoort.
Om in de schuur te komen heeft
men flink wat schade aangericht.
Er werd een racefiets in de kleur
zwart met oranje weggenomen.
Twee elektrische fietsen liet men
staan, mogelijk omdat de batterijen er uit voorzorg af waren gehaald.

Knutselmiddag Noordhoek
voor herhaling vatbaar

Mocht u informatie hebben over
één van deze diefstallen dan horen wij dat graag.
Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Willemstad, Helwijk, Tonnekreek,
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon 0800-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl

Afgelopen woensdag organiseerde Stichting Dorpsactiviteiten
Noordhoek (SDN) voor het eerst
een Halloween knutselmiddag in
het MFG. Elf kinderen en een aantal ouders hebben de hele middag
druk geknipt, geplakt en gehakt.

en griezelige lampen maken. Het
was een gezellige middag waarbij
niet alleen werd geknutseld, maar
ook gespeeld. Want als je net een
spook gemaakt hebt, wil je er natuurlijk ook iemand mee laten
schrikken.

Dat Halloween het thema was, is
niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat er drie leden zijn bij
SDN die graag knutselen en die
ook nog iets hebben met Halloween. De kinderen konden pompoenen snijden, spoken versieren

Voor SDN was het een geslaagde
middag die zeker voor herhaling
vatbaar is. Maar eerst gaan de
handen uit de mouwen voor de
kaartavond (20 oktober) en de
Trick or Treat tocht (27 oktober).
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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.
Deze week is gekozen voor
een prachtige foto van Michele Goorden. Deze foto van de
Stenen Poppen is ’s morgens
heel vroeg gemaakt vanaf de
Zevenbergseweg in Klundert.

Deze week overigens een hele serie prachtige herfstfoto’s binnen gekregen. Eigenlijk allemaal de moeite waard om hier te plaatsen, maar die ruimte
hebben we niet op papier. Gelukkig wel heel veel ruimte op onze facebookpagina, dus daar zullen alle foto’s deze week geplaatst worden.
Bedankt inzenders! Echt genieten van jullie mooie plaatjes! We kijken nu al uit naar de volgende foto’s…

Verhaal achter het griendwerkershuisje bij Noordschans
griendwerkershuisje en waarom staat het daar? Nu willen we
toch het verhaal wel een beetje
compleet hebben eigenlijk, dus op
zoek naar meer informatie.

Vorige week bij het leveren van de
kranten bij de bezorgers, reden
we over de Buitendijk van Tonnekreek naar Noordschans. Het
was een prachtige nazomerse dag
met mooi zonnig herfstlicht.
Zomaar daar rondtoerend zagen
we een klein oud huisje. Je rijdt er
vaak genoeg langs, maar eigenlijk
sta je veel te weinig stil bij wat er
allemaal te zien is in je eigen directe omgeving. We kwamen aan
de praat over dat piepkleine huisje
zomaar ergens buitenaf langs het
Hollandsch Diep. Wat is het nu eigenlijk precies en waar werd het
voor gebruikt?

Wie kun je dan beter benaderen
dan Bas den Bakker, die veel
mooie verhalen over vroeger weet
te vertellen. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan.
Hij schrijft: “Willemstad en Klundert en de grienden langs het
Hollandsch Diep zijn een bron van
mooie plekjes. Overal wat te zien
voor wie ogen heeft. Het huisje is
een zogenaamd griendwerkershuisje. Het heeft een vuurput in
het midden van het ene vertrek en
wat kooien om te slapen zodra de
zon onder is gegaan.”
Maar wat is dan precies een

Langs de Oostdijk en de Buitendijk ligt een strook buitendijkse
gronden bestaande uit grasland,
overblijfselen van rietlanden en
rietkragen, grienden en dus ook
dit griendwerkershuisje. Het is
een overblijfsel van de vroegere
griendcultuur langs het voormalige getijdengebied aan het Hollandsch Diep.
Griendwerker was een beroep
dat inmiddels niet meer bestaat.
Griendwerkers sneden in drassige gebieden de wilgentenen van
verschillende soorten wilgen. De
takken en twijgen werden gebruikt
voor vlechtwerk van onder andere
stoelzittingen, voor het fabriceren
van houten tonnen als duigen, als
paalhout voor de boeren en later
ook voor zinkwerken in de waterbouw.
Het beroep was zeer zwaar. De
takken werden gesnoeid en opgebonden. Vervolgens wachtte de
zware gang door het laagstamgriend met het hout op de schouder, naar de verzamelplaats, waar
het werd opgehoopt en aan schelven gezet op de plaats waar het
afgevoerd kon worden. De griendwerkers waren vaak weken van

huis. En daarvoor dienden dus die
kleine huisjes waar ze dan konden
verblijven. En één zo’n griendwerkershuisje staat dus net buiten
Noordschans langs de dijk richting Tonnekreek.
Zomaar een ritje over de dijk. En
zeker nu we het verhaal kennen
van dat kleine oude griendwerkershuisje zullen we daar voortaan met een andere blik voorbij
rijden. Mooi toch die verhalen van
vroeger.

door Anjo van Tilborgh

Redactie voor
In de Klundert?
Mail uw
boodschap naar:
redactie@
indeklundert.nl
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Spetterpret bij De Niervaert
Iedere vakantie is er bij zwembad
De Niervaert iets leuks te beleven,
zo ook afgelopen week tijdens de
herfstvakantie. Optisport De Niervaert had gezorgd voor een mooi
springkussen in het wedstrijdbad
en had ook haar openingstijden
verruimd. Zo was het zwembad
op dinsdag, donderdag en vrijdag
langer open. De kinderen konden
op die manier extra lang genieten
van het leuke springkussen in het
zwembad, ook tijdens de populaire zwemdisco (iedere vrijdag
avond van 18:00 tot 21:00 uur) lag
het springkussen in het water, de
kinderen hebben hier volop van
genoten!
De Niervaert is een multifunctionele accommodatie en heeft veel
te bieden. Niet alleen de Klundertenaren weten de weg naar De
Niervaert te vinden, van heinde en
ver wordt er in Klundert gesport,
gezwommen, gezongen, muziek
gemaakt, vergaderd enzovoort.
Regionaal gezien is met name het
zwembad een grote trekpleister.
Daar is dan ook van alles te doen.
Jong of oud: iedereen kan mee
doen
Op woensdagochtend bijvoorbeeld
het ‘vroege vogel’ zwemmen of in
de avond lekker baantjes trekken
of vrij zwemmen, maar er worden
ook sportieve aquasporten georganiseerd, zoals Aqua’Bootcamp,
Aqua’Robics, Aqua’Cyling en
Aqua’Joggen. Leuke watersporten
om je gezond en sportief te houden maar ook om aan je zwemtechniek of uithoudingsvermogen
te werken.
Ook voor speciale doelgroepen allerlei mogelijkheden zoals Aqua’9
maanden voor zwangere dames

Soms raak je aan de praat op de groenteafdeling van onze plaatselijke supermarkt. Je staat te verzinnen wat je die avond op tafel
zal gaan zetten. Dat dilemma is bij velen bekend en als je dan een
praatje maakt, krijg je vaak de leukste suggesties. Afgelopen week
dus aan de praat geraakt met Cootje Knook. Zij had kussentjessoep
op het menu staan voor die avond. Dat kennen wij niet, klinkt apart,
dus om het recept gevraagd.
“Dat is echt heel simpel te maken en hartstikke lekker, echt zo’n
familierecept bij ons dat we allemaal kennen als kussentjessoep”,
vertelt Cootje, “een gevulde maaltijdsoep, lekker, makkelijk én gezond”.

die lekker willen blijven bewegen.
Voor ouderen is er op donderdagochtend Aqua’Vitaal, ook wel Meer
Bewegen Voor Ouderen. Deze
ochtend worden er banen gezwommen en wordt er aqua gym
op niveau gegeven.
Liz & Wes Spetterles
In de vakanties zijn ook de lessen
voor de allerkleinsten doorgegaan. Nieuw bij Optisport De Niervaert is de Liz & Wes Spetterles.
Tijdens de Liz & Wes Spetterles
worden de kleintjes met oefeningen en spelletjes stap voor stap
vertrouwd gemaakt met water
en zetten ze de eerste stappen in
het watervrij worden. Samen met
papa, mama, opa of oma spetteren, zingen en drijven in het ondiepe warme water is voor ieder kind
een feest.
Zaterdag 10 november is er een
speciale Liz & Wes inloopochtend
tussen 11:00 tot 12:30 uur. De entree voor ouder + kind bedraagt
3,50 euro.

Reisje voor 55+ uit Moerdijk
De seniorenraden en afdelingen
van de KBO uit Moerdijk en Langeweg zullen op woensdag 21 november a.s. een reisje organiseren voor
alle 55+ senioren. De reis gaat naar
Kaulille in Belgie en naar Soerendonk in het zuidoosten van Noord
Brabant. In Moerdijk vertrekt de
bus om 7.45 uur vanaf De Ankerkuil.
Daarna worden de medereizigers
uit Langeweg opgehaald. De eerste
stop is in Kaulille in Belgie voor een
bijzonder bezoek aan een originele
Alpacaboerderij. Natuurlijk wordt
daar ook getrakteerd op koffie of
thee met gebak. Er wordt een film
vertoond en een gids zal een en ander vertellen over de boerderij en
over de alpaca’s.

Wat eten we vandaag?

Daarna wordt de rit vervolgd naar
Antoine in Soerendonk. Die omgeving staat bekend om het smokkelen en een oud-smokkelaar zal daar
op ludieke wijze vertellen over die
bijzondere “vak”. Dan volgt nog een
bezoek aan de Sint Benedictusabdij
bij Warmbeek/Tongelreep. De dag
wordt besloten met een winters
stamppottendiner bij Antoine. Men
verwacht dan ongeveer om 20.00
uur weer terug in Moerdijk te zijn.
Degenen die mee willen, kunnen
zich tot uiterlijk 28 oktober opgeven
bij Gijsje de Visser, Havendijk 4 of
bij Tonny den Ridder, Pastoor Lombartsstraat 4, beiden in Moerdijk.

Recept kussentjessoep van Cootje
Voor 2 personen heb je nodig:
1 kleine ui			
2 gegrilde paprika’s (pot)		
1 blik gepelde tomaten		
1 dunne prei			
150 gram ravioli (koelvak of klein blik)

1 teentje knoflook
1 eetlepel olie
4 dl bouillon (tablet)
basilicum

Maak ui en knoflook schoon en snijd beide klein, laat de paprika’s
uitlekken en snijd in stukken Verwarm de olie en fruit de ui en knoflook. Voeg de paprika, gepelde tomaten inclusief vocht en de bouillon toe, breng aan de kook. Laat 5 minuten koken. Maak intussen
de prei schoon en snijd deze in smalle ringen. Pureer de soep met
staafmixer of keukenmachine. Roer de prei en ravioli door de soep
en kook de ravioli hierin volgens gebruiksaanwijzing gaar. Maak op
smaak met basilicum.
Voor het gemak:
Maak een dubbele portie basissoep. Gewoon alles keer dubbel en
zo blijft er ook geen halve pot met paprika’s achter in de koelkast.
Vries de helft van de soep na het pureren in. Makkelijk als je eens
weinig tijd hebt: soep ontdooien, ravioli en prei erin en klaar ben je.
Voor het lekker:
Als je verse basilicum hebt, zet dan een schaaltje met losse (gewassen) blaadjes op tafel zodat ieder naar smaak de basilicum kan
toevoegen (blaadjes niet heel maar in stukjes gescheurd in de soep
doen).
Wat betreft de ravioli: het originele recept is van voedingscentrum
(280 kcal) daar houden wij ons niet aan, in plaats van 150 gram,
voegen we gewoon een heel pak toe. In dat geval krijg je een dikke
soep, of pasta met saus die je met een lepel kan eten. Hoe je het ook
noemt, het is lekker, makkelijk en best wel gezond.
Eet smakelijk!
Heb je een leuk, bijzonder, lekker, makkelijk, gezond recept? Iets
wat niet zomaar uit een kookboek komt, maar wat echt een specialiteit is binnen jullie familie of vriendenkring, mail het door naar
redactie@indeklundert.nl.
Heel veel lezers die elke dag weer met de vraag zitten “wat eten
we vandaag?” zullen blij zijn met alle leuke maaltijdsuggesties.
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Muziekspektakel in Klundert

75 tot 100 woningen in de Blauwe Hoef in Klundert

Live genieten van Hits uit de
Top 2000

College Moerdijk geeft vol gas
bij nieuwbouwprojecten
Moerdijk gaat met voorrang een aantal bouwprojecten ontwikkelen
om de nood op de woningmarkt te lijf te gaan. Het grootste project bestaat uit 75 tot 100 woningen in de Blauwe Hoef in Klundert. Bovendien
komen er 25 tot 40 nieuwe woningen in Fijnaart (locaties De Kreuk en
Julianastraat), maximaal 15 woningen in Willemstad (bij de volkstuinen) en Langeweg (10-20 woningen).

gezamenlijke repetitie orkest en koren zaterdag 20 oktober
Heb je toevallig niets te doen op zaterdagavond 27 oktober a.s. dan is
het muziekspektakel getiteld Hits uit de Top 2000 van harte aanbevolen. Leuke tip voor een geweldig avondje uit in Klundert. Deze avond
krijgen bezoekers een show voorgeschoteld met muziek, koren, solisten, dans en coverband waar tijdens het programma verschillende
verrassende combinaties gemaakt zullen gaan worden: orkest met
zangeres en backing vocals, koor met orkestbegeleiding, dansacts op
diverse nummers, samenwerking met orkest en band enz. Alles compleet met spectaculaire lichtshow.
De sporthal van De Niervaert in
Klundert wordt omgebouwd tot
een groots muziektheater voor
deze muzikale showavond. Het
publiek zal in een sfeervolle ambiance getrakteerd worden op allerlei hits uit de Top 2000.
Kern overschrijdend
Het is echt een kern overschrijdend muziekspektakel door de
samenwerking van verenigingen
uit Klundert, Fijnaart en Zevenbergen. Het is namelijk een gezamenlijke organisatie van Muziekvereniging Determinato Klundert,
gemengd koor Zezam uit Zevenbergen en De Parel Vocal Group
uit Fijnaart. Samen hebben deze
drie verenigingen één productieteam samengesteld die deze bijzondere happening organiseert.
Behalve de drie organiserende
verenigingen wordt er ook meegewerkt door de Klundertse vocaliste Marieke Ewoldt, Balletstudio Tamara uit Zevenbergen
en Feestband De Mannen van de
Straat uit Fijnaart. Famous Audio
Moerdijk zorgt voor de geluidstechniek, 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 natuurlijk de
hit aller tijden Bohemian Rhapsody van Queen.
De algehele muzikale leiding van
deze show is in handen van Ronald Harmsen, dirigent van het
fanfareorkest van Determinato.

De presentatie zal gedaan worden
door Renske Littooij.
Afterparty met de feestband De
Mannen van de Straat
De Mannen van de Straat zullen
tijdens show al iets van zich laten horen, maar verder zullen zij
zorgen dat er een geweldige afterparty zal zijn. Met hun feestelijke,
gezellige en gevarieerde repertoire zullen zij er ongetwijfeld ook na
afloop van het concert een feestje
van maken!
Het belooft dus een gigantische
happening te worden in een compleet als theater omgebouwde
sporthal De Niervaert.
Voorverkoop in Klundert, Zevenbergen èn Fijnaart
De kaarten worden in de voorverkoop aangeboden op verschillende adressen. De entree bedraagt
15 euro per persoon. In Klundert
te koop bij Primera Van den Berge, in Zevenbergen bij Arno’s Jeanscenter en in Fijnaart bij Drogisterij Sebastian.
De kaartverkoop gaat hard, dus
wil je er bij zijn, zorg dan dat je
snel kaarten koopt via een van de
voorverkoopadressen.
Online reserveren kan eventueel
ook via de website: www.determinato.nl/reserveringsformulier-concert-top-2000.

Maar er zijn meer ambitieuze
plannen. Het college van B&W
geeft ook extra prioriteit aan nieuwe voorzieningen die moeten zorgen voor een aantrekkelijke Moerdijkse woonomgeving. Zo onderzoeken gemeente en initiatiefnemer samen de haalbaarheid van
het foodcourt bij wegrestaurant
Kanters in dorp Moerdijk, wordt
de renovatie van De Westhoek in
Zevenbergen afgerond en wordt
sporthal De Borgh aangepakt.
Wethouder Eef Schoneveld: “Daar
sporten veel leerlingen van onze
scholen, dus als college vinden we
het belangrijk dat de sportfaciliteiten daar up-to-date blijven.”
Nieuwe brandweerkazerne
Voor een nieuwe truckersparking
aan de A16 wordt samen met het
Rijk en de provincie een geschikte locatie gezocht. In Noordhoek
wordt d’Ouwe School ontwikkeld
en Willemstad krijgt een nieuwe
brandweerkazerne die aan alle moderne eisen voldoet. Ook Fijnaart
heeft de aandacht. Wethouder Thomas Zwiers: “Daar bouwen we op
volle kracht verder aan een vitaal
centrum.”
Het gaat in al deze gevallen om extra initiatieven, stuk voor stuk een
aanvulling op bouwprojecten die
al gepland of in behandeling zijn.
Bijvoorbeeld: de ontwikkelingen in
Zevenbergen (centrum, Bosselaar
Zuid), Fijnaart-West (maximaal 120
nieuwe woningen) en Klundert (ap-

partementen Moye Keene).
“Vol gas mee aan de slag”
“Als het om woningaanbod gaat,
ligt er een grote opgave en dus is
het belangrijk dat we daar snel mee
aan de slag gaan”, legt wethouder
Désirée Brummans uit. “En daarbij bouwen we zoveel mogelijk voor
alle leeftijdsgroepen en inkomensgroepen. Dus bijvoorbeeld huurappartementen bij Moye Keene en levensloopbestendige woningen in de
Julianastraat in Fijnaart.”
Snel starten
“Het betekent trouwens niet dat
geïnteresseerden zich nu meteen kunnen inschrijven”, maakt
Brummans een kanttekening.
“We starten deze projecten nu
op, maar in veel gevallen gaat het
om trajecten waarvan de voorbereiding meerdere jaren in beslag
neemt. Maar het is ontzettend belangrijk dat we snel aan de slag
gaan.”
In Klundert is grote vraag naar
nieuwbouw. “Daarom vind ik het
zo belangrijk dat daar snel wordt
gestart met de ontwikkeling van
de Blauwe Hoef.” Ook in Fijnaart is
de vraag groot. “Al liggen er daar
natuurlijk mooie plannen voor
Fijnaart West. Voor onze huidige
inwoners is het belangrijk om aan
die vraag naar nieuwbouw te kunnen voldoen, maar ook om nieuwe
mensen van buiten Moerdijk te
kunnen blijven aantrekken.”

Weekagenda:
Woensdag 24 oktober:
Muziekspeeltuin in muziekzaal
Niervaert; alle kinderen vanaf 4
jaar welkom.
vrijdag 26 oktober 2018
19.00 uur: Halloweenoptocht
Westerkwartier Klundert
19.00 uur: Halloween griezeltocht in Moerdijk voor Moerdijkse kinderen (opgeven bij SKW)
zaterdag 27 oktober 2018
19.00 uur: Trick or Treat Halloween Noordhoek
19.30 uur: Concert met Hits uit de
Top 2000 in Sporthal De Niervaert
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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 Bep Rosing-Punt uit Klundert

gaat over een 16-jarig meisje dat
raakt zwanger na een vrijpartij. Ze
kiest in eerste instantie voor abortus,
maar besluit dan om haar kind af te
staan na de geboorte en gaat op zoek
naar een fijn stel ouders voor haar
baby.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik heb zoveel boeken, kinderboeken,
vrouwenboeken, boeken over landen
en hun cultuur. Waar m’n boeken
zijn, daar is m’n huis.
Ik luister graag naar...
Ik luister eigenlijk niet zoveel naar
muziek. Ik heb nog een heleboel
langspeelplaten, maar doe er niet
zoveel mee. Als ik dan toch moet kiezen, dan zou ik luisteren naar klassieke muziek of naar volksmuziek.
Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Hulp.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in Klundert en opgegroeid op een boerderij aan het
Keteldiep. Maar ik heb niet heel m’n
leven in Klundert gewoond. Heb bijvoorbeeld vier jaar op een internaat
gewoond tijdens mijn opleiding voor
lerares, later in Zwingelspaan gewoond en met m’n man een periode
op verschillende plekken in Canada.
Men zou mij kunnen kennen van...
Dat zijn eigenlijk drie dingen: gewoon
als kind heb ik hier gewoond en op
school gezeten, later ben ik lerares
Nederlands geweest op de Mavo in
Klundert en nu al weer jaren actief
in het vluchtelingenwerk en Amnesty
International.
Die periode als lerares Nederlands
vond ik trouwens erg leuk. Ik gaf
eerst huishoudkunde op een huishoudschool. Als lerares Nederlands
kreeg ik ook jongens in de klas en dat
was voor mij heel bijzonder, maar erg
leuk.
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan heb is…
Misschien toch wel het vluchtelingenwerk. Dat je gewoon in Klundert
de wereld dicht bij krijgt, dat is bijzonder. Ik heb daarmee ook heel veel
kinderen gekregen. Ik wilde eigenlijk
zelf wel tien kinderen, die heb ik gekregen en nog veel meer. En ook nog
een eigen zoon, weliswaar niet uit
m’n eigen buik, maar wel een eigen
kind. Mijn man was weduwnaar toen
ik met hem trouwde en had een jonge

zoon en dat is echt een kind van mezelf geworden.
Ik ben trots op...
Mijn zoon, daar ben ik oprecht trots
op. Hij is musicus en dan met name
organist en pianist. Hij studeert nu
voor pastoraal medewerker en is actief in Schiedam met een vrijzinnige
groep hele fijne mensen.
Mijn lijfspreuk is...
Ik heb zoveel lijfspreuken…. Om er
eentje te noemen: de mensen helpen
om door het leven te komen.
Mijn sterrenbeeld is...
Heel duidelijk een weegschaal.
Ik ben goed in...
Organiseren en dingen regelen. Dat
doe ik ook heel graag.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Of het echt een onhebbelijkheid is,
dat weet ik niet, maar ik ben graag
alleen in m’n eigen wereld. Iedereen
mag altijd aankloppen als hij of zij iets
nodig heeft, dat dan weer wel.
Ik heb een grote hekel aan…
Roddelen! Kletsen in de zin van
kwaadspreken over anderen vind ik
echt afschuwelijk.
Ik droom van...
Ik droom er niet meer van om iets te
bereiken, maar ik droom wel altijd.
Mijn denken staat nooit stil.
Deze film moet iedereen zien...
De film Juno. Is echt een prachtige
film, zeker voor jonge mensen. Het

De persoon die ik graag nog eens
zou ontmoeten...
Carla van Os. Zij heeft onder andere
kinderrecht gestudeerd aan de Universiteit Groningen en heeft gewerkt
voor Defence for Children. Onlangs is
ze gepromoveerd op het onderzoek
“Best Interest of the Child-Assesments for recently arrived refugee
children”.
Het liefst drink ik...
Kindertjeskoffie, koffie met half melk.
En ’s avonds na half tien een glaasje
rode wijn.
Het meest bijzondere wat ik ooit heb
meegemaakt is…
Een treinreis dwars door Amerika samen met mijn man. We hebben gereisd van de westkust naar de oostkust langs de grens met Canada. Tijdens deze reis hebben we steeds een
tussenstop gemaakt en staken dan
de grens over om onze oude woonstekjes te bezoeken. Bijzonder om
zo’n reis naar je verleden te maken.
Mijn favoriete vakantieland is...
Nederland vind ik erg mooi. Maar bijvoorbeeld Tsjechië en dan Noord-Bohemen, dat is ook prachtig.
In mijn vrije tijd…
Elke dag paar uur lezen in Dagblad
Trouw en verder vul ik elk vrij uurtje
met lezen, lezen, lezen en tuinieren.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Nog meer lezen en dan met name
over culturen.
Als ik 10 miljoen euro win…
In de eerste plaats halveren en de
helft uitdelen.

Mijn lievelingssport is…
Ik ben niet echt een sportvrouw. Bee
tje tennis gedaan en beetje gym. Ik
doe wel veel yoga.
Op televisie kijk ik graag naar…
Journaal.
Mijn beste vriend/vriendin…
Ank uit Breda. Daar ben ik tijdje terug
bijvoorbeeld nog samen mee op reis
geweest naar Spanje. Daar heel veel
gewandeld in prachtige steden zoals
Madrid en Sevilla.
Ik ben bang voor…
Ik ben eigenlijk niet bang. Alleen wel
eens bang dat er iets met anderen
gebeurt.
Ik heb bewondering voor…
Mensen die zich inzetten voor de wereld. Ik denk dan aan een steen gooien in een vijver. Nooit denken dat het
zinloos is, maar doen wat je kan.
Op mijn bucketlist staat…
Het enige wat ik graag wil, is nog veel
meer lezen.
Klundert vind ik…
Een hele fijne plaats. En gewoon erg
mooi met de wallen, het stadhuis en
al het groen.
Wat ik mis in Klundert is…
Iets voor jonge mensen, zoals bijvoorbeeld toen dat festival Ontpop in de
Moye Keene. Dat was geweldig, dat
zouden ze weer moeten gaan organiseren.
Mooiste plekje in Klundert…
M’n eigen plekje hier.
Minst mooie plekje in Klundert…
Ik zoek nooit naar lelijk, ik zoek altijd
naar mooi.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Willemstad aan het water.

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.
Elke week kiezen we iemand
uit en daar gaan we dan op
bezoek met een vaste vragenlijst en hopen via deze rubriek
deze gewone bijzondere mensen beter te leren kennen.
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Het Verhaal van Klundert
de geschiedenis van Klundert deel 4 - 22 oktober 2018)
Tweede Wereldoorlog op 4 november 1944. De hele kerk ging in
vlammen op. De vierde kerk werd
gebouwd met de stenen van de
oude kerk. Deze kerk stond in het
midden van het kerkhof, waar tot
1832 de overleden Klundertenaren werden begraven. Rondom de
kerk met het kerkhof lag een brede sloot. Het enige originele uit die
jaren is nog de toegangspoort, die
midden op een stenen brug stond.
Deze poort is een rijksmonument.

Kadasterkaart uit 1829 van het centrum van Klundert
Het nieuwe dorp werd anders gebouwd dan men daarvoor gewend
was. Voor die tijd kocht men een
stuk grond en bouwde zijn huis
waar het uitkwam. Zo ontstonden
er dan straten met overal vreemde
hoeken, zoals we dat in oude steden en dorpen nog wel tegenkomen. Bij dit nieuwe dorp ging dat
heel anders: Vanaf de Keene, een
rivier die vlak ten zuiden van het
toekomstige Klundert stroomde,
werden langs een kreek 2 rechte
straten aangelegd die op een plein
uitkwamen. Die 2 straten en het
plein zijn er nu nog: de Voorstraat
en de Molenstraat. De Keene had
een kleine haven. Die lag tussen
wat nu de Zevenbergse Poort en
de Molenberglaan heten. Dus
op de plaats van de huidige Bottekreek. Langs de haven waren
ook huizen gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste
vernield. Het plein waar de Voorstraat uitkomt, is de Markt. Die
heet nu de Stadhuisring. Het stadhuis stond er toen nog niet. Aan
het einde van de Molenstraat ligt
om de kerk een plein: de Kerkring.
Een dergelijk “stratenplan” noemt
men het Flakkeese model.

Vier kerken op één en dezelfde plek
De kerk een de Kerkring stond
er toen al. Aanvankelijk was het
een heel klein kerkje, dat “oncostelijck gebouwt” was. Rond de
kerk was, zoals dat in die tijd de
gewoonte was, het kerkhof. De
rijke en deftige mensen werden in
de kerk begraven. Deze kerk is in
1618 afgebroken, waarna er voor
rekening van Prins Maurits een
andere kerk gebouwd, die in 1620
in gebruik werd genomen, maar
in 1737 volledig door brand is ver-

In het oude Klundert waren ook
nog twee achterstraten, die er nu
nog zijn: de Westerstraat, die vroeger heel lang de Stoofstraat werd
genoemd en de Oosterstraat, die
toen Molenstraat heette. In deze
laatste straat stond toen een rosmolen. Een molen zonder wieken,
waar paarden de molenstenen in
beweging brachten en zodoende
het graan werd gemalen waarvan
het brood voor de inwoners werd
gebakken.
De tegenwoordige Molenstraat
heette toen de “Oostervoorstraat”.
Daar woonden de meeste deftige
mensen. Het huis met de naam
“De Drije Coningen” dateert uit
die tijd. Later, we weten niet precies wanneer, is bij de haven die
er toen was een echte molen gebouwd, die veel meer kon malen.
Deze molen stond tegenover Cultureel Centrum “De Stad Klundert” op de plek waar later bakkerij Van Gils is geweest. In deze
straat moet ook een stadhuis
hebben gestaan, maar daar is niet
zoveel over bekend. Het is niet erg
groot geweest en er waren dikwijls soldaten in gehuisvest.
Tot volgende week.

Het “Oncostelijck” kerkje
woest. De derde kerk kon in 1740
in gebruik worden genomen. Maar
ook die is verbrand. Dat was in de

Halloweenoptocht bij het Westerkwartier
Op vrijdagavond 26 oktober
wordt er een speciale Halloweenoptocht gehouden door
Buurt- en Speeltuinvereniging
Het Westerkwartier. Onderweg
kunnen de kinderen natuurlijk
allerlei verrassingen verwachten.

Vanaf 18.45 uur mogen alle
deelnemers verzamelen bij het
clubgebouw aan de Prins Willemstraat 72 in Klundert. En
natuurlijk zou het dan wel heel
leuk zijn als iedereen verkleed
komt.
De kinderen moeten zelf een eigen lichtje meebrengen.

De start is tussen 19.00 en 20.00
uur; waarbij de jongste kinderen
als eerste mogen vertrekken.
Iedereen is welkom om mee te
doen aan deze optocht. Voor leden van het Westerkwartier is
deelname gratis; niet-leden betalen twee euro.

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.

Pagina 10

Kerkberichten

Activiteiten in het Huis van
de Wijk in Klundert

Hervormde en Gereformeerde
kerk Klundert
• Hervormde kerk, Kerkring 1
Klundert
I: nhkerkklundert.nl
• Gereformeerde Kerk, Von
Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl
Dinsdag 23 oktober
19.00 uur Catechisatie onderbouw
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw
in de gereformeerde kerk
Vrijdag 26 oktober
19.00 uur Weeksluiting in Huis
van de Wijk
Zondag 28 oktober
10.00 uur in Gereformeerde kerk
Predikant: Ds. D.C. Groenendijk
10.00 uur in Hervormde kerk
Predikant: Ds L. van Wingerden, ‘s
Hertogenbosch
16.30 uur Zingen op verzoek met
Ruud Krijnen in Gereformeerde
kerk
Predikant: Ds. D.C. Groenendijk
18.30 uur Laatste van de serie
Beelden uit Babylon in Hervormde
kerk
Predikant: Ds A. Slingerland
Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk,
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 28 oktober
9.30 uur: Mevrouw Ds. A.S. Lenselink
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

SPECIALE ACTIVITEITEN DE KOMENDE WEEK:

Pastor: diaken
Michael Bastiaansen
T: 06-46341138
Woensdag 24 oktober
10:00 uur: Ouderenmorgen en
Ziekenzalving met zang van het
Gelegenheidskoor
Celebrant M. Prasing; diaken
M. Bastiaansen
Na afloop gezellig samenzijn met
koffie en een drankje
Donderdag 25 oktober
9:30 uur: Gebedsviering Fijnaart
Vrijdag 26 oktober
19:00 uur: oecumenische viering
Mauritshof Klundert
Zondag 28 oktober
9:30 uur: Eucharistieviering
(Allerheiligen)
Celebrant P. de Rooij.
M.m.v. St. Jacobuskoor
Na afloop samenzijn met koffie
Rooms Katholieke Immanuel Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)
H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen Hoek
Donderdag 25 oktober
14:30 uur: Woord en Communieviering
Voorganger: Piet de Meijer
pastoraal werker
Zaterdag 27 oktober
19.00 uur: Familieviering – Allerheiligen
Voorganger: M. Prasing – pastoor

Ouderenmiddag voor alle 65
plussers van de Hervormde
Gemeente Klundert
De Hervormde Gemeente Klundert houdt op dinsdag 6 november een gezellige middag voor 65
plussers in gebouw de Ring. De
middag begint om 15.00 uur en zal
na een heerlijke maaltijd om 19.00
uur afgesloten worden.

Er zijn geen kosten aan verbonden, maar aanmelden voor deze
middag is wel noodzakelijk.
U kunt zich telefonisch opgeven
via Els Portengen, tel: 402498 of
per e-mail bij
liesbeth@rouwcentrum-zuidema.nl.

Modeshow op woensdag 24 oktober van 10 tot 12 uur
Woensdag 24 oktober zal Esthers Modewensen haar najaarscollectie weer showen. Je bent van harte welkom om tijdens de koffie de
nieuwste mode voorbij te zien komen. Tussen 10 en 12 uur vindt de
modeshow plaats.
Vrijdag 26 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.
Heilige Mis op dinsdag 30 oktober om 14.30 uur
Dinsdag 30 oktober vind er vanuit de Katholieke kerk weer een Heilige Mis plaats. Je bent van harte welkom om 14.30 uur.
Woensdag 31 oktober: Themamaaltijd Halloween
Deze avond kan er genoten worden van pompoensoep, op de huid
gebakken kipkarbonade met paddenstoelen, puree van knolselderij
en saus van kriekenbier en hangop met vanille en gebakken appel.
Kom lekker smullen voor €12,50. Opgeven van de themamaaltijden
kan in het huis van de wijk of eventueel ook via Hennie Weeda. Telefoonnummer: 06-33837534
VASTE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Sporten op dinsdagmiddag
Iedere dinsdagmiddag van 14.00- 16.00 uur wordt er onder leiding
van Meer Moerdijk ‘gesport’. 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.
Eetpunt op dinsdagavond
Iedere dinsdagavond is er een gezamenlijke maaltijd. 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
in het huis van de wijk.
Jongeren in huis van de wijk op dinsdagavond
Elke dinsdag tussen 19.00- en 22.00 zijn de jongeren welkom in het
huis van de wijk.
Spelletjesavond op donderdagavond
Op donderdagavond worden er in het huis van de wijk allerlei spelletjes gespeeld. Sjoelen, Triominos, koersbal, jeu de boules, rikken,
rummikub enz. Speel je gezellig mee? Van 19.00-21.00uur ben je van
harte welkom.
Schilderen elke vrijdagmiddag
Onder begeleiding worden elke vrijdagmiddag 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.
Een moment van bezinning tijdens de weeksluiting op vrijdagavond
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.
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DSO 1 boekt verdiende zege op Klundert verliest van DFC
DFC was de meest gelukkige in een wedstrijd waarbij beide teams geBlauw-Wit
lijkwaardig waren en de kansen spaarzaam waren. Voor rust had KlunDSO 1 heeft met 15-13 gewonnen van Blauw Wit. De tegenstander uit
Kloetinge kwam nog op een vroege 0-2 voorsprong, maar DSO herpakte
zich snel en domineerde de rest van de wedstrijd. Het enige minpuntje
was het kleine verschil, gezien de krachtsverhoudingen had DSO met 7,8
doelpunten verschil moeten winnen.
Voor de wedstrijd vormden de
spelers van DSO 1 en 2 nog een
een erehaag voor alle jeugdkampioenen van DSO. Geweldig om te
zien dat er zoveel kampioen zijn!
DSO 1 doet vooralsnog niet mee
om het kampioenschap en moest
winnen van Blauw Wit om wel mee
te blijven doen in de strijd om plek
2. Dat lukte dus, al liet DSO Blauw
Wit veel te lang in leven.
Aanvallend liep het in 1 vak wat
stroef. Er werd voldoende geschoten en afgewisseld maar de
kansen werden niet afgemaakt.
Omdat het andere vak wel bleef
scoren behield DSO de gehele
wedstrijd een voorsprong van 2
punten. Verdedigend stond het
wel weer als een huis. Blauw Wit
wist zich geen raad met het tactisch plan van DSO en had heel
veel 1-schotsaanvallen. Tijdens de
slotfase werd het nog spannend
omdat DSO eerder verzuimde

uit te lopen, maar echt in gevaar
kwam de overwinning nooit. Een
domper was nog wel het uitvallen
van Martiena met een teenblessure. Esmeralda verving Martiena al
in de eerste helft en viel prima in!
Uitslagen zaterdag 20 oktober:
DSO 1 - Blauw Wit 1: 15 - 13
DSO 2 - Juliana 2: 10 - 21
Avanti 7 - DSO 3: 11 - 7
DSO 5 - KCR 9: 7 - 15
DSO B3 - VIOS B1: 3 - 12
Programma zaterdag 27 oktober
16:00 DSO 1 - KVK 1
14:30 DSO 2 - Kinderdijk 2
13:15 RWA 8 - DSO 5
13:30 Olympia 4 - DSO 6
14:00 Focus D1 - DSO D3

dert een paar kansen en claimde het, net als DFC, een strafschop. Na
het doelpunt van DFC kon Klundert de bakens niet meer verzetten.
Uitslagen 20 oktober:
Klundert 1 - DFC 1
0-1
SVO/DKS'17 VR3 - Klundert VR1
6-1
Rijsoord JO19-1 - Klundert
JO19-1
2-6
Klundert JO17-1 - Prinsenland
JO17-1 2-8
Klundert JO15-1 - Lepelstr. Boys
JO15- 14-1
Oosterhout JO8-1 - Klundert
JO8-1
onb.
Moerse Boys JO8-2G - Klundert
JO8-2 0-16
Programma 24 oktober:
19:30
Klundert JO15-2 Hoeven JO15-2
25 oktober:
20:00
Klundert VE1 - MOC'17 VE3
27 oktober:
14:30
De Fendert 1 Klundert 1
12:00
Klundert 2 - ONI 2
14:30
Klundert 4 - Oranje Wit 9
12:00
WHS 4 - Klundert 5
14:30
Seolto VR1 - Klundert VR1
10:00
The Gunners JO19-1Klundert JO19-1

13:00
WVV'67 JO17-1 Klundert JO17-1
12:00
Klundert JO15-1 - Beek
Vooruit JO15-2
13:00
DIOZ JO15-1 - Klundert
JO15-2
08:30
VVGZ JO13-2 - Klundert
JO13-1
10:15
Klundert JO13-2 - Alliance JO13-2
09:45
MOC'17 JO12-3 Klundert JO12-1
08:45
Klundert JO11-2 - DEVO
JO11-1
08:45
Internos JO10-1 - Klundert JO10-1
09:00
Klundert JO9-1 - Rood
Wit W JO9-1
10:15
Klundert JO8-1 - UVV'40
JO8-1
09:00
Klundert JO8-2 MOC'17 JO8-4
09:00
SC Gastel JO7-1 - lundert JO7-1
10:00
Klundert JO7-2
JEKA JO7-5
10:00
NSV JO7-1 - Klundert
JO7-3

Jeugdteam E3 van DSO kampioen Voetbalvereniging TPO Moerdijk
TPO-dames laten de punten liggen tegen Roosendaal
Helaas hebben de TPO dames zondag 21 oktober verloren van 4e klasser
Roosendaal. Zondag 28 oktober staat in de competitie de topper tegen
Terheijden op het programma. De dames strijden om de 1e plek in de
ranglijst. Succes!
Uitslagen zaterdag 20 oktober
DHV/TPO MO17-1 – Madese Boys
MO17-1 3 - 3
Rijsoord JO13-3G – TPO/DHV/VOV
JO13-2 0 - 8
VVGZ JO10-6 – TPO/DHV/VOV
JO10-1 9 - 5
Uitslagen zondag 21 oktober
TPO 2 – Victoria’03 7 5 - 1
VCW 3 – TPO 3 6 - 1
TPO/DHV VR1 – Roosendaal VR1
1-3

Van links naar rechts op de foto: Lucas Nijp, Koert Bongers, Lieve van
der Meer, Mirjam Nieuwkoop. David Hollemans was er helaas niet bij.
Daarachter de trainsters Lieke den Toom en Esmeralda Wols
Voor het eerst zijn deze enthousiaste korfbalkids kampioen geworden en daar zijn ze natuurlijk
hartstikke trots op. En natuurlijk
verdienen ze dan een ereplekje in
dit weekblad.
DSO E3 wist alle wedstrijden van
de veldcompetitie te winnen. Met
34 doelpunten voor en maar 13

doelpunten tegen in zes wedstrijden
is zeker een prestatie om trots op te
zijn.
De zaalcompetitie gaat nu van start
en ook daar hopen hun trainers
Esmeralda Wols en Lieke den Toom
dat hun leuke en talentvolle teampje
zal gaan presteren. Plezier hebben ze
in ieder geval wel met zijn allen, dat
laat de foto duidelijk zien.

Programma woensdag 24 oktober
19.00u TPO/DHV/VOV JO11-1 –
Groote Lindt JO11-2 Moerdijk
Programma zaterdag 27 oktober
09.30u DHV/TPO/VOV JO17-1
Chaam JO17-1 Den Hoek
14.30u TSC MO17-1 – DHV/TPO
MO17-1 Oosterhout
10.15u Unitas’30 JO13-6 – DHV/
TPO/VOV JO13-1 Etten Leur
11.00u TPO/DHV/VOV JO13-2 –
Halsteren JO13-4 Moerdijk

09.30u TPO/DHV/VOV JO11-1 –
Hoeven JO11-2 Moerdijk
09:45u Groote Lindt JO10-3 –
TPO/DHV/VOV JO10-1 Zwijndrecht
09.30u TPO/DHV/VOV JO9-1 – SC
Kruisland JO9-1 Den Hoek
09.30u JEKA JO8-9 – TPO/DHV/
VOV JO8-1 Breda
Programma zondag 28 oktober
14.30u De Schutters – TPO 1
11.00u TPO 2 – Dubbeldam 4
11.00u SC Emma 5 – TPO 3
11.00u Terheijden VR1 – TPO/DHV
VR1
Uitslagen & wedstrijden onder
voorbehoud

Vanaf donderdag tijdelijk verkrijgbaar
bij

€ 2,49
per fles

OP=OP

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

