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Boek Esther Leijten-Kupers

Verhaal van Klundert

Sponsorloop

Foto van de week

Actie voor speeltoestellen mindervalide kinderen in Dorpshart Moerdijk

Sponsorloop Moerdijkse schoolkinderen groot succes

collectebussen bij diverse winkeliers en er is een geldinzameling
gehouden tijdens de jaarlijkse
wedstrijd Return of the Legends
bij de Moerdijkse Voetbalclub
TPO. Al deze crowdfundingacties
hebben tot nu toe al zo’n 15.000
euro opgebracht. Om de speciale
speeltoestellen allemaal te kunnen plaatsen, moet er voor 1 januari 2019 een bedrag van 24.500
euro zijn opgehaald. Dan kunnen
de gewenste speeltoestellen besteld, geleverd en geplaatst worden, op tijd voor het voltooien van
het dorpshart. Er is dus nog een
bedrag van ongeveer 10.000 euro
nodig.

Sponsorloop Basisschool De Klaverhoek Moerdijk - Foto Kijk op Moerdijk
In Moerdijk wordt een speciale crowdfundingsactie gehouden voor speeltoestellen voor mindervalide kinderen. De
speelvoorziening is onderdeel van het nieuwe dorpshart dat bij de voormalige Stephanuskerk moet komen. Vorige
week woensdag hebben de kinderen van Basisschool De Klaverhoek Moerdijk hiervoor een speciale sponsorloop
gehouden. Op de overhandigde cheque aan Bianca Lankhuijzen, één van de initiatiefnemers van deze actie, stond het
fantastische bedrag van € 1763,30. Geweldig resultaat van alle deelnemende kinderen, de organiserende ouderraad,
de leerkrachten en uiteraard de vele sponsors.
Onwijs trots
Fenne, de zesjarige dochter van
Bianca is de inspiratie van de hele
actie met als thema Samen sterk,
Samen spelen. “Fenne heeft een
aangeboren hersenafwijking en is
daardoor ernstig meervoudig gehandicapt. Ik ben al onwijs trots
op wat we tot nu toe bereikt hebben en hoop oprecht dat we het
gaan halen, voor alle mindervali-

den in de gemeente Moerdijk en
omstreken”, aldus Bianca Lankhuijzen. Het actiecomité bestaat
naast Bianca uit Jan Eestermans
en Jos Schalk. Zij hebben gedrieën het initiatief genomen om geld
in te gaan zamelen om in het nieuwe Dorpshart van Moerdijk ook
speeltoestellen voor mindervalide
kinderen te kunnen plaatsen.

Nog 10.000 euro nodig
Er zijn al heel wat bedragen binnengekomen voor deze actie. Zo
is er een leuk bedrag ontvangen
van de Rotaryclub Zevenbergen
en omstreken en ook enkele bedrijven op het industrieterrein
Moerdijk hebben mooie donaties
gedaan. Verder is er onder andere ook een collecte gehouden
in de protestantse kerk, er staan

Online crowdfunding
Er komen nog een aantal inzamelingsacties. Het Oranje comité
organiseert in samenwerking met
de Zonnebloem op vrijdag 16 november vanaf 20.00 uur in de Ankerkuil een bingoavond en diezelfde avond houdt voetbalvereniging
TPO een pokeravond in de TPO
kantine. De opbrengst van beide
activiteiten gaat ook in de kas van
deze prachtige actie.
Sluitstuk vormt de kerstmarkt op
zaterdag 8 december. Dan worden
nog diverse acties gehouden en
die dag zal ook bekend gemaakt
worden of het beoogde bedrag is
opgehaald.
Voor degenen die deze actie ook
willen ondersteunen: er is een online crowdfunding voor de realisatie van de speciale speeltoestellen
voor kinderen met een beperking.
Meedoen kan via de directe link:
https://voorjebuurt.nl/nl/projects/
moerdijk-samenspelen.

Bezoek onze showtuin & winkel!
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Allereerste éénwielerfestival
in De Niervaert
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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.
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Zaterdag werd de sporthal van De
Niervaert druk bezocht door fietsfanaten op eenwielers. Daar werd
het eerste eenwielerfestival gehouden door de Stichting Eenwieleren Nederland. Heel wat beginners op de eenwieler waren aanwezig om de diverse workshops te
volgen, maar ook veel gevorderden waren te gast in Klundert om
mee te doen of om zelf presentaties en workshops te geven.
Ideale locatie in het zuiden
“In het verleden organiseerden we vaker zogenaamde funworkshops, deze keer voor het
eerst een groot eenwielerfestival
voor beginners en gevorderden”,
vertelt Klaas Bil, voorzitter van de
Stichting Eenwieleren Nederland.
Hoe is deze landelijke stichting
eigenlijk in Klundert terecht gekomen? “We zijn aan ’t zoeken
geweest op internet en via de site
van Optisport zijn we hier terecht
gekomen. Een ideale locatie in het
zuiden van het land, omdat we ons
ook graag willen richten op Belgische eenwielerliefhebbers. We
hebben in deze prachtige sporthal
volop de ruimte en we zijn hier in
Klundert buitengewoon gastvrij
ontvangen.”
Eenwielerparadijs
De sporthal was deze keer helemaal omgebouwd in een eenwielerparadijs in drie delen. Op
veld 1 kon met name de speltactiek hockey geoefend worden en
technieken slalom en langzaam
fietsen. Veld 2 was ingericht voor
hoog- en verspringen, figuren rijden, hoge eenwielers, flatland en
trial. En op veld 3 konden de deelnemers opstapmanieren oefenen,
eenwielergames spelen, basket-

baltechieken en balvaardigheid
trainen.
Tijdens de lunchpauze werd een
ruil- en verkoopmarkt gehouden
en in de foyer was een zogenaamde eenwielerbioscoop ingericht
met indrukwekkende eenwielerfilmpjes.
Van alles te doen dus gedurende
dit speciale festival.
“We hebben er een afwisselende dag gemaakt met voor ieder wat wils. Zo zijn er allerlei
workshops waar je veel van kunt
leren. Bijvoorbeeld workshops
met algemene techniektips, zoals leren rijden met één been en
funworkshops met spelletjes op
de eenwieler en figuren rijden. En
wat dacht je van trials of springen
op je eenwieler? Ook dat kan je leren”, aldus Klaas Bil.
Kampioenen en een wereldrecordhouder
Er waren ook enkele kampioenen
in de zaal. We zagen onder andere Roos Seegers uit Alphen aan
het werk op haar eenwieler. Roos
is gespecialiseerd in Flatland en
Trials, ze is drievoudig Europees
kampioen en heeft tot aan de wereldkampioenschappen zelfs in de
finale gestaan. Zij liet technieken
zien, die voor een leek compleet
onmogelijk lijken: springen, draaien, over obstakels rijden, het lijkt
haar moeiteloos af te gaan, maar
dat is maar ogenschijnlijk, want er
moet wel degelijk hard voor geoefend worden.
Wereldrecordhouder op de slalom voor eenwieleren is de Belg
Gert-Jan De Vleeschouwer. Hij
gaf workshops onder andere over
opstapmanieren, wiellopen en
natuurlijk ook zijn eigen specialiteit: slalommen op de eenwieler.
Lisanne Boer is wereldkampioen
in maar liefst drie springdisciplines en ook een groot voorbeeld in
deze eenwielerwereld.
Het is een intensieve sport dat
eenwieleren, hard werken om de
juiste technieken te leren, maar
vooral ook een leuke bezigheid,
dat lieten de deelnemers duidelijk
merken: de hele dag een prima
sfeer. De dag werd besloten met
een grote ludieke actie waarbij
alle deelnemers meededen om
samen een grote molen te maken.
Een geweldig festival, een feestje
voor alle liefhebbers van eenwieleren!

door Anjo van Tilborgh

Weekschrijfsel
Wat ik nu toch heb
meegemaakt in 300 woorden
Ik heb eigenlijk niet zoveel
meegemaakt deze week, maar
ik wil natuurlijk wel deze kolom
vullen met driehonderd woorden….
In deze periode dat de Sinterklaaslekkernijen weer aangeboden worden in de winkels,
denk ik een beetje weemoedig
terug aan vroeger. Ik kom eigenlijk uit een echte bakkersfamilie. Mijn vader was bakker en
werkte bij mijn opa in de bakkerij. We hadden vroeger ook
een bakkerswinkel. Die geur
van onze bakkerij en de winkel
zal ik nooit vergeten, dat was zo
ongelooflijk lekker!
Wat was mijn vader creatief, hij
maakte de mooiste creaties van
marsepein, helemaal met de
hand gekneed en met natuurlijke kleurstoffen. De lekkerste
speculaaspoppen kwamen uit
onze bakkerij, dat weet ik zeker. Ik heb de oude speculaasplank van mijn vader gekregen
en die heeft een mooi plekje
gekregen in onze keuken. Gebruikt wordt hij niet meer, maar
het is wel een mooi authentiek
exemplaar dat daar hangt te
pronken. Maar het allerlekkerste wat mijn vader altijd maakte, dat was zijn gevulde speculaas. Zo lekker heb ik het nooit
meer gegeten.
De bakkerij is er al lang niet
meer en ook de bakkerswinkel
is al heel lang geleden gesloten. Toen mijn opa stopte, besloot mijn vader ook iets anders
te gaan doen. Maar bakken is
hij zijn hele leven blijven doen.
In deze periode zorgde hij dat
er een flinke bonk echte amandelspijs gekocht werd en dat
moest altijd van de allerbeste
kwaliteit zijn. En daarmee ging
hij dan aan de slag.
Mijn vader leeft niet meer, dus
ik kan hem de recepten niet
meer vragen. Zal eens aan m’n
moeder vragen of zij nog weet
hoe mijn vader die gevulde speculaas maakte….
Veel leesplezier met dit zesde
weekblad! Tot volgende week!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

Kerst

bij restaurant De Pa

storie

T
HE T KE RST ME NU EN HE
U OP
DT
T VIN
BR UN CH AR RA NG EM EN
L
.N
RIE
WW W. ETE NI ND EPA STO

Jubilea
Bedrijfsfeesten
Kerstborrel
Oudejaars- & nieuwjaarsborrels
Vergaderingen
Conferenties
Seminars

RESERVEREN KAN ONLINE MAAR
OOK TELEFONISCH 0168-729202

Concert Van
Gemerens
Familiekoor
op 8 december gaat niet
door
Het uitgestelde jubileumconcert van het van Gemerens
Familiekoor gaat ook dit jaar
niet door. Het concert zou 8
december a.s. plaatsvinden
in de Stad Klundert. Door familieomstandigheden en het
overlijden van twee koorleden
ziet het koor zich genoodzaakt
dit concert af te gelasten.
Voor de mensen uit Klundert
en omgeving die nog toegangskaarten in hun bezit
hebben die bij Primera gekocht zijn, kunnen hun kaarten tegen terugbetaling inleveren bij Jaap en Sita Vreugdenhil, Kerkweg 63 in Klundert. Telefoon: 0168-403634
of 06-22139514.

70 jaar jong en nog spring zing levend!
legt Patrick van Dessel uit. Na de
pauze werd dit indrukwekkende
moderne muziekstuk uitgevoerd
met koor, orkest, piano en soliste.

Gemengde zangvereniging Niervaert vierde het 70-jarig jubileum met
een prachtig concert in De Stad Klundert. Tot en met de laatste stoel
was bezet zondagmiddag en het publiek genoot in deze prachtige locatie van een bijzondere uitvoering.
Naast het Niervaertkoor waren te
gast het Symfonisch Ruimteorkest
uit Zevenbergen onder leiding van
Caspar Versluis, pianist Art Zegelaar en soliste Kim de Looper.
Speciaal voor dit jubileum heeft
Patrick van Dessel, dirigent van
het Niervaertkoor, een bijzondere
compositie geschreven met als titel Dhamma.

Dhamma
“Als mens en maatschappij hebben wij een afkomst en hebben wij
een toekomst. Tussenbeide ligt
een pad dat we allemaal moeten
bewandelen. Ons ‘zijn’ kunnen we
in drie fases indelen, te weten:
oorsprong, wasdom en ontknoping. Dit is de Dhamma die we
uit het Hindoeisme kennen. Het
muziekwerk is hierop gebaseerd”,

Trots
“We mogen trots zijn op wat we bereikt hebben”, vertelt Jacques van
den Ing, voorzitter van het Niervaertkoor, “we hebben in de loop
der jaren heel veel hoogtepunten
gehad, maar ook dieptepunten
gekend. Maar we zijn steeds weer
opgeklommen en verder gegaan.
De laatste jaren hebben we met
name ons repertoire vernieuwd en
gemoderniseerd. Onze 27 leden
zingen nog altijd met veel plezier.
We hopen zo nog jaren door te
mogen gaan”.
En trots mag dit jubilerende koor
zeker zijn met name ook op deze
prachtige succesvolle concertmiddag.
“Zo fijn dat zoveel mensen naar De
Stad zijn gekomen om te genieten
van onze muziek! Daar doen we ’t
allemaal voor”.
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Foto van de week
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond
met andere ogen. Verrassend
wat voor mooie plekjes je dan
ziet.
Maak een foto van een mooi
of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de
redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar
de foto precies genomen is.
Elke week wordt een foto gekozen voor deze rubriek. En
krijgen we veel mooie plaatjes binnen, dan zullen we die
gebruiken op onze facebookpagina.

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt
u iets te vertellen of hebt u een
nieuwtje?

Deze week een prachtige foto van Margreet Troost.
“Als je wakker wordt en je ziet uit je slaapkamerraam dit plaatje dan
bedenk je dat je op het mooiste plekje in Klundert woont”.

Hartstichting Klundert en Noordhoek zoekt wijkhoofden

Organisatietalent gezocht voor jaarlijkse collecte
dus Bianca van Vugt. “Als we het
werk met elkaar kunnen verdelen, dan is het een kleine moeite
om elk jaar een leuk bedrag in te
zamelen voor de Hartstichting. En
daar redden we dan ook nog ’s levens mee!”

Schrijf het op en mail het naar
redactie@indeklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in
deze rubriek geplaatst.

Ingezonden door Onna van Wensen
Ik fiets vandaag door de Klundert en kom Leen tegen. Ik stop
en maak een praatje over dat hij
in het krantje stond en begin over
zijn beroemde koekjes. “Nooit op”,
zei ik, “wel jammer”. En wat denk
je even later heb ik de beroemde
koekjes. Leen dank je wel ze zijn
heerlijk

De Hartstichting in Klundert en Noordhoek is op zoek naar wijkhoofden. Wijkhoofden zijn vrijwilligers die helpen de jaarlijkse collecte te
organiseren. Zij krijgen daarbij hulp en steun van de coördinatoren
van de Hartstichting. Wijkhoofden zijn zelf (meestal) geen collectant,
maar sturen collectanten aan.
Sinds begin dit jaar heeft de Hartstichting in Klundert en Noordhoek twee nieuwe coördinatoren,
die vol enthousiasme aan de gang
zijn gegaan om de jaarlijkse collecte te kunnen blijven houden.
De coördinatoren zijn Maria van
Rosmalen en Bianca van Vugt uit
Klundert. Zij werken samen met
zo’n vijftig collectanten, van wie
de meesten al vele jaren achtereen de collecte lopen.

Levens redden!
De collecteroutes in Klundert en
Noordhoek zijn onderverdeeld in
acht wijken. Voor die wijken is de
Hartstichting dus op zoek naar
acht wijkhoofden. “Het werk van
een wijkhoofd is leuk, gevarieerd
en kost maar een paar uurtjes per
maand, die je zelf kunt indelen. Alleen in de weken rond de collecte,
in april, is het drukker en ben je
een paar uur per week kwijt”, al-

Wat je doet als wijkhoofd
De wijkhoofden werken nauw samen met de coördinatoren en krijgen hulp en ondersteuning. Taken
die je als wijkhoofd doet, zijn bijvoorbeeld het bestellen van materialen die nodig zijn voor de collecte, het in elkaar zetten van de
collectebussen, het uitstippelen
van de beste looproutes, het aansturen en werven van collectanten
en het tellen van de opbrengst.
Help ook mee!
Mensen die het leuk vinden te organiseren, contact te houden met
vrijwilligers en te werken voor een
goed doel, passen prima bij de
Hartstichting. Geïnteresseerden
kunnen zich per mail aanmelden
bij één van de coördinatoren: Maria van Rosmalen via mariavanrosmalen@outlook.com of Bianca
van Vugt via bewvanvugt@yahoo.
com.

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

Sinterklaas
bezoekt
Klundert,
Moerdijk en
Noordhoek

Sinterklaas zal met zijn pieten ook dit
jaar weer diverse kernen bezoeken.
Noordhoek
In Noordhoek wordt hij op zondagmiddag 18 november om 16.30 uur
verwacht in het kerkgebouw.
Klundert
Zaterdag 24 november komt hij in
Klundert. Deze keer op een andere tijd dan anders, want in plaats
van ’s middags zal hij al om 11 uur
voet aan wal zetten bij het Verlaat
waar zijn Pietenband hem zal opwachten samen met hopelijk heel
veel zingende kinderen. De Sint
zal dan een ronde maken door het
centrum van Klundert en aansluitend houdt hij dan een ontvangst
op het Stadhuisplein.
Moerdijk
Daarna vaart de Sint verder en
wordt hij diezelfde zaterdag 24
november om 13.00 uur verwacht
in de Moerdijkse dorpshaven. Na
een rondje door het dorp zal in
Moerdijk een Sinterklaasmiddag
gehouden worden in De Ankerkuil.
Pakjesboot 12 in Willemstad
Overigens zal de Sint met zijn pietengevolg nog een keer in de buurt
komen met de echte Pakjesboot
12. Op maandag 3 en dinsdag 4
december ligt deze stoomboot van
de televisie in de haven van Willemstad. De boot is te bezichtigen
en er worden rondleidingen gegeven. Meer informatie, tijdstippen
van de rondleidingen en het bestellen van tickets is te vinden op
www.pakjesboot.nl.

Familieberichten

	
  
	
  

Stilletjes	
  hebben	
  we	
  je	
  hand	
  los	
  moeten	
  laten,	
  	
  
maar	
  vergeten	
  doen	
  we	
  je	
  nooit.	
  
Moegestreden	
  is	
  in	
  alle	
  rust	
  van	
  ons	
  heengegaan,	
  mijn	
  lieve	
  
man,	
  onze	
  vader	
  en	
  opa	
  
	
  
	
  

Joost	
  Knook	
  
	
  
echtgenoot	
  van	
  
	
  

Corrie	
  Ardon	
  

	
  
	
  
in	
  de	
  leeftijd	
  van	
  87	
  jaar.	
  
	
  
	
  
	
  
	
   C.A.	
  Knook-‐Ardon	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
   Wim	
  en	
  Conny	
  
	
  
	
   	
   Pascal	
  en	
  Maartje	
  
	
  
	
   	
   Kevin	
  
	
  
	
  
	
  
	
   Hans	
  en	
  Jolanda	
  
	
  
	
   	
   Barry	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
   Anja	
  en	
  Coen	
  
	
  
	
   	
   Mandy	
  en	
  Angelo	
  
	
  
	
   	
   Linda	
  	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
28	
  oktober	
  2018	
  
Boudewijnstraat	
  46	
  
4791	
  CJ	
  	
  Klundert	
  
	
  
De	
  crematieplechtigheid	
  heeft	
  zaterdag	
  3	
  november	
  
plaatsgevonden.	
  
	
  

	
  

Uitnodiging om mee te
zingen in kinderkerstkoor

Vrijdagavond 9 november

Suikerbieten uithollen in het
suikermuseum gaat niet door
Enkele jaren geleden heeft het
Vlasserij-Suikermuseum in Klundert een oude traditie in ere hersteld en worden kinderen uitgenodigd om rond Sint Maarten
van een suikerbiet een lampion
te komen maken in het museum
aan de Stoofdijk 1a in Klundert,
gevolgd door een optocht met de
zelfgemaakte lampions. Dit jaar
stond deze traditionele activiteit
eigenlijk gepland op vrijdagavond

9 november. Maar helaas gaat
deze traditionele activiteit dit jaar
niet door vanwege gebrek aan belangstelling, slechts negen kinderen hadden zich aangemeld.
De volgende activiteit staat gepland op zaterdag 8 december van
11 tot 17 uur. Dan is er een leuke
kerstmarkt in het suiker- en vlasserijmuseum in Klundert.

Gospelkoor Reclaim uit Klundert start weer een speciaal kinderproject: een kinderkerstkoor
dat onder andere zal optreden
tijdens Klundert bij Kaarslicht
op zaterdagavond 15 december.
Iedereen in leeftijd van vier tot
en met vijftien jaar is van harte
uitgenodigd om mee te zingen.
Er wordt drie keer geoefend in
de D-zaal van de Gereformeerde Kerk aan het Von Kropffplein
in Klundert op de volgende dinsdagavonden: dinsdag 27 november van 18.30 tot 19.30 uur,
dinsdag 4 december van 18.30
tot 19.30 uur en dinsdag 11 december van 19.00 tot 20.00 uur.
Opgeven om mee te doen kan

door een e-mail te sturen naar
de dirigente: Annemieke den
Hollander
ah.denhollander@planet.nl
Vermeld in de mail je voor- en
achternaam en je leeftijd. Graag
opgeven vóór 14 november. Na
je aanmelding ontvang je per
e-mail de teksten van de kerstliederen en de YouTube linkjes
van de liederen die wij gaan uitvoeren. Meedoen is uiteraard
gratis.
Naast de uitvoering tijdens
Klundert bij Kaarslicht zal dit
speciale kinderkerstkoor ook
optreden op zondag 23 december van 10.30 tot 11.30 uur bij
het Leger des Heils in Breda.
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Zaterdag 24 november in De Stad Klundert

Korenconcert ten bate van de kankerbestrijding

Het Inspire2LiveChoir uit Alblasserdam zal meewerken aan een speciaal korenconcert voor de kankerbestrijding dat op zaterdag 24 november
gehouden wordt in De Stad Klundert. Dit koor telt maar liefst ruim 190 leden en staat onder leiding van Peter Overduin. Inspire2LiveChoir is
uitgekozen om mee te mogen doen aan de nieuwe uitzendingen van Holland's Got Talent.
Gevarieerde avond
Aan deze avond zullen ook meewerken sopraan Annelies Schep,
organist André de Jager en pianist Johan den Hoedt aan de vleugel. Daarnaast is het Havenkoor
Fortitudo uit Willemstad o.l.v. Bas
de Ruyter uitgenodigd. Het belooft
dus een zeer gevarieerde avond te

worden.
De opbrengst van deze avond is
bestemd voor de stichting van
Prof. dr. Casper van Eijck genaamd Support Casper. Deze
stichting financiert onderzoek
naar alvleesklierkanker.

Kaartverkoop
Het concert begint om 20.00 uur;
de kerk is open vanaf 19.30 uur.
De toegangsprijs is € 10,00 per
persoon; kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,00.
Inlichtingen en kaarten via e-mail
kaartverkoop@inspire2livemusic.
nl of telefonisch 06-40329257.

Kaarten zijn ook te koop via de
koorleden en ’s avonds aan de
kerk.
In de voorverkoop kan men voor
kaarten ook terecht bij Primera,
Voorstraat 30 te Klundert.
Meer informatie over het Inspire2LiveChoir:
www.inspire2livemusic.nl

Inwoners Moerdijk scheiden afval beter
Afval beter scheiden, dat was een
belangrijk doel van de invoering
van een ander afvalsysteem in de
gemeente Moerdijk in 2017. Uit de
eerste evaluatiecijfers blijkt dat
die ambitie wordt bereikt, maar
verbeterpunten zijn er ook.
In de gemeente Moerdijk worden
recyclebare materialen zoals gft,
papier, plastic en drankenkartons
aan huis opgehaald. Sinds de invoering van het nieuwe systeem
gaat restafval niet langer in de
duobak, maar brengen inwoners
het zelf naar een ondergrondse
container in de buurt. Wie in het
buitengebied woont, heeft een
container aan huis.
Het effect: in 2018 wordt naar verwachting 20% minder restafval
ingeleverd dan in 2016 (het laatste volledige jaar van het oude
systeem). Daarentegen steeg het
aantal ingezamelde kilo’s gft met
155%, en werd er maar liefst 340%
meer plastic en drankenkartons
ingezameld. Dat heeft voor een
klein deel te maken met het feit
dat drankenkartons in het oude
systeem bij het oud papier gingen,
maar de stijging is vooral te danken aan extra ingezameld plastic.
Wethouder Jack van Dorst: “Het
zijn voorlopige cijfers op basis van
het eerste halfjaar van 2018, de
definitieve hebben we later dit jaar
als de gemeenteraad zich over de
evaluatie van het afvalsysteem

buigt. Maar dit is vooralsnog een
mooi resultaat.”
Oud papier gaat goed, gft minder
Werkt het systeem naar tevredenheid? Daarover konden inwoners
zich eind september uitspreken in
een online vragenlijst.
In totaal vulden 1212 mensen
de enquête in; ruim 7,5% van de
16.035 huishoudens in de gemeente. De inzameling van oud
papier en karton, die niet is gewijzigd, blijkt het best gewaardeerd:
die krijgt een 8. Ook plastic- en
drankenkartons scheiden gaat
naar genoegen: inwoners geven
dit gemiddeld een 7,5. Bovendien
geeft 43% aan dit afval beter te
scheiden sinds de invoering van
het nieuwe systeem. De ondergrondse containers voor het restafval krijgen een 6,2. Ook hierbij
treft het nieuwe systeem doel: 41%
van de respondenten zegt minder
restafval te hebben dan voorheen.
Het gft is met rapportcijfer 5,7 de
hekkensluiter – desondanks geeft
ook hierbij ruim eenderde (34%)
aan beter te scheiden.
Kritische jongeren
Opvallend: jongere inwoners zijn
over het algemeen minder tevreden dan oudere. Zo geven inwoners van 25 tot 45 jaar de plasticinzameling een 7,3; inwoners
van 45 tot 65 een 7,6 en 65-plussers een 7,8. Het inzamelen van

gft krijgt een magere 5,3 van de
45-minners, terwijl inwoners van
65 jaar en ouder dit waarderen
met een 6,4.
Bij restafval is het verschil het
grootst: ouderen geven de ondergrondse containers een 7,0, terwijl
de jongere inwoners er gemiddeld
slechts een 5,6 voor over hebben.
De meeste inwoners brengen hun
restafval één of meerdere keren
per week weg. Daar doen ze per
keer gemiddeld 6 tot 7 minuten
over. Een kwart (25%) vindt de
loopafstand tot de container te
groot. In zijn algemeenheid vindt
25% van de ouderen het lastig
om restafval weg te brengen, tegenover 39% van de jongeren.
De belangrijkste redenen: de bak
staat te ver weg, de zakken zijn
te zwaar, het geeft gedoe en het
is vervelend om met een zak over
straat te moeten lopen.
Beestjes in de bak
Het grootste knelpunt is de inzameling van gft. Dat werd bevestigd
bij de rondetafelbijeenkomst op 24
oktober, waarbij met zo’n 20 inwoners dieper werd ingegaan op de
enquêteresultaten. Stank, maden
en ander ongedierte zijn de voornaamste klachten, al bleek lang
niet iedere inwoner daar last van
te hebben.
In de enquête gaf ruim driekwart
(77%) van de deelnemers aan

wekelijks gft inzamelen in de zomer noodzakelijk te vinden. Maar
daarvoor extra betalen zag minder
dan eenderde zitten (30%). Bijna
tweederde van de respondenten
(61%) zegt pertinent nee op de
vraag of ze € 10 per jaar extra willen betalen voor wekelijks ophalen
in de zomer.
Aan de raad
Stof tot nadenken voor wethouder
Jack van Dorst: “Ik snap de roep
om wekelijks ophalen heel goed.
Aan de andere kant: je voorkomt
daarmee niet dat er maden in
het gft komen, je vermindert het
probleem hooguit. Daarom moeten we ook bekijken hoe we in
de warme maanden op een nog
slimmere manier met de gtf-bak
kunnen omgaan.” Of er wekelijks
opgehaald moet worden, en wie
dat betaalt, is volgens Van Dorst
aan de gemeenteraad.
De wethouder is blij met alle
waardevolle suggesties van inwoners. “Tweederde van de mensen
die de enquête invulden, wil graag
afbreekbare zakjes krijgen voor
gft. Dat is iets wat we nader kunnen bekijken. De vraag waarom in
Moerdijk blikjes bij het restafval
moeten, terwijl andere gemeenten ze inzamelen bij het plastic
en de drankenkartons, is ook een
interessante. Ook daar duiken we
in.”
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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 Wim Nagtzaam uit Noordhoek

Men kan mij ’s nachts wakker maken voor...
Frietje met een mexicano.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten...
Henk van Hout. Dat is een vroegere
vriend uit Rotterdam. Het contact
met hem is helemaal verwaterd,
heb hem gezocht ook via internet,
maar kan hem niet vinden. Die zou
ik graag nog eens ontmoeten.
Het liefst drink ik...
Een glaasje bier, maar een schrobbelaartje of een citroenbrandewijntje vind ik ook lekker.

Ik woon in Noordhoek sinds…
Vanaf 1972 woon ik in Noordhoek.
Ik ben geboren in Zevenbergen.
Mijn vader werkte bij de marine en
i.v.m. zijn werk hebben we in Den
Haag gewoond en later in Rotterdam. Daar heb ik ook mijn vrouw
Mary ontmoet en zijn we getrouwd.

Een dag niet gelachen is een dag
niet geleefd.
En de lijfspreuk van vrouwlief: Als
het niet gaat zoals ’t moet, dan
moet ’t zoals het gaat.

Men zou mij kunnen kennen van...
Mijn tennishobby. Niet alleen altijd
zelf actief tennis gespeeld, maar
ook door mijn tennisverzameling.
Ik heb al verschillende keren in de
krant gestaan met deze verzameling, onder andere in AD, Telegraaf
en BN De Stem, maar ben ook op
televisie geweest bij Omroep Brabant en bij de Vijf-uur-show van
Viola Holt op RTL4.
(noot: alles in huis staat in het teken van tennis: een vitrinekast met
van alles wat met tennis te maken
heeft, overal rackets in alle soorten
en maten, een speciaal gemaakt
tafelkleed met tennismotief, foto’s
en schilderijen, tennisbehang en
zelfs een toiletbril met een tennisafbeelding.)
Maar misschien kennen mensen
mij ook wel van de gemeente. Ik
ben 32 jaar geleden afgekeurd.
Toch altijd geprobeerd om bezig te
blijven. Via de WSW ben ik terecht
gekomen bij de gemeente Klundert, later gemeente Moerdijk. En
daar heb ik tot m’n pensioen gewerkt.

Ik ben goed in...
Dingen regelen. Bijvoorbeeld bij de
tennisvereniging heb ik heel wat
geregeld.

Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan heb is…
Met mijn vrouw Mary trouwen 54
jaar geleden.
Ik ben trots op...
Op mijn kinderen en kleinkinderen
en op mijn tennisverzameling.
Mijn lijfspreuk is...

Mijn sterrenbeeld is...
Ram.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik heb vaak een kort lontje, dat is
door mijn ziekte erger geworden.
Ik heb een grote hekel aan…
Aan mensen die liegen en aan
mensen die zich groter voordoen
dan dat ze zijn.
Ik droom van...
Ik zou heel graag een keer naar
Australië gaan en daar het grandslamtoernooi bijwonen. Ik ben naar
al die grote toernooien geweest,
zoals bijvoorbeeld in Parijs, Barcelona, Monaco, Wimbledon en zelfs
in Amerika. Maar nu mag ik zover
niet meer vliegen vanwege mijn
gezondheid, dus de Open Australische Tenniskampioenschappen zal
altijd een droom blijven.
Deze film moet iedereen zien...
We gaan eigenlijk nooit naar de
film. De laatste film die we in de bioscoop gezien hebben was Grease
en dat is dus al heel lang geleden.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik ben een echte krantenman, ik
lees BN De Stem en De Telegraaf.
Boeken lees ik eigenlijk nooit.
Ik luister graag naar...
Hollandse muziek en in de auto
luister ik naar Sky Radio.

Het meest bijzondere wat ik ooit
heb meegemaakt is…
Dat ik mijn vrouw Mary heb ontmoet in de tram lijn 15 bij Centraal Station Rotterdam. Toevallig
gingen we allebei naar dezelfde
dansavond in Krooswijk. Ook de
geboorte van mijn twee zonen vond
ik bijzonder.
Mijn favoriete vakantieland is...
Oostenrijk vind ik een van de mooiste landen, maar we zijn net terug
uit Kroatië, dat was de beste vakantie. Mary is ook nogal ziek geweest,
nu gaat het gelukkig weer beter en
zijn we voor het eerst weer samen
op vakantie geweest.
In mijn vrije tijd…
Tennissen en fietsen.
Als ik 10 miljoen euro win…
Dan zou ik een nieuw huis laten
bouwen helemaal naar ons zin
voor ons tweetjes, een huis met in
ieder geval twee wc’s en een extra
ruimte voor een museum met mijn
tennisverzameling. Verder zou ik
mijn kinderen en kleinkinderen
goed bedenken, een sportwagen
kopen en geld geven aan goede
doelen.
Mijn lievelingssport is…
Tennis. Ik speel nog steeds een
keer of vier per week een uurtje
tennis. En ik probeer mijn lichaam
op conditie te houden door regelmatig te lopen, veel te fietsen en
elke dag een aantal keren de trap
op en af te gaan.Maar ik ben ook
een voetballiefhebber. Vroeger
vlakbij Feijenoord gewoond en
vaak naar wedstrijden geweest.
Ook speel ik graag een potje biljart.
Op televisie kijk ik graag naar…
Tenniswedstrijden en naar series

zoals The Bold and The Beautiful
en GTST. Ik volg het nieuws en ik
kijk graag naar het programma
Beste Zangers.
Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb veel vrienden en ik wil hier
eigenlijk niemand in ’t bijzonder
noemen. M’n beste maatjes, dat
zijn onze kleinkinderen.
Ik ben bang voor…
Dementeren. Dat lijkt me echt vreselijk.
Ik heb bewondering voor…
Tennisster Roger Federer.
Op mijn bucketlist staat…
Een vakantiereis maken met ons
hele gezin.
Noordhoek vind ik…
Het beste dorp wat er bestaat.
Wat ik mis in Noordhoek is…
Een goed gemeenschapshuis. We
hebben hier wel een multifunctioneel centraal in de oude school,
maar dat is veel te klein en daar
mis ik ook een biljart.
Mooiste plekje in Noordhoek…
’t Reekje.
Minst mooie plekje in Noordhoek…
Het minst mooi vind ik dat er overal
hondenpoep ligt, ondanks de hondentoiletten.
Mooiste plekje
Moerdijk…
Willemstad.

in

gemeente

Meedoen met hét interview?
Wil jij meedoen? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Of
kun je iemand noemen die je
graag door middel van dit interview beter wilt leren kennen?
Stuur een e-mailbericht naar
redactie@indeklundert.nl.
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 6 - 5 november 2018)
aan Klundert. Daaraan verbond
hij de verplichting verplichting om
het stadhuis ‘in alle toecomenden
tijden int geheel geen parthijen
uitgezondert in behoorlycke staedt te blijven onderhouden’.

. Stadhuis 1915

Historische panden rondom en op de Stadhuisring.
Klein Kasteleneij
Het Kleijn Kasteleneij (1776) is
een bijgebouw met stalling en het
houthuis bij de Prinsenhof. Het is
geruime tijd in gebruik gewest als
politiebureau en kantoor van de
Rijksdienst der Domeinen.

Kleijn Kasteleneij
Prinsenhof
In 1603 werd in opdracht van
prins Maurits op deze plek een
nieuwe rentmeesterswoning gebouwd. Het witte gebouw draagt
nog steeds de naam Prinsenhof.
De rentmeesters der domeinen
beheerden al heel lang de eigendommen, landerijen en boerderijen van de staat in Klundert. Na het
vertrek van de laatste rentmeester in 1949 heeft de Prinsenhof tot
1976 dienst gedaan als bejaardenhuis. Ook was er ooit een peuterspeelzaal gevestigd.

Prinsenhof
Het gebouw is steeds aangepast
aan zijn bestemming en daarom

is het in 1980 volgens oude tekeningen herbouwd om als stadskantoor dienst te gaan doen. Bij
de gemeentelijke herindeling
en het opgaan van de gemeente
Klundert in de gemeente Moerdijk (1997) zijn de gemeentelijke
diensten overgebracht naar een
nieuw stadskantoor in Zevenbergen. De Prinsenhof is sinds 2014
in gebruik als Thomashuis, een
kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke
beperking.
Hoff van Hollandt
Op de hoek van de Markt, nu Stadhuisring, en de Westervoorstraat,
nu Voorstraat, stond zo’n 300 jaar
geleden een herberg genaamd
“Het Hoff van Hollandt” Het deel
van deze herberg dat we nu kennen als “De Hellebaert” heette
toen “Het Coffij Huijs”. Daar werd
omstreeks 1700, voor het eerst in
Klundert, aan het publiek koffie
geserveerd.
Stadhuis
Prins Maurits schonk bij akte d.d.
26 november 1620 de helft van de
bouwkosten, 5500 gulden (= ongeveer 2500 euro), “vant maecken van een nieuw stadthuys”[1].
Bovendien kregen de bestuurders
van Klundert machtiging van de
prins om een extra belasting te
mogen heffen. Ook schonk Maurits de benodigde hardsteen. Toen
het bouwwerk werd aanbesteed
bleek de geraamde 5000 gulden
ontoereikend. De totale kosten
zouden zeker 3400 gulden meer
bedragen. “Uyt speciale gratie
ende gunste”[1] schonk Maurits
een extra bedrag van 3000 gulden

Het gebouw werd in 1621 als
“Stad- en Gevangenhuis” gebouwd naar een ontwerp van Melchior van Herbach[2] in maniëristische stijl.
Aan de voorzijde zit rode ‘leijse’steen, aan de achter- en zijkanten gele ‘ijsel’steen en de
decoraties zijn van natuursteen,
kenmerken van de Vlaamse renaissancestijl. De vensters hebben Nassaukleuren. Vrouwe Justitia, in de pui, geeft aan dat er in
Klundert recht gesproken mocht
worden. De zandstenen versiering
bestaat uit hoek- of klauwstukken, vrijstaande pilaren (obelisken) en bovenstukken (frontons).
Het bordes had oorspronkelijk
twee trappen, die bij de inname
door de Fransen in 1793 zwaar
zijn beschadigd en later vervangen werden door één trap. Bij een
verbouwing in 1953 kwamen er
weer twee.
De leeuwen dragen de schilden
van Noord-Brabant en Klundert.
Boven de deur staat wanneer
burgemeester Zeeus de trap liet
restaureren. Het tweede jaartal
is waarschijnlijk van een andere
opknapbeurt. Naast die deur geeft
een merkteken aan hoe hoog het
water stond op 1 februari 1953,
toen door springvloed en storm de
dijken doorbraken en veel polders
overstroomden.
Het rijkelijk met natuurstenen ornamenten versierde uiterlijk van
het gebouw is in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd, maar
de inrichting is sterk gewijzigd.
Het gebouw werd in 1910 gerestaureerd en in de periode tussen
1949 en 1953. Sinds 1968 is het
gebouw erkend als rijksmonument.
Tot volgende week.

Wordt u ook
Vriend van
In de Klundert?
Als lezer van onze krant kunt
u Vriend worden van In de
Klundert!
Hiervoor vragen we dan een
financiële
ondersteuning
van 13,57 euro.
Een vreemd bedrag zult u
zeggen. Wij vinden van niet.
Want in 1357 kreeg Klundert
Stadsrechten. Een speciaal
jaartal dus dat wij graag verbinden aan de Vrienden van
In de Klundert.
Weekblad In de Klundert
brengt lokaal nieuws. Naast
artikelen van de eigen redactie, biedt de krant volop
ruimte aan plaatselijke organisaties om zich te profileren. In deze krant kunnen
nieuwtjes, activiteiten, verslagen en aankondigingen
onder de aandacht van de
lokale lezers gebracht worden. Tegelijk helpen deze
berichten om van deze krant
dé lokale krant te maken.
Door middel van deze krant
samenwerken om de leefbaarheid te verbeteren. En
redactionele bijdragen worden gratis gepubliceerd.
De krant wordt gratis huisaan-huis bezorgd in de kernen Klundert, Moerdijk,
Noordhoek,
Noordschans,
Zwingelspaan
en
Tonnekreek.
Dit kunnen we alleen doen
bij gratie van donateurs,
sponsors en adverteerders.
Zonder financiële ondersteuning is het onmogelijk
om dit weekblad uit te geven.
Aanmelden als Vriend van In
de Klundert kan via e-mail
info@indeklundert.nl.
Sponsors voor andere bedragen zijn uiteraard ook
meer dan welkom!
Sponsorbijdragen
kunnen
overgemaakt worden op
bankrekening NL06 RABO
0181 2466 78 t.n.v. Stichting
In de Klundert o.v.v. Vriend
van In de Klundert.
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Ruim 200 OV-chippassen aangevraagd door de Reiswijzer
Welke bussen vertrekken er vanuit mijn woonplaats? Welke bushaltes zijn er? Wat is het telefoonnummer van de deeltaxi? Waar kan ik
een OV-chipkaart aanvragen? De Reiswijzer geeft antwoord op deze
vragen en geeft een overzicht van het bestaande vervoersaanbod in
het openbaar vervoer van en naar de verschillende woonplaatsen in
onze gemeente.
Alle inwoners vanaf 65 jaar en oudende tijden en dienstregelingen.
der hebben inmiddels een ReisDe wijzers werden gefaseerd verwijzer ontvangen.
spreid aan alle inwoners van 65
Om meer uitleg te geven over de
jaar en ouder. Zo werd de ReiswijReiswijzer hebben we het afgezer verspreid in Fijnaart, Standlopen jaar acht OpStapdagen gedaarbuiten, Klundert, Willemstad,
organiseerd. Circa 500 mensen
Helwijk, Heijningen, Noordhoek,
hebben de OpStapdagen bezocht
Zevenbergschen Hoek, Moerdijk,
en er zijn ruim 200 OV-chippassen
Langeweg en Zevenbergen. Mocht
aangevraagd. Hiermee hebben we
u de Reiswijzer niet hebben ontmeer bekendheid gegeven aan de
vangen of niet in de groep vallen
verschillende mobiliteitsoplossindie hem thuisgestuurd heeft gegen die er in de gemeente zijn.
kregen? Dan kan deze worden
aangevraagd bij de gemeente via
Wethouder Zwiers: “Gemeente
14 0168 of via info@moerdijk.nl.
Moerdijk is qua oppervlakte een
Ook is de Reiswijzer te vinden bij
grote gemeente. Wij vinden het
de bibliotheken, het gemeentebelangrijk dat de bereikbaarheid
huis en het Huis van de Wijk van
goed is. Inwoners hechten veel
uw woonplaats. Voor een digitawaarde aan openbaar vervoer.
le versie kunt u terecht op www.
Uit onderzoek blijkt dat er wissemoerdijk.nl.
lend gebruikt van wordt gemaakt.
Daarnaast verschilt de aanweOpStapdagen
zigheid van openbaar vervoer per
Naast de Reiswijzer per woonwoonplaats. Openbaar vervoer
plaats konden belangstellenden
kan alleen blijven bestaan wanook meer informatie krijgen tijneer er voldoende gebruik van
dens een OpStapdag die in meerwordt gemaakt. Met deze handige
dere woonplaatsen georganiseerd
Reiswijzer van alle mobiliteitsopwerd. Tijdens een OpStapdag
lossingen, kunt u zien hoe u vanuit
werd er meer informatie gegeven
uw woonplaats kunt reizen.”
over het gebruik van de Reiswijzer, konden belangstellenden een
Unieke Reiswijzer
OV chipkaart aanvragen of onder
Per woonplaats zijn er unieke
begeleiding een rit maken met het
Reiswijzers gemaakt met de voor
openbaar vervoer.
de betreffende woonplaats gel-

Sauwelen in het Spieringkruiersdurp
Komend weekend zal er weer
gesauweld worden in Moerdijk.
Al een aantal jaren organiseert
carnavalsvereniging De Spieringkruiers deze succesvolle
happening. De sauwelavond op
zaterdag 10 november is helemaal uitverkocht, maar bij
de afterparty zijn feestgangers
eventueel nog welkom.
Voor zondagmiddag 11 november zijn nog enkele kaarten te
koop.
Deze sauwelmiddag begint zondag om 14.00 uur in De Ankerkuil. Zaal open om 13.30 uur.
Toegangskaarten kosten vijf
euro en zijn te koop bij Kapsalon

Eestermans, Jan de kapper en
Het Winkelmandje.

Zaterdag 17 november signeersessie in boekhandel Zevenbergen

Noordhoekse schrijfster
Esther Leijten-Kupers met
haar boek “Je krijgt er zoveel
voor terug”

Medio augustus is het boek “Je
krijgt er zoveel voor terug” verschenen, geschreven door de
Noordhoekse Esther Leijten-Kupers. Zaterdag 17 november is
Esther te gast bij Bruna in Zevenbergen. Dan wordt haar boek extra gepromoot worden en worden
de boeken gesigneerd door de
schrijfster zelf.
Verhalenbundel
Het boek gaat over het dagelijkse
gezinsleven met kinderen en pubers. Geen adviesboek, maar een
hart onder de riem voor ouders
die het soms ook even niet meer
weten. Esther schrijft over haar
eigen ervaringen, over het geploeter en de schuldgevoelens, maar
ook over het geluk en het plezier.
Ouders van kinderen in de tienerleeftijd vinden er ongetwijfeld herkenning in!
Het boek is medio augustus verschenen. Het is een verfrissend
eerlijke verhalenbundel met uit
het leven gegrepen verhalen over
het gezinsleven.
Het boek is natuurlijk te koop bij
Bruna Zevenbergen, maar kan
ook online besteld worden via
www.boekscout.nl.
Over de auteur
Esther Leijten-Kupers (1970) is
moeder van twee tienerdochters
en perfectionist in ontwording. Ze
woont met haar gezin in Noordhoek, waar ze werkt als vertaler
Engels vanuit haar thuiskantoor.
In 2017 won zij een prijs met haar
vertaalwerk (‘Beste zakelijke vertaling van Nederland’). Als ze niet
vertaalt of schrijft, struint ze graag

rond in de polder of het bos met
haar fotocamera. Een eigen boek
schrijven was haar allergrootste
droom. Met deze verhalenbundel
is die droom uitgekomen. Geschreven met veel humor en hier
en daar een vleugje zelfspot, is het
een heerlijk wegleesboek geworden.

Samenvatting
Puberende kinderen, werk en
huishouden. Je hebt er je handen
aan vol. Soms zou je als moeder
heel hard weg willen rennen met
beide armen zwaaiend in de lucht.
Andere keren weet je niet waar je
het zoeken moet van dankbaarheid en geluk. Je krijgt er zo veel
voor terug gaat over al dat soort
momenten uit het dagelijkse gezinsleven met kinderen en pubers.
Geen adviesboek over opvoeden,
maar gewoon een hart onder de
riem voor ouders die het soms ook
even niet meer weten. Inspiratie putte de auteur uit haar eigen
ervaringen, waar ze openhartig
over heeft geschreven. Over het
geploeter en de schuldgevoelens,
maar ook over het geluk en het
plezier. Ouders van kinderen in de
tienerleeftijd vinden er ongetwijfeld herkenning in!
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Enthousiaste kick-off van de
Klundertse versie van The
Passion

Weekagenda:
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 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 Muziekzaal van de Niervaert

Afgelopen woensdag was de kick-off van de Klundertse versie van The
Passion. Muziekvereniging Determinato tekent voor de organisatie
van dit prachtige project dat zich komend jaar voor Pasen gaat afspelen op historische plekjes in Klundert met de uiteindelijke finale in De
Stad Klundert.
Namens Determinato hebben
Thijs van den Berge, Annelies
Kleppe en Anjo van Tilborgh een
projectteam gevormd, zij zorgen
voor de algemene organisatie. Dit
team is al maanden bezig met de
voorbereidingen: Thijs heeft een
compleet nieuw script geschreven helemaal geënt op Klundert,
de spelers zijn gecast, de muziek
is uitgezocht, er zijn zelfs enkele
liedjes speciaal gecomponeerd
voor dit spektakel en er zijn afspraken gemaakt voor betreft het
technische gedeelte zoals videobeelden, lichteffecten en geluidstechnieken. Daphne en Benno
van De Stad Klundert hebben enthousiast toegezegd om samen
te werken aan dit spektakel en
het orkest van Determinato staat
te popelen om te starten met repeteren. Alle ingrediënten voor
een mooie speciale editie van The
Passion zijn dus aanwezig om er
echt een bijzonder spektakel van
te maken. Door de medewerking
van acteurs, zangers en muzikanten vanuit de gehele regio, zal
deze productie absoluut ook een
regionaal karakter hebben. Totaal
zal deze productie weggezet gaan
worden met zo’n 140 medewerkers voor en achter de schermen.
Enthousiast
Tijdens de aftrap woensdagavond
liet de organisatie een demonstratiefilmpje zien, waarbij de diverse spellocaties getoond werden, er werden al een paar liedjes
gezongen en natuurlijk werd met
elkaar een toost uitgebracht op
een mooie samenwerking en een
bijzondere productie. In ’t vroeg
van de avond was het allemaal
nog een beetje onwennig, niet iedereen kende elkaar, maar dat
werd al gauw anders. Iedereen is

enthousiast om mee te werken
aan deze productie. Aan het eind
van de avond stond daar duidelijk
één groot gepassioneerd team dat
startklaar is om te gaan repeteren
voor deze speciale editie van The
Passion.
Voorreserveringen
De uitvoeringen staan vooralsnog
gepland op vrijdagavond 12 april
en zaterdagavond 13 april 2019.
Mogelijk dat er nog een speciale
VIP-avond komt op donderdagavond 11 april. En bij voldoende
belangstelling zijn er plannen om
nog een uitvoering te geven op
zondagavond 14 april 2019.
Binnenkort volgt meer informatie
over de definitieve geplande uitvoeringen, de toegangprijzen en
de start van de voorverkoop.
Voorreserveringen kunnen nu al
aangevraagd worden door een
e-mail te sturen naar concerten@
determinato.nl. Binnenkort start
de online voorverkoop o.a. via de
website www.determinato.nl.

vrijdag 9 november 2018
12.00 uur: Friet-Punt in het Huis van de Wijk (opgeven in HvdW) in
het Huis van de Wijk Klundert
19.00 uur: Filmavond voor de jeugd van DSO in het DSO clubgebouw
19.30 uur: Bingoavond Westerkwartier in het Clubgebouw Het
Westerkwartier
zaterdag 10 november 2018
10.00 uur: Rommelvlietdag op de Molenvliet tot 16.00 uur
Basisschool De Molenvliet

in

maandag 12 november 2018
10.00 uur: Ontmoeting met diverse culturen in het Huis van de Wijk
Klundert
dinsdag 13 november 2018
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk Klundert

Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:
Winkeldiefstal Albert Heijn
op 27 oktober werd een winkeldief
aangehouden. Betrokkene werd
aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau in Roosendaal. Behalve een winkelverbod
kreeg betrokkene ook nog strafbeschikking van 200 euro aangeboden.
Op woensdag heb ik de burgemeester meegenomen naar de
wijk. De burgemeester had aangegeven graag een keer met de
wijkagent(en) van de gemeente
Moerdijk op stap te gaan. Samen
met de wijkagent Damen hebben
wij hem ’s middags meegenomen
naar enkele adressen in onze wijk
en hebben we gesprekken gevoerd met betreffende bewoners.
Verder afgelopen week (te) veel
tijd besteed aan enkele langslepende conflicten.

Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Willemstad, Helwijk, Tonnekreek,
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon 0800-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl
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Dorpshart Moerdijk krijgt steeds meer gestalte
speel- en fitnessvoorzieningen,
een picknickveldje, minitheater
en een terras. Door de bestaande
kerk een nieuw uiterlijk te geven

wordt het karakter van het dorp
behouden en ontstaat er een nieuwe plek waar jong en oud elkaar
ontmoeten.

Impressie van de nieuwe entree
bron poelmansreesink.nl/dorpshart-moerdijk
Huidige stand van zaken – foto Jos Schalk
Buro voor landschapsarchitectuur
heeft in samenwerking met de gemeente Moerdijk en met de werkgroep 'Rooms-Katholieke kerk',
die bestaat uit bewoners van het
dorp, een plan gemaakt voor een
nieuwe inrichting op de plek van
de voormalige Rooms-Katholieke
kerk Moerdijk. Hierbij is rekening
gehouden met de wensen die met
name de dorpsbewoners naar voren hebben gebracht. De aannemer is volop aan het werk en het
nieuwe dorpshart krijgt inmiddels

al steeds meer gestalte. Men is nu
druk bezig met het herstellen van
het betonnen geraamte. Langzaamaan wordt het zichtbaar wat
het uiteindelijk moet gaan worden.
Het casco van de kerk vormt de
basis voor het nieuwe park, dat
het dorpshart van Moerdijk gaat
vormen. De bestaande kolommen
van de kerk zijn behouden en zorgen hiermee voor een indeling van
het gebied. Verschillende functies zijn ingepast in het terrein:
een multifunctioneel sportcourt,

Traditionele visavond bij
Stichting Heemkunde Moerdijk

Zaterdag werd de traditionele visavond gehouden van de
Stichting Heemkunde Moerdijk.
Bijna zeventig deelnemers genoten van de heerlijke gebakken vis. Moerdijk was vroeger
een welvarend vissersdorp. Nu
weinig vissersboten meer in de
dorpshaven, maar nog wel een
paar goede vishandelaren en
een aantal vissers die elders

met hun viskotters gaan vissen. De traditie van de visavond
wordt door de Heemkunde wel
in ere gehouden. Deze keer
mochten de tafelgasten genieten van gebakken schol, schar
en wijting. Accordeonist Kees
Nuijten zorgde samen met zijn
kleinzoon Raoul voor een stukje
muzikaal vermaak.

Impressie van het picknickveldje
bron poelmansreesink.nl/dorpshart-moerdijk

Stadstafel Klundert op
maandag 12 november

De volgende Stadstafel Klundert
staat gepland volgende week
maandagavond. Op de agenda
onder andere een terugkoppeling
van de werkgroepen Sociaal, Fysiek, Centrumvisie en Industrieterrein Moerdijk.
Verder zullen de volgende onderwerpen ter sprake komen:
de locatie van de weekmarkt, de
stand van zaken betreffende het
windpark en van Bravoflex, start
woningbouw Blauwe Hoef en de

ontwikkelingen voor wat betreft
scholen en Bottekreek.
Overigens zal de Stadstafel officieel een vereniging worden en
in verband daarmee zal ook het
kernbudget besproken worden en
de doorontwikkeling van het gebiedsplan.
Alle inwoners van Klundert zijn
van harte welkom om aan te sluiten. De Stadstafel wordt gehouden in de Niervaert van 19.30 tot
21.30 uur.
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Groen licht
voor jawoord
in de
openlucht
Trouwen in een weiland? Of het jawoord geven aan de haven in Willemstad of op het strandje bij de Appelzak in dorp Moerdijk? Dat is nu
mogelijk! De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel om
in de openlucht te mogen trouwen.
Een huwelijksvoltrekking (of registratie) moest tot nu toe binnen
plaatsvinden. De minister van Veiligheid & Justitie gaf eerder aan dat
het aan de gemeenteraad is om te
bepalen op welke locaties een huwelijk kan worden voltrokken en dat
een wetswijziging niet nodig is om
een jawoord in de openlucht mogelijk te maken.
“We merken aan de vragen en verzoeken die we krijgen dat steeds
meer mensen op een bijzondere
en voor hen unieke locatie willen
trouwen”, legt wethouder Jack van
Dorst uit. “Vaak is dat een plaats
outdoor, en tot nu toe moesten we
dan vaak ‘nee’ verkopen. Daarom
willen we de mogelijkheden uitbreiden en zo goed mogelijk tegemoet
komen aan de vraag van onze inwoners. Neem bijvoorbeeld stellen die
in de achtertuin willen trouwen. Tot
nu toe moesten die voor het geven
van het jawoord steeds even naar
binnen. Dat moest immers volgens
de regels binnen muren en met een
dak erboven. Na het jawoord konden ze dan weer naar buiten. Die
verplaatsing naar binnen en daarna
weer naar buiten is nu niet meer
nodig.”
Het betekent overigens niet dat op
zomaar elke plek in de buitenlucht
getrouwd kan worden. Er zijn wel
restricties: zo moeten de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke
stand en de bode op behoorlijke wijze hun werk kunnen doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een omkleedruimte moet zijn en een toilet.
De locatie moet op een kadastrale
kaart te vinden zijn, er moet toestemming zijn van de eigenaar van
de locatie en een schip of boot moet
tijdens de voltrekking vast aan wal
liggen of zijn aangemeerd. Ondanks
deze restricties, hoopt de gemeentej zo mee te helpen aan een paar
mooie en bijzondere huwelijksvoltrekkingen.

Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1
Klundert
I: nhkerkklundert.nl
Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl
In dit huis
Zondag 4 november is in de hervormde kerk een serie diensten
gestart onder het motto IN DIT
HUIS.
Iedereen kent de huis decoraties
wel van: ‘In dit huis….’ Gevolgd
door lieve of grappige ‘huisregels
en kernwaarden’.
Ook als kerk hebben we kernwaarden waar we voor staan.
Stuk voor stuk mooie en uitnodigende dingen die we met elkaar
willen benadrukken. Elke week
plakken we er één op de muur.
Om er elke keer aan te worden
herinnerd: wat een zegen om er
te zijn!

bouw in de gereformeerde kerk
Woensdag 7 november
19.00 uur: Gebed voor Klundert in
de gereformeerde kerk.
Zondag 11 november
10.00 uur: Morgendienst (Avondmaal) Gereformeerde kerk, Ds.
D.C. Groenendijk
10.00 uur: Morgendienst Hervormde kerk, Ds. W.P. van der Aa
uit Waalwijk
16.30 uur: Middagdienst (Avondmaal)Gereformeerde kerk, Ds.
D.C. Groenendijk
18.30 uur: Avonddienst Hervormde kerk, Ds. A. Slingerland
Schrijf alvast in uw agenda:
Zaterdag 17 november vanaf
15.00 uur: alleenstaandenmiddag
in de gereformeerde kerk.
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 9 november
19:00 uur: Oecumenische weeksluiting Mauritshof Klundert

Dinsdag 6 november
19.00 uur: Catechisatie onderbouw in kelder van de hervormde
kerk
19.30 uur: Catechisatie boven-

Donderdag 8 november
9:30 uur: Gebedsviering Fijnaart
Zondag 11 november
9:30 uur: Eucharistieviering;
Celebrant M. Prasing; Diaken M.
Bastiaansen
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
Zaterdag 10 november
19.00 uur: Eucharistieviering voorganger: pastoor M. Prasing
Eerste Heilige Communie 2019 in
de Immanuelparochie

Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk

De werkgroepen zijn gestart met
de voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie.
De data voor dit feest zijn vastgesteld op:
Zondag 19 mei voor cluster Midden in de kerk van Zevenbergen.
Zondag 26 mei voor cluster West
in de kerk van Fijnaart.
Zondag 2 juni voor cluster Oost
in de kerk van Zevenbergschen
Hoek.

Woensdag 7 november
14.00 uur Protestantse Vrouwendienst Moerdijk (bij Gerry de
Visser)

Maandag 5 november
19.30 uur: Bijbelstudie met Ds.
Boer in de Gereformeerde kerk

Pastor: diaken Michael Bastiaansen
T: 06-46341138

Protestantse Gemeente Moerdijk

Zondag 11 november
9.30 uur Ds. F. den Harder Viering Heilig Avondmaal

Zegen
Bijzonder aan het ‘naar de kerk
gaan’ is dat we wekelijks de zegen van God ontvangen.
Wat is nu eigenlijk een Zegen?
Het Hebreeuwse woord voor ‘zegen’ betekent letterlijk: ‘het goed
zeggen’. God spreekt over jou het
goede uit.
Elke kerkdienst eindigt ermee. Zo
kunnen we de week weer in.
Een gezegend leven, maakt je
dankbaar.

E: pkwest@immanuel-parochie.
eu
I: www.immanuel-parochie.eu

Schoenendoosactie 2018
De Protestantse Kerk Moerdijk
doet weer mee aan de schoenendoosactie, waarbij gevraagd wordt
om allemaal een schoenendoos
te versieren en te vullen met
schoolspullen, spelletjes, toiletartikelen en dergelijke. Wat is
er nu mooier om een kind blij te
maken?
Inleveren van de schoenendozen
kan tot 23 november bij:
Fam. van Dam, Irenestraat 13,
Fam. Wervers, Margrietstraat 6
of in de Protestantse kerk aan het
Wilhelminaplein.
Rooms Katholieke Immanuel Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert
en Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
T: 0168-462345

De voorbereidingsbijeenkomsten
zullen in januari 2019 starten.
Alle kinderen uit groep 4 krijgen
een uitnodiging via de scholen.
Mocht u deze niet ontvangen, dan
kunt u een aanmeldingsformulier
aanvragen bij het secretariaat van
de parochie via email coordinator@immanuel-parochie.eu of via
telefoon 0168-323218.
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Recept van de week

Week van de Mantelzorg

Balinese kip
Van een vriendin jaren geleden eens een heerlijk en makkelijk recept gekregen. En nog steeds staat het hier regelmatig op tafel.
Makkelijk voor zomaar een snelle maaltijd, maar zeker ook makkelijk als je visite krijgt en jouw gasten wilt trakteren op een smakelijke
maaltijd.
Garneer deze balinese kipschotel met wat kroepoek, stukjes komkommer, gekookt eitje, geroosterde kokos met pinda’s e.d. en serveer het met rijst.
Of doe het eens heel anders, want het is zeker ook lekker met een
Turks brood erbij en een groene salade.
Of heb je een uitgebreidere kooksessie, dan is ’t ook heerlijk als
bijgerecht van een rijsttafel.
Eet smakelijk!
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram kipfilet
250 gram gesneden champignons
2 uien
1/2 liter kipbouillon
scheutje azijn
sambal
1 zakje droge nasi kruiden
3 eetlepels suiker
7 eetlepels ketchup
1 theelepel laos
Evt. maïzena
Bereidingswijze
Wok de kipfilet in stukjes, doe daar de uien niet te fijn gesneden
bij en even wokken, dan de champignons in plakjes erbij en samen
wokken tot het gaar is.
Doe de hete bouillon, scheutje azijn, de nasikruiden, sambal, suiker,
ketjap, ketchup, laos en eventueel peper en zout bij het mengsel.
Als geheel goed warm is, de saus eventueel afbinden met maïzena.

In de Week van de Mantelzorg van
5 tot en met 10 november 2018 organiseert de gemeente Moerdijk
samen met Surplus weer allerlei
activiteiten voor mantelzorgers.
Met als thema 'verras de mantelzorger'. Samen met een aantal
betrokken mantelzorgers is deze
week tot stand gekomen. Er is gekeken naar de diversiteit binnen
de activiteiten om zo alle mantelzorgers iets te kunnen bieden wat
zij leuk vinden.
Wat wordt er georganiseerd?
Een aantal creatieve workshops,
een middagje aqua joggen en vrij
zwemmen, een workshop graffiti
voor de jonge mantelzorger, een
gezellige Djembé workshop, een
high-tea en een lunchbuffet met

entertainment ter afsluiting. Het
volledige programma en informatie om aan te melden staat op de
website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl.
Waarderingsmenu
Verder is er nog het Waarderingsmenu 2018. Het menu bestaat uit
een cadeaubon van €35,-. Deze
bon kan worden besteed bij een
lokale ondernemer binnen de gemeente Moerdijk. Inmiddels zijn
er al meer dan 850 menu’s aangevraagd en verstuurd naar de mantelzorgers.
Heeft u het waarderingsmenu nog
niet aangevraagd? Dit kan nog tot
31 december 2018 via www.moerdijk.nl/Mantelzorgwaardering.

Dit recept is heel goed van te voren te maken en later weer op te
warmen. Dan zijn de smaken alleen maar beter geworden.

Anjo van Tilborgh

Adverteren in Weekblad In
de Klundert?
Dit weekblad is een huis-aanhuiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de
inwoners van Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans,
Tonnekreek en Zwingelspaan.
Naast artikelen van de eigen
redactie, staat de krant vol met
berichten van plaatselijke verenigingen, stichtingen en ondernemers.

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

IN DE KLUNDERT bindt, boeit
en bespaart. Een lokale krant,
juist nu!
Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid in
de kernen door te fungeren als
spreekbuis voor lokale initia-

Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer
informatie over adverteren en
de tarieven. Daar kunt ook meteen een opdracht geven tot het
plaatsen van een advertentie.
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Klundert wint 2e Moerdijkse
derby binnen 8 dagen

Een week na de 0-1 overwinning bij de Fendert werd ook de tweede
Moerdijkse derby binnen een week winnend afgesloten. Nu moest Seolto uit Zevenbergen er aan geloven en won Klundert uiteindelijk met 1-2,
door een winnende treffer van Loïc Luzolo in blessuretijd.
Uitslagen
zaterdag 3 november:
Seolto 1 - Klundert 1: 1-2
VVGZ 8 - Klundert 4: 4-2
Klundert VR1 - Bruse Boys VR1:
7-3
Klundert JO19-1 - JEKA JO19-3:
5-0
Klundert JO17-1 - Bruse Boys
JO17-1: 3-3
WDS'19 JO15-1 - Klundert JO151: 0-1
Klundert JO15-2 - RSV JO15-1:
0-6
Klundert JO13-1 - ASWH JO132: 8-2
MOC'17 JO13-4 - Klundert JO132: 7-1
Klundert JO12-1 - Wemeldinge
JO12-1: 1-9
De Fendert JO11-2 - Klundert
JO11-1: 8-1
SC Gastel JO11-3 - Klundert
JO11-2: 4-6
DSE JO9-2 - Klundert JO9-1: 6-4
EBOH JO8-1 - Klundert JO8-1:
2-6
Unitas'30 JO8-5G - Klundert JO82: 5- 4
Klundert JO7-1 - Seolto JO7-1:
3-4
De Fendert JO7-1 - Klundert JO72: 3-10
Klundert JO7-3 - Cluzona JO7-2:
8-11
Programma
Maandag 5 november:
19:00
TVC Breda JO11-4 Klundert JO11-2

Donderdag 8 november:
20:00
Klundert VE1 - MOC'17
VE1
Zaterdag 10 november:
14:30
Klundert 1 - Oranje Wit
1
12:00
Klundert 2 - Altena
2
14:30
Heerjansdam 5 - Klundert 4
14:30
Klundert 5 - Vrederust 3
12:30
Yerseke VR1 - Klundert
VR1		
14:30
De Fendert JO19-1 Klundert JO19-1
12:30
Alliance JO17-2 Klundert JO17-1
12:00
Klundert JO15-1 - Cluzona JO15-1
10:15
Klundert JO15-2 MOC'17 JO15-5
10:15
Klundert JO13-1 - RCD
JO13-1
11:00
RSV JO13-1 - Klundert
JO13-2
08:45
Klundert JO12-1 WIK'57 JO12-1G
10:30
Kogelvangers JO11-1 Klundert JO11-1
10:15
DSE JO11-4 - Klundert
JO11-2
10:15
Klundert JO10-1 Oranje Wit JO10-4
09:00
Klundert JO8-2 - De
Fendert JO8-1
09:30
De Fendert JO7-1 Klundert JO7-1
10:00
Klundert JO7-2 - SVC
JO7-1
11:00
Klundert JO7-3 - Nieuw
Borgvliet JO7-2G

Geen overwinningen voor TPO
1, 2 & 3.

Uitslagen:

Programma

Woensdag 31 oktober 2018
Virtus 4 – TPO 2 1 - 2

zaterdag 10 november 2018
12.45u RSV JO17-1 – DHV/TPO/
VOV J017-1 Rucphen
10.30u DHV/TPO MO17-1 – Baronie MO17-1 Den Hoek
10.30u Jeka JO13-13 – DHV/TPO/
VOV JO13-1 Bavel
11.00u TPO/VOV/DHV JO13-2 –
Unitas’30 JO13-6 Langeweg
09.30u TPO/VOV/DHV JO11-1 – De
Fendert JO11-3 Moerdijk``
09.30u TPO/VOV/DHV JO10-1 –
Oranje Wit JO10-3 Den Hoek
09.30u TPO/VOV/DHV JO9-1 – SC
Kruisland JO9-2 Moerdijk
08.30u Boeimeer JO8-3 – TPO/
VOV/DHV JO8-1 Breda

Zaterdag 3 november 2018
UVV’40 JO17-1 – DHV/TPO/VOV
JO17-1 1 - 4
DHV/TPO/VOV JO13-1 – DIOZ
JO13-1 3 - 1
Virtus JO13-3 – TPO/DHV/VOV
JO13-2 1 - 8
TPO/DHV/VOV JO10-1 – SSW
JO10-2 4 - 6
Boeimeer JO9-4 – TPO/DHV/VOV
JO9-1 4 - 4
TPO/DHV/VOV JO8-1 – Unitas’30
JO8-4 0 - 8
Zondag 4 november 2018
TPO 1 – FC Dordrecht Amateurs
11-6
HZ’75 1 – TPO 2 9 - 0
TPO 3 – Gesta 3 1 - 7

Zondag 11 november 2018
11.00u TPO 2 – Noordhoek 2
10.00u TPO 3 – RCD 7

Programma onder voorbehoud

Ook de sportberichten
van uw
vereniging plaatsen?
Mail naar:
redactie@indeklundert.nl
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Snacks
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Verse loempia’s
maandag t/m zaterdag
08:00 - 21:00 uur

2 stuks
Openingstijden
zondag
10:00 - 18:00 uur

