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Jong leren in verkeer Halloween in de regio Hengelsport ‘t Wachtertje Foto van de week

Muziekshow met hits uit de Top 2000

Volle bak publiek bij muziekspektakel in De Niervaert

Het was een geweldig muziekfeest zaterdagavond in de sporthal van De Niervaert. Voor een totaal uitverkochte zaal 
werd er een spetterende muziekshow gepresenteerd door het grote fanfareorkest van Muziekvereniging Determi-
nato Klundert in samenwerking met zangkoor Zezam Zevenbergen, De Parel Vocal Group uit Fijnaart, balletstudio 
Tamara Zevenbergen, Famous Audio Moerdijk en feestband De Mannen van de Straat uit Fijnaart/Willemstad.

Voor de organisatie van dit mu-
ziekspektakel werd getekend door 
één gezamenlijk productieteam 
bestaande uit afgevaardigden van 
Determinato, Zezam en De Parel. 
Maanden van voorbereidingen zijn 
er aan vooraf gegaan om alles tot 
in de puntjes te verzorgen. Naast 
de afzonderlijke repetitieavonden 
zijn er ook heel wat gezamenlijke 
repetitiedagen geweest om het 
muzikaal allemaal zo goed moge-
lijk bij elkaar te krijgen. 

Drie totaal verschillende vereni-
gingen die samen op één muzikale 
lijn gebracht moeten worden, daar 
gaan veel uurtjes werk in zitten. 
De sporthal van De Niervaert had 
een complete metamorfose on-
dergaan. Er was een gigantisch 
podium gebouwd voor zo’n 140 
muzikanten en koorleden, blok-
ken met stoelen voor 550 man 
publiek en er was een foyer annex 
feestruimte gecreëerd voor de 
afterparty. Alle ingrediënten dus 

voor een geweldig avondje uit in 
Klundert. Het resultaat mocht er 
zijn: het is een spetterende avond 
geworden met muziek, zang, 
dans, lichtshow en een geweldig 
feest achteraf met De Mannen van 
de Straat.

Veelzijdig orkest
Het fanfareorkest van Determi-
nato onder leiding van Ronald 
Harmsen beet het spits af met de 
tune van de Top 2000: Tommy van 

The Who. Het publiek werd met-
een in de stemming gebracht met 
deze spectaculaire opening. De-
terminato liet hiermee horen dat 
het orkest van vele markten thuis 
is en het orkest maakte indruk 
met deze niet bepaald gemakke-
lijke popklassieker. 
Determinato heeft de afgelopen 
jaren een flinke groei meege-
maakt. Het actieve jeugdbeleid 
werpt zijn vruchten af en inmid-
dels bestaat het fanfareorkest uit 
zo’n zeventig muzikanten. Samen 
met de extra muzikale ondersteu-
ning van gitaar, basgitaar en elek-
trische piano liet dit orkest horen 
een veelzijdig repertoire aan te 
kunnen. Meteen na de tune werd 
het publiek meegenomen naar het 
volgende nummer: Let me enter-
tain you, uitgevoerd door orkest en 
koren met een voice-over presen-
tatie van Renske Littooij, die ver-
der als gastvrouw het programma 
op een leuke spontane manier aan 
elkaar wist te praten.

Diversiteit en kern overschrijdend
Het was een avond vol diversiteit 
en door de medewerking van di-
verse groepen uit verschillende 
kernen werd het echt een regio-
naal muziekfeest.
Zezam uit Zevenbergen vierde vo-
rig jaar het 30-jarige bestaan en 
heeft in de loop der jaren al veel 
verschillende optredens gehad. 
Onder leiding van hun dirigen-
te Heleen Bout brachten zij een 
viertal nummers uit de Top 2000 
waaronder de prachtige ballad 
Hallelujah van Leonard Cohen.

Lees verder op pagina 3

Foto: Gerbert Kannekens
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oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

50% 

korting op je broodje
 

bij inlevering van 

deze bon!
*

* alleen geldig in de lunchroom van 30 t/m 6 november, niet op afhaal

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

*Profiteer van diverse aanbiedingen 
tijdens de bodyfashionweken

Van 29 oktober tm 10 november

GRATIS PROEFFLITS!!
Loop op zaterdag 3 november even binnen bij

En maak kennis met definitief ontharen IPL

37/42

€ 84,95
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Colofon
In de Klundert is een uitgave 
van Stichting in de Klundert

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

Weekschrijfsel
Wat ik nu toch heb 
meegemaakt in 300 woorden

Een stormachtig weekje deze 
week, letterlijk en figuurlijk. 
Ook een beetje chaotische week. 
Moet toch eens gaan leren om 
alles goed te plannen, maar eens 
zal dat heus wel goed komen.

Maandagochtend gehoord dat 
Joost Knook was overleden. 
Joost was de eerste geïnter-
viewde voor de rubriek Gewoon 
Bijzonder. Vrijdag was de be-
grafenis. Had ik het in de eerste 
editie in dit weekschrijfsel over 
een soort van timemanagement, 
in de herdenkingsdienst voor 
Joost stond “tijd” ook centraal. 
Het thema was een tekst uit het 
boek Prediker: “God heeft alles 
wat er is de goede plaats in de 
tijd gegeven, en ook heeft hij de 
mens inzicht in de tijd gegeven...”
Joost was een man die alles van 
tijd wist en zeker over de vroe-
gere tijden. Wat had hij veel ver-
halen! De dominee verwoordde 
het mooi en noemde Joost het 
geheugen van Klundert.

Verder deze week nogal druk ge-
weest met ons concert Top 2000 
afgelopen zaterdag. Een sporthal 
ombouwen tot concert- en feest-
zaal is wel wat uurtjes werk, de 
hele middag doorlooprepetitie 
en soundcheck, snel hapje eten, 
briefing, het concert zelf en na-
tuurlijk de after party…..
Veel te lang weg geweest naar de 
zin van onze Cooper. Had vorige 
week toevallig nieuwe laarsjes 
gekocht… ’s Nachts thuiskomend 
had onze lieve viervoeter deze 
ondertussen helemaal gemoles-
teerd. Hij houdt blijkbaar wel erg 
veel van mij en wil me het liefst 
zoveel mogelijk thuis houden, 
daarom zal hij het gemunt heb-
ben op mijn schoenen…

Gelukkig is het weer wintertijd, 
dus een extra uurtje. Ik weet wat 
ik ga doen dit uurtje…. Gewoon 
lekker slapen!

Fijn trouwens dat steeds meer 
lezers meeschrijven! Dankjewel 
voor alle ingezonden berichten!

Veel leesplezier met deze vijfde 
editie van Weekblad In de Klun-
dert.

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl

De Parel Vocal Group uit Fijnaart 
bestaat pas een jaar, maar dit nog 
jonge koor wist onder leiding van 
Jack Vermeulen het publiek 
te verrassen met hun prachtige 
uitvoering van onder andere de 
ballad Bridge over troubled Wa-
ter van Simon & Garfunkel. En 
met name bij hun versie van de hit 
Brabant van Guus Meeuwis wis-
ten ze het publiek helemaal in de 
stemming te brengen: er werd uit 
volle borst meegezongen en ge-
zwaaid met allerlei lichtjes.
De dansers en danseressen van 
Balletstudio Tamara maakten de 
show helemaal compleet met hun 
mooie dansen. Soms romantisch 
en ingetogen, andere keren uit-
bundig met een hoop spektakel, 
steeds weer wisten ze een extra 
dimensie toe te voegen aan het 
programma.

Muzikale combi’s 
De gehele avond werden verschil-
lende combi’s gemaakt: koren 
met orkestbegeleiding, orkest 
met dansshow, orkest met koren 
en dansshow, orkest met Mannen 
van de Straat, alles compleet met 
videobeelden op de achtergrond 
en lichtshow van Famous Audio 
Moerdijk. Het publiek genoot en 
zeker de nummers met Marieke 
Ewoldt als solozangeres werden  
beloond met een ovationeel ap-
plaus. 
Het meest opvallende nummer 
was Mother Earth van de symfo-
nische rockgroep Within Temp-
tation. Een geweldig nummer dat 

op spectaculaire manier gespeeld 
werd door het orkest met de koren 
als backing vocals en waarbij Ma-
rieke liet horen hoe veelzijdig en 
indrukwekkend haar stemgeluid 
is. Een geweldige performance.
Na de finale met de nummer 2 hit 
Hotel California van The Eagles 
en de absolute topper Bohemian 
Rhapsody van Queen werd er tot 
in de kleine uurtjes gefeest en 
gedanst met De Mannen van de 
Straat. Er kan maar één conclusie 
getrokken worden: ben je er niet 
bij geweest, dan heb je een gewel-
dig muziekfeest gemist!

Volgend project: Klundertse ver-
sie van The Passion
Determinato gaat vanaf komende 
week aan de slag met de voorbe-
reidingen voor de volgende pro-
ductie: The Passion in Klundert. 
Het script is klaar, de spelers, die 
de moderne versie van het pas-
siespel gaan uitbeelden, zijn ge-
selecteerd en er is een speciaal 
projectkoor samengesteld. Het 
orkest gaat vanaf volgende week 
starten met het instuderen van de 
muzieknummers. De uitvoeringen 
staan gepland op vrijdagavond 12 
april en zaterdagavond 13 april 
2019 in De Stad Klundert. Moge-
lijk ook nog een extra voorstelling 
op zondag 14 april en een speciale 
VIP-avond op donderdag 11 april. 
Het belooft weer een hele speci-
ale productie te gaan worden, dus 
houd de publicaties in de gaten.

door Anjo van Tilborgh

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

Oude tijden herleven

Wat een voortreffelijk initiatief om de inwoners van Klundert, Moerdijk, 
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan te verrassen 
met het Weekblad In de Klundert.
In het verleden was het weekblad De Westhoek een veel en intensief 
gelezen blad. 

Weekblad In de Klundert kan alleen maar worden uitgegeven als daar 
voldoende financiële middelen tegenover staan. Onze adverteerders zijn 
daarbij onontbeerlijk. Maar ook onze inwoners kunnen daar een steentje 
aan bijdragen.

Ondergetekende verzoekt onze initiatiefnemers te steunen door het 
symbolische bedrag van 13,57 euro te sponsoren. Dan weten we zeker 
dat “In de Klundert” blijvend en gratis kan worden verspreid.

Op onze steun kunt u rekenen!

Ingezonden door Johan den Hollander, ’t Hooft 24, Klundert



Nieuwe maand, 

nieuw chefsmenu!nieuw chefsmenu

RESERVEER OP:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL 

OF BEL 0168-729202
Molenstraat 33 te Klundert

Agenda
Jubileumconcert Niervaertkoor zondag 4 november 2018 

Die Overdraghe Klundertkwizzz zaterdag 17 november 2018 

Concert StarkLinnemann  zondag 25 november 2018

Relaxconcert op orgel   vrijdag 30 november 2018 

Klundert bij Kaarslicht   zaterdag 15 december 2018 

Lelystad mannenkoor   zondag 16 december 2018 

Carols in Klundert   donderdag 20 december 2018 

Vrijdagmiddagborrel   vrijdag 23 november 2018

Dinner at the Proms   vrijdag 7 december 2018

Tip!

Tip!

Tip!

Voor meer informatie ga naar: 
www.destadklundert.nl/evenementen.

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.

NOVEMBER-DECEMBER

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af? 

Dé oplossing 
definitief ontharen met IPL!

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

www.feelbeauty.nl

Oksels
Bikinilijn

Borst
Rug

Benen
Armen
Gezicht

Mode voor
Baby’s, Jongens, Meisjes, 

Heren en Dames

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

Volg ons op www.facebook.com\bytikiklundert

Ook adverteren in 
In de Klundert?

Mail uw advertentie naar:
advertenties@indeklundert.nl

Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren  Kansspelen
Rokersbenodigdheden Ticketbox en Paylogic
E-smokers  Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten Kantoorartikelen
Zoetwaren  Gifts
Lectuur  Batterijen
Boeken  Postzegels
Wenskaarten  Dagbladen

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.nl
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Foto van de week

Wat wonen wij in een prachti-
ge 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 woon-
omgeving en mail het naar de 
redactie: redactie@indeklun-
dert.nl. Zet er even bij waar 
de foto precies genomen is. 
Elke week wordt een foto ge-
kozen voor deze rubriek. En 
krijgen we veel mooie plaat-
jes binnen, dan zullen we die 
gebruiken op onze facebook-
pagina.

Waarschijnlijk vonden veel 
mensen het afgelopen week 
te koud om op pad te gaan, 
maar een paar foto’s ontvan-
gen, maar wel hele mooie 
herfstfoto’s.

Redactie voor In de Klundert?
Mail uw boodschap naar: redactie@indeklundert.nl

Deze week is een foto geselecteerd van Segert van Wensen, 
een prachtige herfstfoto gemaakt bij de Blauwe Sluisdijk..

Halloween bij 
Buurtvereniging Oost

Afgelopen vrijdag stond Klundert 
Oost helemaal in het teken van 
Halloween. Buurtvereniging Oost 
had een Halloweenoptocht geor-
ganiseerd en zo’n dertig kinderen 
liepen de route mee en genoten 
van deze spannende tocht.

Elk jaar doen steeds meer men-
sen mee en stellen hun huis be-
schikbaar als trick-or-treat adres. 
Alle adressen waren voor de kin-
deren herkenbaar door de specia-
le Halloween versiering. 
Langs de route ook twee heksen 
en in diverse tuinen was het toch 
allemaal best wel spannend. Aan 

heet eind van de route was er 
nog een speciaal dansje door een 
groepje meiden helemaal in het 
teken van deze spannende avond. 
Een leuke geslaagde avond, die 
zeker volgend jaar op herhaling 
gaat.

Spannende optocht bij 
Westerkwartier

De Halloween optocht van het 
Westerkwartier was weer een 
groot succes. Er waren meer dan 
90 kinderen, prachtig verkleed als 
heks, Dracula, weerwolf, horror 
clown, scream en zombie. Ook 
hadden ze een mooie lampion of 
lichtje bij voor tijdens de donke-
re, enge optocht. Er deden tien 
adressen mee waar de kinderen 

een lekker " trick or treat" snoepje 
kregen. Het was een mooie, span-
nende optocht. Het bestuur van 
Het Westerkwartier wil iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd 
aan dit succes heel hartelijk dan-
ken.



Recept van de 
week:
Lekkere 
ouderwetse 
warme pap: 
pijpjespap

Bij de familie van Kaam werd 
vroeger ook ouderwets lek-
ker gegeten. Na het recept 
van de kussentjessoep vorige 
week stuurde Maria van Ros-
malen-van Kaam het recept 
door van de pijpjespap die 
haar moeder vroeger maak-
te.

Voor 4 personen nodig:
± 1 liter melk
500 gram macaroni
Kaneel en (bruine) basterd of 
gewone suiker
 
Vul het steelpannetje voor 
2/3 met melk en voeg hier de 
macaroni “pijpjes” aan toe. 
Breng de inhoud aan de kook 
en laat de melk in de maca-
roni trekken. 
Na het koken laat je het nog 
een half uur zachtjes op klein 
pitje indikken. 
Als de melk ingetrokken en 
verdampt is voeg je het laat-
ste restant van de melk nog 
toe. 
Op een klein pitje nog opwar-
men (niet meer laten koken). 
Uiteindelijk zijn de “pijpjes” 
mooi groot en zacht gewor-
den. 
Je serveert het warm uit met 
wat kaneel en (bruine) suiker 
en eventueel met een klein 
klontje roomboter.

Eet smakelijk!

Wat staat er 
volgende week 
op het menu?

Herfstbloemen in het Huis van de Wijk.

In het Huis van de Wijk in Klundert is van 
alles te doen. Steeds meer inwoners 
vanuit Klundert weten het Huis van 
de Wijk te vinden en het wordt steeds 

drukker bij alle activiteiten die er geor-
ganiseerd worden. Zo ook vorige week 
dinsdagavond. Toen werden er onder 
leiding van Marions Bloemdecoraties 

herfststukjes gemaakt en het was ge-
zellig druk met creatieve dames.

De tafels in het Huis van de Wijk lagen 
vol verse bloemen, bladeren en vazen 
en potten, alles natuurlijk in mooie 
herfstkleuren. De aanwezige dames 
gingen met veel plezier aan de slag om 
een leuk herfststuk te maken. Hier en 
daar kregen ze wat aanwijzingen van 
Marion om het allemaal nog mooier te 
maken. De resultaten mochten er zijn: 
iedereen ging met een mooi eigenge-
maakt herfststuk naar huis. Weer een 
activiteiten die absoluut voor herhaling 
vatbaar is.
Houd de publicaties in de gaten om op 
de hoogte te zijn van wat er allemaal te 
doen is, want iedereen is welkom in 
het Huis van de Wijk.

De	  Heer	  zal	  uw	  uitgang	  en	  uw	  ingang	  bewaren	  	  
van	  nu	  af	  tot	  in	  der	  eeuwigheid.	  	  
Psalm	  121	  vers	  8	  

	  
Dankbaar	  voor	  alles	  wat	  hij	  voor	  ons	  heeft	  gedaan	  en	  
betekend,	  geven	  wij	  u	  vol	  fijne	  herinneringen	  bedroefd	  
kennis	  dat	  van	  ons	  is	  heengegaan	  onze	  lieve	  vader,	  
grootvader	  en	  overgrootvader	  
	  

Jozua	  Knook	  
	  

echtgenoot	  van	  
	  

Dina	  Adriana	  van	  Dam	  
	  
in	  de	  leeftijd	  van	  92	  jaar.	  
	  
	   Riet	  en	  Bert	  
	   	   Martijn	  
	   	   Jorg	  en	  Alie	  	  
	   	   	   Daan,	  Benthe	  
	   	   Marieke	  
	  
	   Wilma	  en	  Niek	  
	   	   Titia	  en	  Jeroen	  
	   	   	   Tom,	  Beau	  
	   Lucia	  en	  Christian	  
	   	   	   Yael,	  	  
	  
	   Cootje	  en	  Sjoerd	  
	  
Klundert,	  22	  oktober	  2018	  
Correspondentieadres:	  
J.	  Knook	   	  
Oliemolenstraat	  4	  
4791	  JV	  	  Klundert	  
	  
De	  begrafenis	  heeft	  vrijdag	  26	  oktober	  te	  Klundert	  
plaatsgevonden.	  
	  

Familieberichten
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Bijzondere muzikale beleving

Stark-Linnemann Quartet komt naar 
De Stad Klundert

Het duurt nog even maar op zondagmiddag 25 november zal de forma-
tie Stark-Linnemann te gast zijn in De Stad Klundert met hun nieuwe 
muziekproject Pictures at an Exhibition van de componist Mussorgsky. 
Dit bijzondere concert wordt georganiseerd door de Werkgroep Con-
certen van de Stichting Cultuur Moerdijk. Noteer deze datum zo vast 
in de agenda, want de echte muziekliefhebber wil deze muzikale bele-
venis beslist niet missen. De entree voor deze bijzondere muziekbele-
ving bedraagt 15 euro. 

Samba, rock, swing en hip hop
Wat is het Stark-Linnemann 
Quartet, wie zijn ze en wat doen ze 
eigenlijk? In het kort zou je deze 
formatie kunnen samenvatten als 
muzikanten die klassieke muziek 
op hun eigen wijze her-compone-
ren waarbij de muziek een sfeer 
krijgt van diverse stijlen zoals 
samba, rock, swing en hip hop. 
Deze bewerking van Pictures at an 
Exhibition is een muzikale beleve-
nis geworden waarbij Russische, 
Zuid- en Noord-Amerikaanse en 
Europese muziek samenkomen 
en de 19e en 21e eeuw elkaar 
griezelig dicht naderen.
Voor Stark-Linnemann staat het 
behalen van een gouden medail-
le bij de Olympische Spelen gelijk 
aan het componeren van tijdloze 
muziek die tot in perfectie wordt 
uitgevoerd. Toonkunstenaar zijn 
in de hoogste vorm betekent dat 
je jezelf pusht totdat de best mo-
gelijke uitvoering van een werk 
bereikt is. Paul Stark (piano) en 
Jonas Linnemann (drums) zoe-

ken bij hun eigen werk naar een 
originele sound door jazz te ver-
mengen met klassieke muziek 
en wereldmuziek. In deze com-
posities is hun gebundelde kracht 
goed hoorbaar. Hun kennis van 
ritme en klank wordt in de vol-
ledige breedte ingezet waardoor 
de creatie van rijke en intrigeren-
de stukken mogelijk is. Zo heeft 
Stark-Linnemann meesterwer-
ken van Frédéric Chopin en Franz 
Liszt vertaald naar moderne jazz 
in al zijn facetten en daarmee 
een authentiek muzikaal verhaal 
gesmeed dat geloofwaardig is en 
ontroert of betovert. Deze manier 
van “her-componeren” is uitzon-
derlijk in de jazzgeschiedenis. De 
kans is groot dat men over 150 
jaar nog steeds met bewondering 
naar de muziek van Stark-Linne-
mann luistert!

Meest bewerkte pianowerk
De Russische 19e eeuwse com-
ponist Modest Mussorgsky com-
poneert het stuk Pictures at an 

Exhibition voor piano solo in 1874. 
Hij werd voor deze compositie ge-
inspireerd door een tentoonstel-
ling ter ere van het werk van zijn 
in 1873 gestorven vriend, de Rus-
sische architect, beeldhouwer en 
kunstschilder Viktor Hartmann. 
Na het ontstaan van Pictures zijn 
er in de decennia die volgen zo-
veel bewerkingen en orkestraties 
van het stuk gemaakt dat gerust 
kan worden gesproken van het 
meest bewerkte pianowerk al-
ler tijden! Zo zijn er bewerkin-
gen voor piano met strijkkwartet, 
harmonie- en fanfareorkesten, 
rockgroepen (Emerson, Lake & 
Palmer), synthesizers (de Japanse 
artiest Tomita) en nu ook een ware 
her-compositie in een Universal 
Crossover Music concept van het 
Stark-Linnemann Quartet.

Muzikale belevenis
Bij de bewerking van Pictures at 
an Exhibition is Stark-Linnemann 
erin geslaagd haar brede muzika-
le opvatting ten volle te benutten. 
Het complete stuk is naar de 21e 
eeuw getransformeerd waarbij 
zeer veel muziekstijlen worden 
gebruikt. Volgens het credo van 
de band is iedere stijl welkom zo-
lang het de bewerking ten goede 
komt. Hier en daar worden zelfs 
originele fragmenten gespeeld. 
In de “nieuwe versie” van deze uit 
16 delen bestaande suite smelten 
stijlen als Samba, Rock, Swing en 
Hip Hop samen tot één geheel.
Niet uitsluitend liefhebbers van 
klassieke muziek of jazz mu-
ziek zullen nieuwsgierig zijn naar 
deze nieuwe bewerking van Pic-
tures. Ook in de fanfare wereld 
en de rock scene is dit stuk niet 
onbekend. Juist door vele uit-
eenlopende muziekstijlen in haar 
bewerking te gebruiken hoopt 
Stark-Linnemann al deze muziek-
liefhebbers te bereiken. 

Stark Linneman Quartet bestaat met Paul Stark (piano), Iman Spaarga-
ren (tenorsax, basklarinet en klarinet), Vasilis Stefanopoulos (contra-
bas) en Jonas Linnemann (drums en percussie)

Alaaaaf! 
11-11 Bal in 
Loerendonck

Op vrijdag 9 november wordt 
De Niervaert omgebouwd tot 
een groot carnavalspaleis. Dan 
viert de Loerendonckse Alge-
mene Karnavalsstichting (LAK) 
het 11-11 bal samen met een 
aantal artiesten die de feest-
vreugde zeker zullen verhogen.

De tent op z’n kop
Marco Kraats heeft één van de 
grootst opkomende feestacts 
van dit moment. Polonaise, 
handen in de lucht en volle bak 
carnaval, daar staat deze en-
tertainer garant voor en zater-
dag zal hij met zijn act te gast 
zijn in Loerendonck. 
Ook Jeroen van Zelst is van de 
partij. Deze artiest zorgt dat 
iedereen zal dansen door de 
nacht met zijn feesthits Dansen 
en Vroeger was alles beter zal 
het dak er af gaan.
Naast deze toppers heeft de 
LAK de beste DJ van Neder-
land weten te strikken. Feest 
DJ Remco zal de tent op zijn 
kop te zetten.

Dit feest begint om 20.30 uur 
in De Niervaert, de entree is 
gratis en iedereen is van harte 
welkom.

ADVERTEREN IN 
IN DE KLUNDERT?

Mail uw advertentie naar:
advertenties@indeklundert.nl

Staat hier 
volgende week 

uw advertentie?

Mail deze naar:
advertenties@

indeklundert.nl
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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 Leen den Hollander uit Klundert

Ik woon in…
Ik ben geboren en getogen in Klundert. 
Geboren in 1937 als zevende van acht 
kinderen. Heb bijna heel m’n leven hier 
in dit huis aan de Kerkring gewoond. 
Het is wel een aantal keren flink ver-
bouwd.  Het huis is oorspronkelijk zo’n 
150 jaar oud en was gemetseld met 
zand en kalk. Dat was heel slecht ge-
worden en bij de laatste verbouwing 
hebben we het eigenlijk zelfs bijna he-
lemaal opnieuw opgebouwd.

Men zou mij kunnen kennen van...
Vroeger hadden mijn ouders een sla-
gerij, die was waar nu de voorkamer 
is. Hier ben ik dus opgegroeid. Ik heb in 
Klundert op de lagere school gezeten, 
ben toen naar Lyceum in Dordrecht 
gegaan, daarna de Landbouw Hoge-
school, maar dat was niks voor mij, dus 
de switch gemaakt naar de Economi-
sche Hogeschool Erasmus Rotterdam. 
Toen mijn vader overleed op 61-jarige 
leeftijd ben ik gestopt met mijn studie 
om mijn moeder te helpen de slagerij 
te runnen. Heb dit 10 jaar gedaan. In 
1972 hebben we de zaak gesloten en 
ben ik bij Shell Moerdijk gaan werken. 
Ook daar heb ik heel veel mensen leren 
kennen. Allerlei functies gehad en uit-
eindelijk een kantoorfunctie in wat nu 
Facility Management wordt genoemd. 
Verder ken ik veel mensen door mijn 
vrijwilligerswerk o.a. in de Gerefor-
meerde kerk, bij de Spido en de korfbal, 
jaren getennist en ook jaren samen 
met Bep Rosing en Louisa Klop actief 
geweest bij het vluchtelingenwerk. 
Ik ken iedereen en ik denk dat iedereen 
hier mij wel kent.

Het meest bijzondere wat ik ooit ge-
daan heb is…
Dat zijn zoveel dingen die ik als bijzon-

der ervaren heb. Bijvoorbeeld het con-
tact met vluchtelingen. Er kwamen er 
bijvoorbeeld ook hier over de vloer en 
brachten dan iets mee uit hun eigen 
land. Bij mij in de keuken stonden ze 
dan te koken om samen te eten. Dat 
zijn bijzondere dingen. Maar ook het 
bezig zijn in het Huis van de Wijk waar 
we speciale activiteiten hebben met 
vluchtelingen, dat is bijzonder om te 
mogen doen. We helpen ze bijvoor-
beeld om Nederlands te leren. Je hoort 
dan verhalen van wat die mensen alle-
maal meegemaakt hebben. 

Ik ben trots op...
Dat ik in deze gemeenschap woon, 
trots op mijn familie. We waren in ons 
gezin uiteindelijk met kinderen, klein- 
en achterkinderen plus aanhang met 
z’n 113-en. En ik ben trots op mensen 
die in de gemeenschap hun nek uit-
steken, die veel voor de gemeenschap 
doen. Dat wordt vaak niet door ieder-
een gezien en zeker niet door iedereen 
gewaardeerd, maar dat mag best eens 
genoemd worden.

Mijn lijfspreuk is...
Uw vriendelijkheid zij alle mensen be-
kend. 

Mijn sterrenbeeld is...
Stier. Ik heb daar verder niet zoveel 
mee, maar het past wel bij mij als sla-
gerszoon…

Ik ben goed in...
Organiseren dat lukt me wel goed. Ik 
zit bijvoorbeeld hier in de Kerkring-
commissie. We zorgen altijd voor de 
bloembakken die ’s zomers in het cen-
trum hangen aan de lantaarnpalen, 
we zorgen dat de verlichting ’s winters 
langs de Bottekreek hangt en maken 

onze Kerkring sfeervol aan het eind 
van het jaar. Dit jaar weer Klundert bij 
Kaarslicht en wij zijn nu al bezig met de 
voorbereidingen.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Altijd op het nippertje ergens komen. Ik 
woon vlak bij de kerk, maar moet toch 
bijna elke zondag op de fiets anders zou 
ik toch te laat komen.

Ik heb een grote hekel aan…
Als mensen hun afspraken niet nako-
men.

Ik droom van...
Ik heb een werelddroom dat er ooit 
vrede komt, dat er ooit maar één geloof 
meer zal zijn.

Deze film moet iedereen zien...
Ik kijk weinig films, maar bijvoorbeeld 
The Sound of Music dat vond ik wel een 
mooie film.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees niet zoveel boeken, maar als ik 
lees dan het liefst een roman.

Ik luister graag naar...
Klassieke muziek. Maar ook Neder-
land Zingt en The Mattheus Passion 
luister ik graag naar.

De persoon die ik graag eens zou ont-
moeten...
Barack Obama.

Het liefst drink ik...
Droge witte wijn.

Het meest bijzondere wat ik ooit heb 
meegemaakt is…
Ik was in ’s Hertogenbosch en moest 
met de trein naar huis. Ik was te laat 
en miste mijn trein. Ik ben toen met 
een goederentrein mee gereisd naar 
station Zevenbergen. Was wel een hele 
bijzondere ervaring.
 
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik heb heel veel gereisd over de hele 
wereld. Er zijn zoveel favoriete landen. 
Israël heb ik paar maanden in een kib-
boets gewerkt en in een verpleeghuis in 
Tel Aviv, dat was geweldig. Het meest 
indrukwekkendste was een helikopter-
vlucht boven het Andesgebergte. Maar 
ik ben ook elf keer in Spanje geweest 
en dat vond ik ook altijd heel leuk.

In mijn vrije tijd…
Ik maak graag leuke uitstapjes met 
vrienden en vriendinnen, ik bezoek 
graag mensen en ik reis graag. 

Wat ik nog heel graag zou willen doen 
is…

Ik heb al zoveel meegemaakt, ik ben 
dankbaar en geniet van alles wat ik 
doe. Wat ik graag blijf doen is koekjes 
bakken. Dat doe ik een paar keer week 
en ik geef ze allemaal weg. Mijn koek-
jes zijn al over de hele wereld gegeten.

Als ik 10 miljoen euro win…
Zelf heb ik genoeg aan wat ik heb, dus 
ik zou het meeste weggeven aan men-
sen die het moeilijk hebben, die het no-
dig hebben.

Mijn lievelingssport is…
Zwemmen, tennissen en hardlopen. 
Maar dat doe ik allemaal niet meer. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Nieuwsuitzendingen en naar Hour of 
Power, zeker de uitzendingen vanuit de 
Christal Cathedral. Daar ben ik zelf ook 
paar geweest, is geweldig.

Mijn beste vriend/vriendin…
Tineke en Tanny. Tanny is helaas over-
leden, maar we denken nog met heel 
veel liefde aan haar. Met z’n drietjes 
hebben we zoveel leuke dingen be-
leefd, zoveel mooie reizen gemaakt, we 
kwamen altijd graag bij elkaar.

Ik ben bang voor…
Ik ben niet echt bang, alleen voor nood 
in de wereld, al die narigheid.

Ik heb bewondering voor…
Vrijwilligers en mensen die iets voor 
anderen doen en veel voor de gemeen-
schap doen.

Op mijn bucketlist staat…
Niets speciaals eigenlijk. Ik doe ontzet-
tend veel dingen heel graag.

Klundert vind ik…
Een prachtig stadje om in te wonen, 
ben blij om een onderdeel van deze ge-
meenschap te zijn.

Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis eigenlijk niets. Als er bijvoor-
beeld winkels moeten sluiten omdat 
ze te weinig klandizie hebben, dan zijn 
we daar zelf ook verantwoordelijk voor. 
Met z’n allen moeten we Klundert leef-
baar houden.

Mooiste plekje in Klundert…
De Verlaatsheul met de wallen.

Minst mooie plekje in Klundert…
Tja…. toch die bult van Pars.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Het aanbrengen van een nieuw Hart 
in het dorp Moerdijk met behoud van 
de historische plaats.



Pagina 9

Het Verhaal van Klundert 
de geschiedenis van Klundert (deel 5 - 29 oktober 2018)

In het begin was Klundert nog een 
dorp. Maar Willem van Oranje, 
die Stadhouder van Holland was, 
vond het wel een interessant en 
belangrijk dorp. Al op 6 oktober 
1563 bezocht hij Klundert  per 
boot, want echte wegen waren er 
toen nog niet, met zijn vrouw Anna 
van Saksen, de moeder van Prins 
Maurits. 

In die jaren liepen de spanningen 
tussen m.n. Holland en Spanje 
hoog op. Keizer Karel V was in 
1556 door zijn zoon Filips II opge-
volgd als koning van Spanje en de 
Spaanse bezittingen, waartoe ook 
de Nederlanden hoorden. Filips 
ging in 1559 in Spanje wonen. Hij 
benoemde zijn halfzuster Marga-
retha van Parma tot landvoogdes. 
Zij zou als zijn plaatsvervangster 
de Nederlandse gewesten be-
sturen, daarin bijgestaan door de 
Raad van State, waarvan o.a. Wil-
lem van Oranje lid was. Belang-
rijke beslissingen werden echter 
in Spanje genomen. Zo werd o.a. 
besloten dat de Spaanse troepen, 
die hier al een tijdje waren, in de 
Nederlanden zouden blijven en hij 

verhoogde de belastingen. Maat-
regelen die zijn populariteit in de 
Nederlands gewesten niet erg ten 
goede kwamen.

Reformatie
Maar er was meer aan de hand: 
Tot ongeveer 1520 was iedereen 
Rooms-Katholiek. Maar er kwam 
een beweging op gang die het niet 
eens was met de manier waarop 
de katholieke kerk geleid werd. 
In Duitsland bijvoorbeeld was het 
Maarten Luther, die op 31 oktober 
1517 zijn mening in 95 stellingen 
openbaar maakte. Een aantal 
mensen vond dat Luther gelijk 
had. Zij stichtten een ander soort 
kerk. De toenmalige keizer Karel 
V, die ook over Duitsland regeer-
de, vond dit niet goed. Hij liet toen 
veel mensen, die niet meer bij de 
Katholieke kerk wilden horen, ter 
dood veroordelen. Velen van hen 
zijn toen gevlucht en onder andere 
in Holland terecht gekomen. Daar 
gingen ze hun nieuwe geloof ver-
kondigen en kregen ze, tot groot 
ongenoegen van de Spaanse ko-
ning, steeds meer aanhangers. 
Ook Willem van Oranje hoorde 
daarbij. Hij is toen oorlog gaan 
voeren met Spanje. Die oorlog, die 
in 1568 begon, zou 80 jaar duren.

Klundert vestingstad
Willem van Oranje zag al gauw 
dat Klundert en Ruijgenhil stra-
tegisch heel gunstig lagen om 
de Spanjaarden tegen te houden. 
Dus werden er wallen en grachten 
aangelegd en werden deze plaat-
sen echte vestingsteden. Ruij-
genhil kreeg toen de naam van de 
Prins: Willemstad.

De vesting Klundert kreeg aan-
vankelijk een niet zo heel sterke 

omwalling. Maar in 1581 heeft  
Willem van Oranje de vesting da-
nig laten versterken:  er kwam 
een omwalling met zeven basti-
ons en twee half bastions, twee 
ravelijnen en twee grachtengor-
dels. Klundert kreeg ook we nu 
de Zevenbergsepoort noemen, 
ongeveer bij keurslagerij Jong-
mans. De tweede, veel kleinere, 
poort was de Landspoort, nu de 
Schanspoort, ongeveer ter hoogte 
van Kapsalon HFC. De laatste was 
de Helpoort of de Hilsepoort. Deze 
was waar nu ongeveer de “Bin-
nentuin” is. Van al deze poorten 
is helaas niets meer over. Ze zijn 
rond 1800 gesloopt toen de ves-
ting Klundert werd opgeheven. De 
zware funderingen, vooral van de 
grote Waterpoort, zitten nog onder 
de grond.

Aan de noordkant werd in de 
wal een spuisluis gemaakt: het 
Verlaat. De vesting die daarmee 
ontstond werd nog versterkt en 
uitgebreid, onder andere met een 
fortificatie op de zuidelijke oever 
van de Keene: de schans Bloe-
mendaal oftewel de Suijkerberch. 

In de tijd dat de stadspoorten nog 
in gebruik waren, mocht men al-
leen overdag de stad in en uit gaan. 
Tijdens de oorlog met Spanje hiel-
den schildwachten bij poorten de 
wacht. In de tijd van vrede werd 
een burger aangesteld die moest 
zorgen dat de poorten ’s avonds 
op tijd dicht gingen en ’s morgens 
weer op tijd open. Om door de Wa-
terpoort de stad uit te gaan, moest 
men ook nog de Keene overste-
ken. Waar nu “Het Tolhuis” is, was 
toen al een veerhuis. Wie naar de 
overkant wilde werd van daar af 
overzetten. Natuurlijk moest men 
daarvoor betalen. De Keene was 
toen nogal breed, want de tocht 
vanuit het Tolhuis eindigde toen 
bij “De Veerdam”, oftewel bij de 
boerderij van Piet en Mariëtte den 
Engelse, ruim tweehonderd meter 
verderop. De veerman mocht het 
veergeld zelf houden, maar moest 
hiervoor wel pachtgeld betalen 
aan de stad.

Tot volgende week.

Meedoen met hét interview?
Wil jij meedoen? Of ken jij ie-
mand die dat leuk vindt? Of 
kun je iemand noemen die je 
graag door middel van dit in-
terview beter wilt leren ken-
nen?
Stuur een e-mailbericht naar 
redactie@indeklundert.nl.
Elke week kiezen we iemand 
uit en daar gaan we dan op 
bezoek met een vaste vragen-
lijst en hopen via deze rubriek 
deze gewone bijzondere men-
sen beter te leren kennen.

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

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

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

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

Klundert, de vesting en haar eerste omwalling. 
Fragment van een kaart van 1587
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Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:

Doorrijden na aanrijding
In de nacht van 25 op 26 oktober 
heeft de bestuurder van een voer-
tuig het hekwerk op de Langeweg 
er uit gereden en is doorgereden. 
De schade aan het hekwerk is 
groot maar gelukkig is het ken-
teken van het voertuig bij ons be-
kend. Een aangifte van “verlaten 
plaats ongeval” wordt opgenomen 
en de eigenaar van het voertuig zal 
zich bij ons moeten verantwoor-
den.

(Illegaal) vuurwerk
Op 23 oktober heeft de politie een 
bezoek gebracht aan een woning 
aan het Rondeel. Een bewoner 
had (illegaal) vuurwerk besteld en 
dit werd in beslag genomen. De 
afhandeling kan zijn dat de bezit-
ter een proces-verbaal krijgt maar 
kan ook met een HALT-procedure 
worden afgedaan.

Weet dat de politie online intensief 
naar verkopers en kopers van ille-
gaal vuurwerk speurt. Verkopers 
worden waar mogelijk strafrech-
telijk aangepakt en kopers worden 

achterhaald en krijgen bezoek van 
de politie.

In december zal ik een stukje wij-
den aan vuurwerk.

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

Zilveren Zonnebloem in Moerdijk

Dit jaar viert de Zonnebloem Moer-
dijk haar 25 jarig bestaan. Afgelo-
pen zaterdag was er een gezellige 
middag georganiseerd en werden 
de gasten getrakteerd op een hapje 
en een drankje waarbij men ver-
maakt werd met liedjes van vroe-
ger. Een gezellig feestje waarbij 
lekker werd meegezongen en zelfs 
nog werd gedanst. 

Zilveren jubilaris
Diezelfde middag werd Lieske Bel-
jaars, vrijwilligster vanaf het eerste 
uur in het zonnetje gezet door de 
heer Vaartjes, die aanwezig was als 
afgevaardigde van de provinciale af-
deling van de Zonnebloem. Lieske 
ontving een gouden insigne, bloe-
men en een vaas van het National 
Bureau. Ze werd bedankt voor haar 
inzet van de afgelopen 25 jaar.

Activiteiten
De Moerdijkse afdeling van de Zon-
nebloem heeft in de loop der jaren 
al heel wat activiteiten georgani-
seerd zoals sinterklaasfeesten, 
kerstmiddagen, carnavalsfeestjes, 

paasbrunch, spelletjes- en bingo-
middagen, snertmiddagen, film-
middagen, picknicks en gezellige 
etentjes met pannenkoeken. Ook 
worden er regelmatig uitjes geor-
ganiseerd met een huifkar. Met de 
Nationale Ziekendag worden de 
zieken in Moerdijk verrast met een 
bloemetje en wordt er op zondag 
een oecumenische kerkdienst ge-
houden. 
Vanuit het National bureau worden 
er ook dagen georganiseerd zoals 
een dagje Efteling, Keukenhof, Ma-
durodam, theater of Floriade. Als er 
genoeg animo voor is sluit de Zon-
nebloem Moerdijk daar ook bij aan.

Vrijwilligers gezocht
Zonnebloem Moerdijk is een actieve 
organisatie. Er is helaas wel, zoals 
op vele plaatsen, een tekort aan 
vrijwilligers. Dus Moerdijkers die 
het leuk vinden om iets te beteke-
nen voor de medemens en willen 
meewerken aan de activiteiten van 
de Zonnebloem zijn welkom. Meer 
info en aanmelden via e-mail: reijn-
art@hetnet.nl.

Modeshow in Huis van de Wijk 
gezellig druk

Vorige week woensdagochtend 
werd er een modeshow gehouden 
in het Huis van de Wijk. De Klun-
dertse damesmodezaak Esthers 
Modewensen zorgde voor een leu-
ke show met de nieuwe herst- en 
wintermode. Vanaf half tien was 
de ontvangst en het liep meteen 
lekker vol. Nadat iedereen een 
plekje had gevonden, kon men 
genieten van de modeshow on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee met een lekkere cake die 
getrakteerd werd door Esther. De 
modellen zorgden voor een mooie 

charmante show en lieten de di-
versiteit aan collecties zien die te 
koop worden aangeboden in de 
boetiek aan de Stadhuisring. Van 
sportief tot sjiek voor een feest of 
kerst, er kwam van alles voorbij, 
waarbij Esther zorgde voor een 
leuke presentatie.
In de pauze werd een loterij ge-
houen, waarbij vier cadeaubonnen 
van €25.00 werden verloot.
Een geslaagde en gezellige och-
tend, daar waren alle bezoekers 
het over eens.

SPROK activiteiten in Klundert
De Stichting Plaatselijk Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK) organi-
seert of coördineert diverse activiteiten voor 55-plussers in Klundert.
Elke maandag:
• Gym: 13.15 uur groep 1 en 14.25 uur groep 2, beiden in De Nier-

vaert
• Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
• Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf het Sovakplein
• Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert
Elke woensdag:
• Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
• Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
• Koor Herfstklanken: 13.30 uur in De Niervaert
Elke donderdag:
• Zwemmen: 9.00 uur in De Niervaert
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Verkeersactie bij De Bolderkar en De Roef

Jongleren in het verkeer

Afgelopen week hebben Kinderopvang De Bolderkar en Kindercen-
trum De Roef samen meegedaan aan de ANWB fietsverlichtingsactie. 
De kinderen kwamen hiervoor ’s morgens al vroeg naar de opvang, 
want de actie werd natuurlijk echt in het donker gehouden.

De Bolderkar en De Roef zijn twee 
aparte organisaties, maar delen 
wel één gebouw: aan de ene kant 
is De Bolderkar gehuisvest en aan 
de andere kant heeft De Roef haar 
ruimtes in gebruik. Samen huizen 
ze in de voormalige technische 
school op de hoek Ravelijn/Ron-
deel. Het is een mooi compleet 
kindercentrum, het ziet er alle-
maal vrolijk en kleurrijk uit. Er om 
heen ligt een aangepaste kind-
vriendelijke tuin met plein waar de 
kinderen heerlijk kunnen spelen. 

Vanuit de gemeente Moerdijk 
heeft de leiding al verschillende 

trainingen gehad met als thema 
Jong leren in het verkeer. Beide 
kindercentra hebben het Groen 
Licht!-label voor verkeersedu-
catie. En in het kader van deze 
verkeerseducatie doen ze dus 
elk jaar mee aan de speciale lan-
delijke verkeersactie. Voor deze 
actie hebben ze een heel pakket 
gekregen met allerlei materialen 
zoals bijvoorbeeld fietslampjes, 
lichtgevende hesjes, sjablonen en 
stoepkrijt.

Twee organisaties onder één dak
“Wij zijn twee verschillende bedrij-
ven, maar werken graag samen”, 

vertelt Jolanda Ettema, leiding-
gevende van De Roef. Annie van 
Dongen van De Bolderkar beaamt 
dit: “We werken allebei met kin-
deren, De Roef is voornamelijk 
actief als Buitenschoolse Opvang 
en heeft daarnaast ook een peu-
terspeelzaal, wij van De Bolderkar 
zijn een professionele kinderop-
vang die opvang biedt aan kinde-
ren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De werkzaamheden overlappen 
elkaar wel, maar we voelen ons 
absoluut geen concurrenten. Het 
werkt zelfs versterkend, samen 
hebben we een compleet pakket 
aan kinderopvang, zowel dagop-
vang als buitenschools”. 
Ze werken dan ook regelmatig sa-
men. “We zoeken regelmatig de 
samenwerking juist op uitvoerend 
niveau, het is een kwestie van zoe-
ken naar mogelijkheden en kan-
sen benutten, daar word je alle-
maal beter van”, aldus de dames 
van beide kindercentra.

Lampjes op de driewielers 
Nu dus deze actie om de kinderen 
bewust te maken hoe belangrijk 
het is om goede verlichting op 
de fiets te hebben. De peuters 
en kleuters vinden het maar wat 
leuk om in het donker al naar de 
opvang te mogen. Ze krijgen alle-
maal een speciaal veiligheidshes-
je aan en de driewielers worden 
allemaal voorzien van verlichting. 
En dat vinden de kinderen mis-
schien nog wel het leukste: een 
echt lampje op hun fietsjes! En 
ondanks dat het ’s morgensvroeg 

toch best koud is, wordt er in alle 
vroegte al vrolijk gefietst over het 
parcours wat buiten op het plein is 
getekend.
Behalve deze activiteit om ’s mor-
gens in het donker te fietsen met 
een lampje hebben de kinderen 
ook diverse andere bezigheden 
gehad in het kader van deze ac-
tie. Ze mochten met lichtgevend 
stoepkrijt en speciale sjablonen 
tekenen op de stoep, er is gewan-
deld aan een wandelkoord en zo 
proberen ze bij De Roef en De Bol-
derkar om de kinderen spelender-
wijs kennis te nemen van verkeer.

Kinderen en jongeren zijn kwets-
baar in het verkeer, helemaal als 
ze fietsen zonder goede verlich-
ting. Uit onderzoek blijkt dat met 
goede fietsverlichting de kans op 
een aanrijding in het donker daalt 
met wel 20 procent. Daarom heb-
ben deze Klundertse kindercentra 
meegedaan aan de fietsverlich-
tingsactie van de ANWB om met 
elkaar het verkeer veilig te maken. 
De Roef en De Bolderkar vinden 
het belangrijk dat hun kinderen 
leren om straks veilig naar school 
te kunnen fietsen. 

Door Anjo van Tilborgh

Knutselen met puzzelstukjes

De ene week wordt er door Margreet 
Troost een oproepje geplaatst in dit 
weekblad met de vraag om puzzels om 
te knutselen en de andere week heeft 
ze al voldoende puzzelstukjes bij elkaar 
om te starten. In de Klundert wordt in 

ieder geval goed gelezen. En we willen 
natuurlijk wel graag weten waar Mar-
greet Troost al deze puzzels voor nodig 
heeft.

Margreet is de handenarbeid juf op 

basisschool Het Bastion. Deze cre-
atieve dame verzint steeds weer iets 
nieuws om met de kinderen te gaan 
maken. Waar haalt ze haar ideeën van-
daan? “Ik ben zelf graag creatief bezig 
en overal doe ik ideeën op”, vertelt Mar-
greet, “ik neem bijvoorbeeld regelma-
tig een kijkje op pinterest, maar ook bij 
allerlei evenementen en activiteiten zie 
ik altijd leuke dingen en ga ik kijken of ik 
er iets mee kan. Op de talentenveiling 
een paar weken geleden bij de Gere-
formeerde Kerk zag ik een leuke krans 
gemaakt van puzzelstukjes met in het 
midden een fotootje. Dit was gemaakt 
door een oudere dame en ik vond dit 
zo leuk, dat ik dit graag wilde proberen 
om samen met de kinderen op school 
te maken. Vandaar dus de oproep voor 
puzzels”.

De kinderen van groep 7b zijn als eer-
ste aan de beurt om te starten met 

deze knutselactiviteit. IJverig zijn ze 
maandag gestart om er iets moois 
van te maken. Eerst een vorm knippen 
en dan als een soort mozaïek de puz-
zelstukjes lijmen in die vorm. “Straks 
kunnen ze er een foto of leuk plaatje in 
hangen en hebben ze een leuke hanger 
om cadeau te geven of om zelf op hun 
kamer te hangen”. 
Margreet zoekt nog veel meer puzzel-
stukjes, dus voor degenen die nog puz-
zels heeft liggen waar toch niets mee 
gedaan wordt: graag even melden bij 
de redactie, dan wordt het doorgegeven 
aan deze creatieve handenarbeid juf.
En voor degenen die regelmatig prin-
gels eten: ook lege pringelbussen wor-
den gespaard. “Dat is voor de volgende 
knutselactiviteit. Wat het gaat worden, 
is nog een verrassing voor de kinderen, 
maar we hebben in ieder geval heel 
veel bussen nodig”, aldus Margreet 
Troost.
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Kerkberichten
Hervormde en Gereformeerde kerk Klundert
• Hervormde kerk, Kerkring 1 Klundert
 I: nhkerkklundert.nl
• Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1 Klundert
 I: www.gkklundert.nl

Dankbare mensen zijn gelukkiger
Dankbaarheid valt bij onderzoeken op doordat het zo’n groot, positief 
effect heeft op onze gezondheid, geluksgevoel én onze relaties.
Dankbaarheid zit voor een deel in je persoonlijkheid. De ene persoon is 
van nature meer geneigd om haar zegeningen te tellen dan de ander. 
Maar een dankbare levensinstelling kan je zelfs aanleren. 

Hoe? Zo doe je dat: Count your blessings
Tel ze allemaal. Groot of klein, dat maakt niet uit. Dat leuke jurkje in de 
uitverkoop precies in jouw maat, of een vriend die genezen is van een 
ziekte, alles kan. Schrijf alle zegeningen eens op. Of schrijf eens een 
bedankbrief aan iemand. Dankbaarheid tonen of benoemen werkt als 
een vergrootglas: het vergroot de goede dingen van het leven uit, volgens 
Philip Watkins (onderzoeker van de Eastern Washington-universiteit).

Tel je zegeningen, dank met ons mee op dankdag.

Di. 30 okt. 19.00 u. Catechisatie onderbouw in kelder van de hervormde 
kerk
Di. 30 okt. 19.30 u. Catechisatie bovenbouw in de gereformeerde kerk
Di. 30 okt. 19.50 u. Catechisatie verdiepingsgroep kelder van de her-
vormde kerk
Vr. 2 nov. 19.00 u. Weeksluiting Mauritshof
Vr. 2 nov. 20.00 u. Kampvuuravond voor mannen (vanaf 18 jaar) Loods 
M. v.d. Werken,  ingang Hilsepoort
Zo 4 nov : 10.00 u. (Dankdag) Morgendienst Gereformeerde kerk, Ds. 
D.C. Groenendijk M.m.v. Bram en Janine Lemans Vriezenveen
Zo 4 nov : 10.00 u. Morgendienst Hervormde kerk, Ds. A. Slingerland
Zo. 4 nov: 16.30u. Middagdienst  Gereformeerde kerk, Dhr P. Van Dam 
uit Houten.
Zo. 4 nov: 18.30u. Avonddienst Hervormde kerk, Ds. C.L. de Rooij uit 
Rotterdam
Wo. 7 nov. 19.30u.  Avonddienst (Dankdag) Hervormde kerk, Ds. A. Slin-
gerland

Protestantse Gemeente Moerdijk

Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 4 november
9.30 uur: Dankdag voor gewas, 
arbeid en visserij
Voorganger: Ds. F. den Harder

Rooms Katholieke Immanuel Pa-
rochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en 
Noordhoek)

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

Pastor: diaken 
Michael Bastiaansen
T: 06-46341138

Donderdag 1 november
9:30 uur: Gebedsviering Fijnaart

Vrijdag 2 november
19.00 uur: Allerzielenviering; 
Woord en Communieviering Fij-
naart
Voorganger Diaken M Bastiaan-
sen; zang door gelegenheidskoor

Zondag 4 november
9:30 uur: Eucharistieviering H. Ja-
cobus De Meerdere Fijnaart
Celebrant P. d Rooij. Diaken M. 
Bastiaansen
Na afloop samenzijn met koffie.

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen Hoek

Vrijdag 2 november
18.30 uur Eucharistieviering – Al-
lerzielen
Voorganger: Peter de Rooij – 
priester emeritus

Zondag 4 november
11.00 uur: eucharistieviering
Voorganger: George Dirven – 
priester emeritus

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 2 november
19:00 uur: Oecumenische weeks-
luiting Mauritshof Klundert

Foto Marc Strootman
“een foto die mij persoonlijk laatst een dankbaar gevoel gaf”

IN MEMORIAM

Gewoon bijzonder

Markante 
Klundertenaar 
Joost Knook 
overleden

Maandagochtend 22 oktober is 
Joost Knook op 92-jarige leeftijd 
overleden. Vorige week na een 
val naar het ziekenhuis gebracht 
en aan de complicaties van een 
gebroken heup gestorven.

Voor de eerste editie van ons 
weekblad In de Klundert (2 ok-
tober 2018) hadden we Joost 
Knook gevraagd voor de speci-
ale rubriek “Gewoon bijzonder” 
waar we door middel van een 
interview kennis maken met ge-
wone bijzondere mensen. Wat 
hadden we nu bijna vier weken 
geleden een goed gesprek en 
wat wist Joost veel te vertellen. 
We hadden er wel een hele krant 
mee kunnen vullen….

Dit interview is nu achteraf wel 
heel bijzonder. Wat fijn dat wij 
hem nog konden vragen voor 
deze persoonlijke vragenrubriek, 
dat we de kans hebben gekregen 
om hem nog een beetje beter te 
leren kennen.

Een mooi mens, een markante 
man, een bijzondere inwoner van 
Klundert. 
Wat zal Klundert hem missen! 
Maar vooral wat zullen zijn kin-
deren en kleinkinderen hem 
missen. Een vader en opa altijd 
vol verhalen, een echte familie-
man, die volop genoot van alle 
uurtjes samen.

We wensen de kinderen, klein-
kinderen en andere familiele-
den heel veel sterkte.
Wij zullen Joost Knook her-
inneren als gewoon een bij-
zonder mens, een vriendelij-
ke man, een echte markante 
Klundertenaar!
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Weekagenda:
dinsdag 30 oktober 2018 
14.00 uur: sporten voor chronisch zieken met Meer Moerdijk in het 
Huis van de Wijk Klundert
17.00 uur: Eetpunt (opgeven in HvdW) in het Huis van de Wijk Klundert
19.00 uur: Jongerenavond in het Huis van de Wijk Klundert

woensdag 31 oktober 2018 
9.15 uur: Wandelen voor iedereen met beperking vanaf Huis van de 
Wijk Klundert

donderdag 1 november 2018 
19.00 uur: Spelletjesavond in het Huis van de Wijk Klundert

vrijdag 2 november 2018 
14.00 uur: Kunstschilderen in het Huis van de Wijk Klundert

zondag 4 november 2018  
14.00 uur: Jubileumconcert Niervaertkoor in De Stad Klundert

maandag 5 november 2018 
13.00 uur: Wandelen voor iedereen met beperking vanaf Huis van de 
Wijk Klundert

dinsdag 6 november 2018 
14.00 uur: sporten voor chronisch zieken met Meer Moerdijk in het 
Huis van de Wijk Klundert
15.00 uur: Ouderenmiddag leden Hervormde Gemeente in De Ring
17.00 uur: Eetpunt (opgeven in HvdW) in het Huis van de Wijk Klundert
19.00 uur: Jongerenavond in het Huis van de Wijk Klundert

woensdag 7 november 2018 
9.15 uur: Wandelen voor iedereen met beperking vanaf Huis van de 
Wijk Klundert
14.00 uur: Brei- en Haakcafé in het Huis van de Wijk Klundert
16.00 uur: Muziekspeeltuin voor alle kinderen vanaf 4 jaar in de Mu-
ziekzaal van de Niervaert

Moerdijk in teken Halloween

Afgelopen vrijdagavond werd in 
Moerdijk de jaarlijkse Halloween-
avond gehouden waarbij zoals al-
tijd het hele dorp wordt betrokken. 
Deze griezelactiviteit is een orga-
nisatie van de stichting SKW de 
Klavers. Een groot gedeelte van 
de Moerdijkers werkt hieraan mee 
om er voor de kinderen een grie-
zelige feestavond van te maken. 

Dit jaar was het verzamelen in het 
dorpshuis De Ankerkuil. Vandaar 
gingen de kinderen ieder hun weg 
door het dorp. Zij mochten aan-
bellen bij huizen die een verlichte 
pompoen hebben staan. Ook dit 
jaar hadden velen hun huis ver-
sierd in een griezelig, spookach-
tig huis. Sommigen gaan daarin 
zelfs heel ver om de kinderen een 
echte Halloweenbeleving mee te 
geven. Zo ook onder andere bij de 
familie Vreeswijk op de Grintweg. 

Zij hadden als motto dit jaar: “CSI 
Moerdijk: een moord, een lijk dus 
een klus voor Vreeswijk”. Voor hun 
deur was een  omlijning van een 
lijk te zien. De moordwapens wa-
ren nog aanwezig. Het lijk… ver-
dwenen. De kinderen werden door 
“Rechercheur Vreeswijk” onder-
vraagd om er achter te komen of 
één van hen het lijk was. Hiervoor 
moesten ze op de grond gaan lig-
gen binnen de lijntjes om te kijken 
of het paste. Gelukkig pasten geen 
van de kinderen precies tussen de 
lijnen en kregen ze een snoepje 
als beloning. 
Het was dus weer volop genieten 
zowel door de kinderen die over-
al naar toe gingen op zoek naar 
verlichte pompoenen, maar zeker 
ook voor degenen die actief Hallo-
ween tot leven brachten met hun 
speciale griezelactiviteiten.

Winterschoolliner van start
De winterschoolliner is van start 
gegaan. Met deze speciale buslijn 
(lijn 680) reizen leerlingen comfor-
tabel en veilig tijdens de winter-
maanden tussen Standdaarbui-
ten, Noordhoek en Zevenbergen. 

Dienstregeling
De Winterschoolliner (lijn 680) rijdt 
vanaf het ingaan van de wintertijd 
(eind oktober) tot de start van de 
zomertijd (eind maart) op week-
dagen tussen Standdaarbuiten 
via Noordhoek naar Zevenbergen. 
Wethouder Zwiers: "Juist in deze 
periode is het fijn dat je als scho-
lier op dit traject ook voor de bus 
kunt kiezen", legt de wethouder 
uit. Voor deze groep is de fietsaf-

stand tussen thuis en school best 
groot. Dat hoeft geen probleem te 
zijn bij mooi weer en meer licht, 
maar in de donkere wintermaan-
den met de kans op slechter weer 
is de bus een fijn alternatief."
Deze speciale buslijn rijdt in deze 
periode door de week in de och-
tend twee ritten tussen Stand-
daarbuiten en Zevenbergen, stati-
on NS via Noordhoek en het Mar-
kland College. In de middagspits 
rijdt de Winterschoolliner twee 
ritten in tegengestelde richting. 
De ritten sluiten aan op de lestij-
den van het Markland College en 
de aankomst- en vertrektijden van 
de Sprinter van/naar Dordrecht.

Mobiliteitsmarkt
In de huidige mobiliteitsmarkt is 
de fiets de vriend van de bus. In 
de donkere natte wintermaanden 
is de bus comfortabeler én veili-
ger, zeker in landelijk gebied met 
vele donkere dijkweggetjes. In de 
zomer is de fiets juist weer een 
zeer geschikt vervoermiddel, ook 
voor de langere afstanden tussen 
Standdaarbuiten en Zevenbergen. 
De Winterschoolliner biedt leer-
lingen de ideale combinatie. 

Korting op bus én fiets
In de winter reizen leerlingen met 
het speciale abonnement met 20% 
korting in de bus. Tijdens de zo-
mermaanden komt daar bovenop 

volop fietsvoordeel bij Carl Veeke 
Tweewielers, die als partner bij 
het project van de Winterschool-
liner is aangesloten. Zo staan er 
gratis leenfietsen klaar voor leer-
lingen met een lekke band of een 
kapotte fiets. Is er een gratis haal- 
en brengservice bij een fietsre-
paratie van en naar het Markland 
College. In het voorjaar van 2019 
valt een gratis onderhoudsbeurt 
binnen het abonnement en mocht 
de fiets aan vervanging toe zijn, 
dan zijn er ook kortingsmogelijk-
heden op een nieuwe fiets. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.
arriva.nl/marklandcollege 

Tip de redactie
Mail naar:

redactie@indeklundert.nl



Pagina 14

Corrie Crezee benoemd tot Lid 
van Verdienste van DSO!

Vrijdag 26 oktober was de de jaar-
lijkse Algemene Ledenvergade-
ring van Korfbalvereniging DSO. 
Met vijftig stemgerechtigde leden 
was de opkomst prima.

Voorzitter Anton van Dam opende 
de vergadering om 20.00 uur en 
tijdens zijn presentatie werd het 
beleid van afgelopen jaar door-
genomen. Daarnaast had het 
bestuur een aantal speerpunten 
waaraan afgelopen seizoen flink 
aandacht is besteed. Zo heeft DSO 
zonnepanelen kunnen realise-
ren, dankzij sponsoren, bijdrage 
van leden en het harde werk van 
sponsorcommissie en penning-
meester. Ook werd er stilgestaan 
bij "Operation Yellow Bee" en het 
stopzetten van de papieren ver-
sie van de Flits. Deze laatste twee 
punten zullen aankomend seizoen 
vorm gaan krijgen en daar zal ie-
dereen spoedig meer over horen.
Roeland heeft als penningmees-
ter het gehele financiële plaatje 
laten zien en ook dat was ook zeer 
positief! Mede dankzij de zonne-
panelen en de daarbij horende 
sponsors staat DSO er financieel 
uitstekend voor!

Jubilarissen
Ook waren er weer een aantal 
jubilarissen! Bert Tanis, Remco 
Tanis, Jurgen Leijten, Willem Wil-
leboordse en Ingrid Verkaik zijn al 
40 jaar lid van DSO! Sietske Pars 
en Jasper Kaijen werden vanwege 
25-jarig lidmaatschap in het zon-

netje gezet!

Veranderingen in het bestuur
Tijdens de bestuursverkiezing 
werd Roeland met goedkeuring 
van de vergadering benoemd voor 
zijn tweede termijn als penning-
meester. Een ander punt dat tij-
dens de bestuursverkiezing werd 
benoemd, was de rol van Anton 
als voorzitter. Zoals hij al eerder 
aangaf zal aankomend jaar zijn 
laatste zijn en is het bestuur hard 
op zoek geweest naar een opvol-
ger. En deze is ook gevonden. 
Steven ten Cate is bereid gevon-
den om het stokje van Anton over 
te nemen. Steven volgde al ver-
gaderingen bij en zal dat blijven 
doen, totdat hij echt benoemd zal 
worden.

Corrie Crezee benoemd tot Lid 
van Verdienste!
Corrie Crezee nam echter af-
scheid van het bestuur. Corrie 
heeft maar liefst 12 jaar in het be-
stuur gezeten en daarin verschil-
lende portefeuilles gehad. Dat 
Corrie gemist zal gaan worden, 
bleek wel uit de mooie woorden 
die Anton over haar sprak! Vanwe-
ge haar enorme bijdrage voor de 
vereniging is Corrie benoemd tot 
Lid van Verdienste van DSO. Iets 
wat met groot applaus ontvangen 
werd door de aanwezige leden!
De portefeuille van Corrie zal 
overgenomen worden door Titia 
Tolenaars.

Uitslagen van Hengelsport-
vereniging ’t Wachtertje

Vorige week zaterdag 20 okto-
ber hebben de zoutvissers van ‘t 
Wachtertje hun vijfde wedstrijd 
gevist vanaf de boot "de Dolfijn". 
De vangsten waren nogal ver-
schillend, waar de één maar hoef-
de in te gooien en dan weer inha-
len en al vis had, moest de ander 
lang wachten voordat er maar een 
visje beet. 
In de uitslag is dat ook goed te 
zien aan de grote verschillen in 
centimeters. 
1. D. Wilmink 2022cm; 2. H. Littooij 
1488cm; 3. A. Barel jr. 1314cm; 4. 
P. Frijters 1143cm;  5. J. Jong-
bloed 896cm; 6. M. Hermans 
494cm; 7. L. Looij 438cm; 8. F. 
van Fessem 392cm; 9. P. Volders 
363cm; 10. J.W. Holleman 271cm; 
11. A. Barel sr. 194cm; 12. J. van 
Dorst 0cm.

Zondag 21 oktober was het de 
roofvisafdeling die er een middag 
op uit ging om de Klundertse wa-
teren af te struinen op zoek naar 
roofvis. Klundert was verdeeld in 

vier windhoeken waar per twee 
personen eerst in één van de hoe-
ken gevist mocht worden en na 
twee uur kruisten de deelnemers 
om een ander deel af te vissen. 
Elke gevangen vis werd gemeten 
en wie aan het einde van de mid-
dag de meeste cm heeft was de 
winnaar. 
Dertig bonus centimeters waren 
er voor de grootste snoek gevan-
gen door D. Wilmink 53,5cm en 
15cm voor de grootste baars ge-
vangen door K. Broeken. 
De winnaar van de middag was Q. 
Broeken met 267,5cm; 2. K. Broe-
ken 252cm; 3. D.Wilmink 215,5cm; 
4. L. van Dam 97cm; 5. A. Broeken 
67,5cm; 6. M.Lokers 24,5cm; H. 
van Dam en J. Schoep helaas al-
lebei 0 cm.

Lijkt het u leuk om ook eens mee 
te vissen met onze vereniging kunt 
u kijken op onze website www.
wachtertje.nl of infomatie opvra-
gen via info@wachtertje.nl.

Sportberichten 
en uislagen 

van de afgelopen week
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Gebrek aan schotkracht breekt 
DSO opnieuw op
DSO 1 is er niet in geslaagd de laatste wedstrijd van het eerste deel 
van het veldseizoen winnend af te sluiten. KVK pakte de overwinning 
in een saai duel: 10-13.

Na de overwinning van vorige 
week op Blauw-Wit begon DSO 
vol vertrouwen aan de wedstrijd. 
Met Esmeralda op de plek van 
Martiena en ook nog altijd zonder 
Erik werden er aanvallend goede 
aanvallen opgezet en verdedi-
gend de taken goed uitgevoerd. 
Toch kwam DSO maar moeilijk tot 
goals. Bij een stand van 3-5 voor 
de bezoekers uit Kapelle had DSO 
alleen nog maar gescoord uit vrije 
ballen en een strafworp. Dit was 
eigenlijk typerend voor de rest van 
de wedstrijd. Op enkele aanvallen 
na had DSO steeds de rebound 
goed verzocht, kwam de ploeg 
tot meerdere kansen per aanval 
maar ontbrak het simpelweg aan 
scherpte in de afronding. KVK kon 
er maar weinig tegenover zetten 
en daardoor werd het een gezapig 
potje.
Direct na rust leek DSO even gas 
bij te geven door direct te scoren, 
maar daarna viel het weer terug in 
het oude patroon. KVK liep steeds 
iets verder weg en kwam vrij een-
voudig op een voorsprong van 4 
punten. Mandy probeerde met wat 
wissels nog iets te forceren maar 

ook dat liep op niets uit. Zodoende 
moest DSO de punten laten aan 
KVK: 10-13.

Na acht wedstrijden op het veld 
heeft DSO nu 9 punten behaald 
en daarmee staat de ploeg in de 
middenmoot. Op 1 doelpunt na 
heeft DSO de minste tegengoals 
dus verdedigend zit het wel goed. 
Er zijn echter maar twee ploegen 
die minder hebben gescoord dan 
DSO, dus aanvallend moet het 
echt beter.
DSO gaat nu de zaal in. Na 3 we-
ken trainen en oefenwedstrijden 
zal DSO op 24 november gaan be-
ginnen aan de zaalcompetitie. Ook 
in de zaal speelt DSO in de derde 
klasse en gezien de poule-inde-
ling lijkt het een spannende com-
petitie te gaan worden.

Uitslagen DSO zaterdag 27 oktober:

DSO 1 - KVK 1:  10 - 13
DSO 2 - Kinderdijk 2: 16 - 18
RWA 8 - DSO 5:  20 - 6
Olympia 4 - DSO 6:  13 - 2
Focus D1 - DSO D3:  2 - 14

Moerdijkse derby prooi voor 
Klundert
Op grond van een goed eerste half uur, waarin Klundert verzuimde de 
score op te voeren, behaalde het een verdiende overwinning op het za-
terdag tegenvallende De Fendert. Klundert won met 1-0 door een vroeg 
doelpunt van Youri van Laarhoven. Zaterdag wacht weer een derby als in 
Zevenbergen aangetreden moet worden tegen Seolto.

Programma:

Donderdag 1 november:
20.30 Halsteren VE1 - Klun-
dert VE1 
Vrijdag 2 november:
19.30 Halsteren VR30+1 - 
Klundert VR30+1 (zon) 
20.00 Klundert VR30+1 (zon) - 
Noordhoek VR30+1 
20.30 NVS VR30+1 (zon - Klun-
dert VR30+1 (zon) 
Zaterdag 3 november 
9.00 Klundert JO12-1 - We-
meldinge JO12-1 
9.00 De Fendert JO11-2 - 
Klundert JO11-1 
9.00 SC Gastel JO11-3 - 
Klundert JO11-2 
9.30 Unitas'30 JO8-5G - 
Klundert JO8-2 
9.30 De Fendert JO7-1 - 
Klundert JO7-2 
9.45 MOC'17 JO13-4 - Klun-
dert JO13-2 

10.00 Klundert JO7-1 - SEOL-
TO JO7-1 
10.15 Klundert JO15-2 - RSV 
JO15-1 
10.15 Klundert JO13-1 - ASWH 
JO13-2 
11.00 EBOH JO8-1 - Klundert 
JO8-1 
11.00 Klundert JO7-3 - Cluzo-
na JO7-2 
11.30 DSE JO9-2 - Klundert 
JO9-1 
12.00 Klundert JO19-1 - 
JEKA JO19-3 
12.00 Klundert JO17-1 - Bruse 
Boys JO17-1 
13.30 WDS'19 JO15-1 - Klun-
dert JO15-1 
14.30 SEOLTO 1 - Klundert 
1 
14.30 Klundert 5 - VVC'68 
6 
14.30 Klundert VR1 - Bruse 
Boys VR1 
15.00 VVGZ 8 - Klundert 4

TPO 1 heeft de eerste overwin-
ning veroverd in Stampersgat!
Helaas hebben de TPO dames geen punten gepakt tegen de dames uit 
Terheijden. 

Uitslagen zaterdag 27 oktober
DHV/TPO/VOV JO17-1 –  Chaam 
JO17-1  3 - 4
TSC MO17-1 – DHV/TPO MO17-1  
2 - 5
Unitas’30 JO13-6 – DHV/TPO/VOV 
JO13-1  0 - 8
TPO/DHV/VOV JO13-2 – Halsteren 
JO13-4  8 - 3
TPO/DHV/VOV JO11-1 – Hoeven 
JO11-2  2 - 6
Wieldrecht JO10-3 – TPO/DHV/
VOV JO10-1  4 - 11
TPO/DHV/VOV JO9-1 – SC Kruis-
land JO9-1  2 - 4
JEKA JO8-9 – TPO/DHV/VOV JO8-
1  15 - 1

Uitslagen zondag 28 oktober
De Schutters – TPO 1  1 - 4
TPO 2 – Dubbeldam 4  2 - 1
SC Emma 5 – TPO 3  6 - 3
Terheijden VR1 – TPO/DHV VR1  
2 - 1

Programma woensdag 31 oktober
20.00 uur Virtus 4 – TPO 2

Programma donderdag 1 november
19.00 uur DHV/TPO/VOV JO13-1 – 
Right’Oh JO13-1G

Programma zaterdag 3 november
14.30 uur UVV’40 JO17-1 – DHV/
TPO/VOV JO17-1  Ulvenhout
11.00 uur DHV/TPO/VOV JO13-1 – 
DIOZ JO13-1  Geertruidenberg
10.00 uur Virtus JO13-3 – TPO/
DHV/VOV JO13-2  Zevenbergen
11.15 uur Virtus JO11-2 – TPO/
DHV/VOV JO11-1  Zevenbergen
09.30 uur TPO/DHV/VOV JO10-1 – 
SSW JO10-2  Den Hoek
08.30 uur Boeimeer JO9-4 – TPO/
DHV/VOV JO9-1 Breda
09.30 uur TPO/DHV/VOV JO8-1 – 
Unitas’30 JO8-4 Moerdijk

Programma zondag 4 november
14.30 uur TPO 1 – FC Dordrecht 
Amateurs 1
12.30 uur HZ’75 1 – TPO 2
10.00 uur TPO 3 – Gesta 3
10.45 uur TPO/DHV VR1 – RCD 
VR1

Sportnieuws 
en uitslagen

van uw 
vereniging

plaatsen
Mail deze naar:

redactie@indeklundert.nl



3
stuks
€ 5,-Elke

dinsdag

€ 1,-Elke

woensdag

€ 1,-
kortingElke

donderdag

2e

halve
prijsElke

vrijdag

3
stuks
€ 5,-

dinsdag

€ 1,-Elke

woensdag

€ 1,-
kortingElke

donderdagdonderdagdonderdag

prijsElke

vrijdag

2e

halve
prijsElke

maandag

Zaanse hele broden Les Pains hele broden

AH Krentenbollen
Zak 6 stuks

AH Roomboterappeltaartje

AH Weekendbollen

2e

halve
prijs

Elke
zaterdag

en zondag

AH Robuust

maandag t/m zaterdag 
08:00 - 21:00 uur

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur


