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Ondernemer van de maand
Keurslager Jongmans

Nieuwe jeugdraad van 
Loerendonck

Gewoon bijzonder met
Paul en Tini Langeweg

Foto van de week van
Wouter Koomans

Spaaractie Winkelen in de Klundert

Lancering kwartet speel Moerdijk

Maandagavond 5 november was de lancering van het nieuwe kwartetspel Speel Moerdijk, dat bij elkaar gespaard 
kan worden via de deelnemers van Winkelen in de Klundert. Wethouder Désirée Brummans mocht het eerste kwar-
tetspel in ontvangst nemen van Henk Strootman, voorzitter van het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK).

De spaaractie is deze week be-
gonnen en loopt door tot en met 
het weekend van 22/23 december.
Bij besteding van elke tien euro 
krijgen klanten een setje van twee 
kwartetkaarten. Bij elkaar zijn er 
25 kwartetten, dus er moeten 100 
verschillende kaarten bij elkaar 
gespaard worden. Bij het kwartet 
hoort ook een mooi bewaardoosje. 
Dit doosje is apart te koop of ver-
krijgbaar met punten van de win-
kelpas Winkelen in de Klundert.

Leuk en leerzaam
Het kwartetspel is een initiatief 
van het KOK/Winkelen in de Klun-
dert. Er is bewust gekozen voor 
een spel met kaarten van alle 
kernen in de gemeente Moerdijk 
om het zo voor de hele regio in-
teressant te maken om bij elkaar 
te sparen. Van de kernen zijn er zo 
diverse kwartetten samengesteld, 
zoals bijvoorbeeld Monumenten 
in Klundert, Evenementen in Fij-
naart, Haven Zevenbergen, Water 

in Willemstad, Kernen vanuit de 
lucht, Buurtschappen, maar ook 
complete kwartetten van Noord-
hoek, Moerdijk, Langeweg, Ze-
venbergschen Hoek, Heijningen, 
Standdaarbuiten en Helwijk. De 
hele gemeente is in beeld gebracht 
met omschrijvingen van elk onder-
werp op de kaart. Dit kwartet is op 
deze manier ook een leuk en leer-
zaam spel geworden waarbij de 
spelers heel veel te weten kunnen 
komen over hun woonomgeving.

Alle kernen van de hele gemeente
Het kwartetspel is samengesteld 
en gemaakt door René en Anjo 
van Tilborgh. Het KOK kwam met 
het idee en zij zijn er mee aan de 
slag gegaan om kwartetrubrieken 
te verzinnen, overal foto’s van te 
gaan maken of foto’s op te vragen 
bij diverse organisaties van evene-
menten en omschrijvingen te ma-
ken voor de kaarten. 
“We zijn er best een tijdje zoet 
mee geweest”, vertelt René van 
Tilborgh, “ik ben uren op pad ge-
weest met m’n fototoestel, moest 
regelmatig weer terug naar be-
paalde plaatsen omdat het licht 
verkeerd stond of ik kon ergens 
op bepaalde tijd niet terecht. Maar 
alle kernen van de hele gemeente 
komen voor in het kwartetspel.” 
Dat zijn heel wat kilometers door 
de hele gemeente geweest, maar 
het resultaat is er naar. Het is bij 
elkaar een mooie fotoverzame-
ling geworden. Maar het meeste 
werk was volgens René eigenlijk 
toch het maken van alle teksten 
behorend bij de foto’s. “Er is maar 
een beperkte ruimte op zo’n kaart, 
we hadden een limiet van een be-
paald aantal tekens. Dat was ook 
een hele klus om dit allemaal bij 
elkaar te zoeken en te schrijven, 
maar wel heel leuk om te doen al-
lemaal. We hebben heel wat bijge-
leerd over onze gemeente.”

Enthousiast
Wethouder Désirée Brummans is 
enthousiast over het kwartetspel: 
“Wat een geweldig initiatief! 

Lees verder op pagina 3
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oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

broodje van de week!

Broodje 

gezond
€ 3,50

nu €2,80

geldig van 12-11-18 t/m 17-11-18

 Maat 40 t/m 46   € 119,95

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

	  

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

Deze vrijdag en zaterdag
bij besteding boven de €15,00

4 HEERLIJKE BERLINERBOLLEN
HELEMAAL GRATIS!!
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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. 

Weekschrijfsel
Zomaar een praatje in 300 
woorden…

Door de week heen kom je 
altijd van alles en iedereen 
tegen. Vaak in de haast even 
gedag roepen, maar soms 
kom je ook tot hele leuke ge-
sprekken.

Zo was ik van de week in de 
dierenspeciaalzaak. Onze 
Cooper die eet en die eet en 
die eet en die groeit als kool. 
Nog lang niet uitgegroeid 
maar nu gaat hij al richting 
de veertig kilo. Dat kleine 
schatje wordt echt een gigan-
tische herder. Soms heel stout 
(die tuin van ons is inmiddels 
veranderd in een chaotisch 
speelparadijs voor onze stoe-
re herderpuber) maar ook een 
echte kroelkont. Toen Cooper 
nog een Coopertje was, lag 
hij graag lekker op schoot te 
kroelen. Dat doet hij dus nog 
steeds heel graag. Alleen is hij 
daarvoor eigenlijk inmiddels 
een paar maatjes te groot. Met 
zo’n bakbeest op schoot heb 
je niet veel bewegingsvrijheid 
meer…. Maar dat terzijde.

Ik was dus in de dierenspeci-
aalzaak om weer eens grote 
zak hondenbrokken te kopen 
en kwam aan de praat met de 
dame van de winkel. Gewoon 
over van alles en nog wat. Op 
de toonbank stond een bak 
met guppen. Altijd fascine-
rend van die leuke gekleurde 
visjes, maar je kunt er verder 
zo weinig mee. Maar dat sprak 
de dame achter de toonbank 
toch tegen. Zij kent iemand die 
guppen traint. Het moet niet 
gekker worden…. En die gup-
pen kunnen dus zelfs door een 
hoepeltje springen als je die 
net boven het water houdt. Het 
klinkt niet echt geloofwaardig, 
maar het schijnt echt waar te 
zijn.

Misschien moeten we dan toch 
eens een aquarium aanschaf-
fen. Die vissen maken in ieder 
geval niet zo’n geweldige cha-
os in de achtertuin.

Dit is dus alweer de zeven-
de editie van Weekblad In de 
Klundert. Veel leesplezier!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl

vervolg van de voorpagina

Misschien wel een idee om zo’n 
spel straks ook cadeau te geven 
aan bijvoorbeeld nieuwe inwoners 
in de gemeente. Klundert laat hier 
maar weer eens mee zien dat het 
een unieke kern is waarin veel 
mogelijk is en waar je met samen-
werking heel veel kan bereiken.”

Ruilmiddag zaterdag 29 december
Maar eerst dus de actie bij de 
Klundertse winkeliers. Klanten 
kunnen gaan sparen en natuurlijk 
komt er aan het eind van de actie 
een grote ruilmiddag om je kwar-
tet compleet bij elkaar te krijgen. 
Deze ruilmiddag staat gepland op 
zaterdagmiddag 29 december 
van 13.00 tot 16.00 uur in De Stad 
Klundert.

De kwartetkaarten kunnen ge-
spaard worden bij: AH in de Klun-
dert, Bakkerij Jac Smit, By Tiki, DA 
van Berghem, De Lentezwaluw, 
De Poort Trends, De Roos Mo-
deschoenen, Dierenspeciaalzaak 
Wendy, Eeterij Kelian, Esther’s 
Modewensen, Feel Beauty by Cin-

dy, Jacco’s Menswear, Jora Servi-
cestation, Keurslager Jongmans, 
Kluswijs Klundert, Maribelle Lin-
gerie, Maribelle Mode, Marskra-
mer Klundert, Optiek Hermans, 
Primera Klundert, Rechtstreeks, 
Ropanita, Uw Topslijter Sleijtenrij 
en bij Van de Werken. De actie ook 
mede mogelijk gemaakt door Van 
Wensen Makelaars en Geerts Ga-
ragedeuren.

door Anjo van Tilborgh

Bingo in De Ankerkuil Moerdijk 
“Samen Sterk, Samen Spelen”

De Zonnebloem afdeling Moer-
dijk en de Stichting Oranje Comité 
Moerdijk organiseren samen een 
bingoavond op vrijdagavond 16 
november waarvan de opbrengst 
volledig besteed zal worden voor 
aanschaf speeltoestellen minder-
valide kinderen in Het Dorpshart 
Moerdijk. De bingo wordt gehou-
den in De Ankerkuil en begint om 
20.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom!

Voor hetzelfde goede doel is die 
vrijdagavond ook een pokeravond 
bij voetbalvereniging TPO Moer-

dijk.
In het dorp Moerdijk worden di-
verse acties gehouden voor deze 
speeltoestellen voor minderva-
lide kinderen, waaronder diver-
se sponsoracties en een onli-
ne crowdfunding. Vorige week 
woensdag hebben de kinderen van 
Basisschool De Klaverhoek Moer-
dijk een speciale sponsorloop ge-
houden met een mooie opbrengst. 
Nu de bingo en pokeravond en in 
december als slotstuk een actie 
op de plaatselijke kerstmarkt die 
jaarlijks in het dorp wordt gehou-
den.



De winter is van sta
rt, 

dat vieren wij met een 

nieuwe menukaart!nieuwe menukaart

RESERVEER OP:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL 

OF BEL 0168-729202

VOLGT U ONS OOK AL 
OP SOCIAL MEDIA?

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

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.nl

Staat hier volgende week 
UW advertentie?

Meer info:
advertenties@indeklundert.nl

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
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ONDERNEMER VAN DE MAAND

Ballenfeest bij Keurslager Jongmans
Top 3 van Nederland met beste gehaktbal

De keuze voor de ondernemer van deze maand was niet zo moeilijk: Keurslager Jean-Pierre Jongmans 
heeft afgelopen week een hele mooie prijs gewonnen. Met zijn overheerlijke gehaktballen staat de Klun-
dertse slagerij in de top 3 van Nederland. Dat is natuurlijk reden voor een feestje.

De laatste maanden is er hard ge-
werkt om de beste bal gehakt van 
Nederland te maken. “De beste bal 
gehakt maak je echt niet zomaar. 
De basis van onze gehaktbal was al 
goed en van daaruit zijn we steeds 
aan het verbeteren. Daarbij hebben 
we dingen ontdekt, die we ook weer 
gebruiken in andere producten. 
Zo’n proces is heel intensief, maar 
ook leerzaam en zeker kwaliteit 
verhogend voor de hele zaak”, ver-
telt Jean-Pierre. 
De feestelijke prijsuitreiking vond 
plaats op de Slavakto in de Jaar-
beurs Utrecht. En Jean-Pierre was 
daar bij samen met zijn vrouw Ju-
liette en Rob, die als slager bij hen 
in de zaak werkt. “Rob is met name 
onze gehaktspecialist. Samen heb-
ben we er maanden hard aan ge-
werkt om de lekkerste bal gehakt 
te maken.”

Winnende bal
Op basis van een voorselectie, een 
finaleronde en een mysterie-shop-
per die bij alle finalisten in de winkel 
is geweest, zijn alle gehaktballen 
gekeurd. De vakjury met als jury-
voorzitter tv-chef Sandra Ysbrandy, 
heeft alle inzendingen beoordeeld. 
Bij de beoordeling werd met name 
gelet op smaak, geur, kleur, sa-
menstelling en bewerking. “Uitein-
delijk waren er dus nog maar tien fi-
nalisten over. Dat was zo ontzettend 
spannend. Met onze derde plaats 
staan we dus in de Top 3 Beste Bal 
Gehakt van Nederland”, aldus een 
trotse Jean-Pierre. 

In de winkel is het verder de hele 
week feest geweest. Natuurlijk 
mocht iedereen proeven van deze 
winnende bal gehakt en er gingen 
honderden ballen over de toon-
bank. Menig gezin in Klundert 
en omgeving heeft de afgelopen 
week deze topballen op het menu 
gehad. 

Ambachtelijk familiebedrijf
Slagerij Jongmans is met recht een 
ambachtelijke slagerij. We mogen 
een kijkje nemen achter de scher-
men. Grote koelingen, vriezers, 
allerlei moderne machines die 
helpen om steeds meer producten 
te kunnen verwerken. Er wordt ge-
pekeld, gerookt, gehakt, gesneden, 
gekookt, gebakken, gegrild en al 
wat nog meer nodig is voor het uit-
gebreide assortiment wat de keur-
slager aanbiedt. Het vlees komt in 
grote stukken binnen en wordt ver-
der helemaal verwerkt in de slagerij 
achter de winkel. Jean-Pierre is de 
derde generatie die nu de zaak runt.
“Mijn opa is in 1934 begonnen met 
deze slagerij en nog steeds zitten 
we op dezelfde plek. Maar de zaak 
is natuurlijk wel heel erg veranderd 
sindsdien. Bij de laatste verbouwing 
in 2013 is alles rigoureus aangepast 
en vernieuwd.” Bij de winkel en sla-
gerij zit aansluitend ook meteen een 
woning. Daar wonen Jean-Pierre 
en Juliette met hun kinderen. “Ik 
ben hier opgegroeid, heb daarna 
nog wel een aantal jaren elders in 
Klundert gewoond en nu wonen 
we alweer twintig jaar in deze wo-

ning bij de slagerij.”

Samenwerking
Juliette werkt ook actief mee in de 
zaak. Met name helpt ze in de winkel, 
maar ze doet ook de administratie en 
zorgt dat de voorraad altijd op orde is. 
“We runnen de zaak echt helemaal 
samen. Zo’n zaak runnen is best in-
tensief en dan is het fijn als je dat sa-
men kunt delen. Samenwerken aan 
het succes van onze zaak.”
En dat die samenwerking een suc-
ces is geworden moge duidelijk zijn. 
Keurslager Jongmans is een echte 
regioslager, van heinde en ver weten 
klanten de winkel te vinden. “Daar zijn 
we best wel trots op. En we werken 
er keihard voor om onze klantenkring 
tevreden te houden. We hebben een 
uitgebreid assortiment en werken 
constant aan verbetering, uitbreiding 
en vernieuwing.”

Succesformule
Vroeger waren er zeven slagers in 
Klundert, alleen Keurslager Jong-
mans is nog over. Zoals Jean-Pier-
re het zelf zegt: “Wij zijn de laatste 
der Mohikanen.” Wat is de suc-
cesformule? Daar is Jean-Pierre 
duidelijk in: “Ik houd van mijn vak, 
ik zie het vaak als een uit de hand 
gelopen hobby en ik heb altijd met 
veel hart voor de zaak gewerkt. We 
streven naar een goede sfeer in de 
winkel en in de slagerij. We hebben 
inmiddels een personeelsbestand 
van vijftien personen en werken 
met alle personeelsleden naast en 
met elkaar. Ons credo is: wees al-

tijd eerlijk en recht door zee en ben 
goed voor elkaar.”
Ook de ligging werkt natuurlijk mee 
aan het succes. De winkel ligt in 
het mooie centrum van Klundert en 
heeft volop parkeergelegenheid di-
rect voor de deur. En ook het uitge-
breide en mooi geëtaleerde assorti-
ment zorgt voor een grote klandizie. 
“We werken met goede moderne 
apparatuur en we kunnen daarmee 
een grote capaciteit aan. Naast de 
reguliere slagerijproducten, verko-
pen we ook complete maaltijden. 
Onze huisgemaakte erwtensoep 
bijvoorbeeld is geroemd in de hele 
regio. Ouderwetse kwaliteit, maar 
modern gemaakt. We starten nu 
weer met iets nieuws in ons assor-
timent: de gevulde kant en klare 
hapjespan, een schaal met over-
heerlijke snackhapjes, die thuis zo 
opgewarmd kan worden.”

Trotse slager
Nieuwe klanten krijgen altijd een 
warm welkom, maar meteen ook 
een waarschuwing. “Ik zeg altijd 
tegen nieuwe klanten: weet waar 
je aan begint, want heb je eenmaal 
onze kwaliteitsproducten geproefd 
dan neem je geen genoegen meer 
met minder.”
En met de kwaliteit zit het wel goed. 
Bij de jaarlijkse keuring worden al-
tijd tienen gehaald, er zijn al diverse 
prijzen gewonnen zoals ‘slagerij van 
het jaar’ in 2007, in 2014 met twee 
sterren de titel ‘Slager met ster’ 
verdiend, de rookworst, de sala-
des en maaltijden zijn beloond met 
goud en ze zijn BBQ-kampioen van 
West-Brabant geweest. Alles bij el-
kaar een prachtige staat van dienst. 
En nu dus de beloning dat ze in de 
Top 3 van Nederland staan met de 
Lekkerste Gehaktbal.
“Daar werken we keihard voor, 
puur op eigen kracht en met twee 
beentjes op de grond. We zijn hart-
stikke blij met dit resultaat. Uitein-
delijk hopen we natuurlijk een keer 
op een eerste plaats, maar voor nu 
staat hier een supertrotse slager!” 

door Anjo van Tilborgh
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Geweldig elfde-van-de-elfde feest in De Niervaert

Nieuwe Jeugdprins van Loe-
rendonck: Marijn den eerste

Vrijdag was de start van het nieu-
we seizoen in Loerendonck. Dit 
gebeurde in een nieuwe locatie 
en met een nieuwe opzet van het 
carnaval, wat door het publiek 
zeer goed ontvangen is. Het was 
een geweldig voorproefje van het 
nieuwe carnavalsseizoen en heel 
veel Loerendonckers wisten de 
weg naar deze nieuwe feestloca-
tie te vinden. De grote zaal van 
De Niervaert was voor deze gele-
genheid helemaal omgetoverd tot 
een carnavaleske feestzaal, waar 
tot in de late uurtjes uitbundig ge-
feest werd.

Geen Prins maar wel een Jeugd-
prins
De Loerendonckse Algemene 
Karnavalsstichting (LAK) kon nog 
geen nieuwe Prins van Loeren-
donck bekend maken, maar het 
bestuur hoopt voor carnaval nog 
wel een nieuwe prins voor te kun-
nen stellen. Ook de Raad van Elf 
kon nog niet gepresenteerd wor-
den en ook hier hoopt men dat er 
Loerendonckers zijn die dit op zich 
willen gaan nemen. Wel kon er 
een nieuwe jeugdprins geïnstal-
leerd worden en voorgesteld aan 
het publiek: Marijn den eerste van 
Loerendonck gaat komend carna-
valsseizoen de scepter zwaaien 
over de carnavalsactiviteiten van 
de Loerendonckse jeugd.

Complete jeugdraad
De opening werd verricht door 
Piet Lankhaar, de voorzitter van 
de LAK. Na een  bedankje aan de 
sponsoren Optisport Moerdijk en 
medeorganisator WeTouch werd 
de microfoon overgedragen aan 
Pepijn en Tijn (Buurman en Buur-

man voor de kinderen). 
De nieuwe jeugdraad werd ge-
presenteerd onder toeziend oog 
van Denise en Marleen, die de 
nieuwe raadsleden weer netjes 
in hun pakjes hebben gestoken. 
Na het voorstellen van de raads-
leden Mike, Rinke, Daan van Wijk, 
Esmee, Faylin, Daan Donkers, 
Stijn en Jarno werd de ereraad 
van de jeugd voorgesteld. Deze  
bestaat dit jaar uit Boerin Megan, 
Pliessie Reinier, Nar Serietje, Ad-
judant Bryan en Hofdame Nova. 
Als laatste kwam de nieuwe 
Jeugdprins Marijn dun 1e voor 
het voetlicht. Marijn zit nu voor 
de derde keer in de jeugdraad, 
zijn roots liggen bij  carnavalsver-
eniging de Tolheffers, waar zijn 
ouders al menig jaar lid van zijn. 
Loerendonck kan trots zijn op 
deze schitterende club van jon-
gens en meisjes.
Het bleef de hele avond een gran-
dioos feest en Loerendonck ging 
helemaal los met Feest-DJ Rem-
co, die er een fantastische avond 
van heeft gemaakt samen met de 
feestzangers Jeroen van Zelst en 
Marco Kraats. 

Oproep
Het thema voor het komende 
carnaval is Houtum vast E Loe-
rendonck, want carnaval in Loe-
rendonck moet gewoon blijven 
bestaan. 

Wil je de LAK helpen of wil je met 
een vriendengroep de raad van 
carnaval 2019 vorm gaan geven, 
neem dan contact op via e-mail: 
loerendonck.secretariaat@gmail.
com.

Gemeente Moerdijk continueert de starterslening

Loket starterslening is 
geopend!
Het loket voor de starterslening 
is weer geopend. Nieuwe aanvra-
gers voor een starterslening zijn 
weer van harte welkom bij ons 
loket. De gemeenteraad heeft op 
donderdag 1 november 2018 be-
sloten om een aanvullend budget 
van € 1.000.000 ter beschikking te 
stellen voor het verstrekken van 
startersleningen. De gemeente 
neemt de komende dagen con-
tact op met de aanvragers die 
zich de afgelopen maanden, 

sinds het sluiten van het loket voor 
de starterslening, hebben gemeld 
en op de wachtlijst terecht zijn ge-
komen. 
Starters op de Moerdijkse koop-
woningmarkt kunnen sinds juli 
2008 een lening aanvragen bij de 
gemeente. Dit steuntje in de rug is 
sindsdien niet meer weg te denken 
voor koopstarters.
Voor meer informatie over de star-
terslening, kijk op 
www.moerdijk.nl/starterslening.

Wordt u ook Vriend van In de Klundert?
Als lezer van onze krant kunt u 
Vriend worden van In de Klun-
dert! Hiervoor vragen we dan 
een financiële ondersteuning 
van 13,57 euro per jaar, per half-
jaar, per kwartaal, per maand, 
aan u de keuze met welke fre-
quentie u uw vriendenbijdrage 
wilt doneren.

Een vreemd bedrag zult u zeg-
gen. Wij vinden van niet. Op de 
plaats waar nu Klundert ligt, 
lag vroeger het dorp wat de 
heerlijkheid Niervaert werd 
genoemd. In 1357 kreeg deze 
heerlijkheid Stadsrechten en 
die rechten zijn overgegaan op 
Klundert. Een speciaal jaartal 
dus dat wij graag verbinden aan 
de Vrienden van In de Klundert.

Samenwerken ter verbetering 
leefbaarheid

Weekblad In de Klundert brengt 
lokaal nieuws. Naast artikelen 
van de eigen redactie, biedt de 
krant volop ruimte aan plaat-
selijke organisaties om zich 
te profileren.  In deze krant 
kunnen nieuwtjes, activiteiten, 
verslagen en aankondigingen 
onder de aandacht van de loka-
le lezers gebracht worden. Te-
gelijk 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.

Voortgang alleen mogelijk bij 
voldoende vrienden en adver-
teerders

De krant wordt gratis huis-
aan-huis bezorgd in de kernen 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 

Noordschans, Zwingelspaan 
en Tonnekreek. Dit kunnen we 
alleen doen bij gratie van dona-
teurs, sponsors en adverteer-
ders. Zonder financiële onder-
steuning is het onmogelijk om 
dit weekblad uit te geven. Van-
daar dus de vriendelijke doch 
dringende vraag om allemaal 
Vriend van In de Klundert te 
worden. Alleen als ons week-
blad genoeg financiële draag-
kracht krijgt, kunnen we door 
blijven gaan met het wekelijks 
maken en bezorgen van In de 
Klundert.

Aanmelden als Vriend van In 
de Klundert kan via het invul-
formulier op de website www.
indeklundert.nl/word-vriend-
van-in-de-klundert of aanmel-
den via e-mail: 
info@indeklundert.nl.

U kunt zich dan aanmelden voor 
een bedrag van 13,57 euro per 
jaar, per halfjaar, per kwartaal 
of per maand. De frequentie 
waarop we uw bijdrage mogen 
verwachten kunt u aanvinken 
op het aanmeldingsformulier 
op de website of doorgeven via 
e-mail. Na aanmelding krijgt u 
een bevestiging met een link 
om de betaling te regelen.

Sponsors voor andere bedra-
gen zijn uiteraard ook meer 
dan welkom!
Bijdragen kunnen overge-
maakt worden op bankreke-
ning NL06 RABO 0181 2466 78 
t.n.v. Stichting In de Klundert 
o.v.v. Vriend van In de Klun-
dert.
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Dirigent Kees van Vugt zwaait af bij Het 
Westhoeks Mannenkoor

Na ruim 10 jaar de muzikale leiding van Het Westhoeks Mannenkoor 
(WMK) in handen te hebben gehad, heeft dirigent Kees van Vugt zijn 
besluit bekend gemaakt dat hij het dirigeerstokje van het koor uiter-
lijk eind juni 2019 neer zal gaan leggen. Zijn besluit, dat voor velen als 
een volslagen verrassing kwam, werd hem vooral ingegeven door zijn 
persoonlijke situatie die dit jaar drastisch gewijzigd is. 

Kees heeft aangegeven dat hij 
de komende periode de tijd aan 
zichzelf wil hebben en minder ge-
bonden wil zijn door koorverplich-
tingen. Zijn besluit raakt naast 
het WMK nog twee andere koren 
waaraan Kees muzikale leiding 
geeft. Het bestuur en de leden 
van het koor hebben respect en 
alle begrip voor de beslissing  van 
de dirigent, maar ervaren het als 
bijzonder spijtig. Kees is de vierde 
dirigent van het WMK en heeft als 
zodanig verreweg de langste staat 
van dienst in het koor. 

Eigen sound
In de jaren dat Kees voor het koor 
heeft gestaan is niet alleen hijzelf 
gegroeid als dirigent en arran-
geur, maar heeft hij vooral ook 
het WMK als koor op een hoger 
plan gebracht. Qua  “geluid” heeft 
hij het koor een duidelijke eigen 
sound gegeven, heeft het reper-
toire van het koor een drastische 
verfrissing ondergaan en ook qua 
beleving bij de leden zijn ferme 
stappen gezet. Het merendeel 

van de nummers van het koor be-
staat tegenwoordig uit lekker in 
het gehoor liggende evergreens 
die bij het publiek altijd bijzonder 
in de smaak vallen. Zijn positieve 
inbreng heeft ervoor gezorgd dat 
het ledental van het koor de laat-
ste jaren gestaag is gegroeid. 

Geschikte opvolger
Toen Kees van Vugt in september 
jl. in het koor aankondigde dat zijn 
periode als dirigent van het WMK 
er uiterlijk in juni 2019 op zou zit-
ten, is het bestuur van het WMK 
achter de schermen direct aan de 
slag gegaan om een geschikte op-
volger voor Kees te vinden. Er werd 
een profiel opgesteld waaraan de 
dirigent moest voldoen. Als eisen 
werden onder andere gesteld dat 
de nieuwe dirigent in staat moest 
zijn om het ongeveer 55-koppi-
ge koorgezelschap hoofdzakelijk 
bestaande uit “haantjes” goed in 
het gareel te houden, de opgaan-
de kwalitatieve lijn van het koor 
door te trekken, bij te dragen aan 
het behoud van de gezellige en 

vriendschappelijke sfeer binnen 
het koor, voort te borduren op de 
binnen het WMK gemaakte keu-
ze v.w.b. het karakter van het re-
pertoire en, niet onbelangrijk, bij 
te dragen aan verjonging van het 
koor door gaandeweg het reper-
toire aan te vullen met nummers 
van meer recente datum. 

Nieuwe dirigente Annemiek van 
den Hoven
Op basis van het opgestelde pro-
fiel en eerdere ervaringen, oor-
deelde het bestuur dat het een 
goede en voordehand liggende 
stap zou zijn om Annemiek van 
den Hoven uit Prinsenbeek als 
eerste potentiele kandidaat voor 
het dirigentschap te benaderen. 
Annemiek heeft eerder als diri-
gent van het WMK opgetreden, dat 
was in 2011 toen dirigent Kees van 
Vugt voor langere tijd was uitge-
vallen. Ze heeft toen maandenlang 
als inval dirigent voor het koor ge-
staan en heeft in dat jaar ook de 
jubileumreis ter gelegenheid van 
het 12,5 jarig bestaan van het koor 
naar Brugge meegemaakt. Zowel 
Annemiek als het koor hebben 
aan die periode goede herinnerin-
gen overgehouden. Ook in de jaren 
daarna is Annemiek nog enkele 
keren als dirigent ingevallen, iets 
waar ze duidelijk veel plezier in 
had. Al bij het eerste gesprek dat 
het bestuur met Annemiek had, 
werd duidelijk dat het licht aan 
beide kanten op groen stond. Voor 
Annemiek wordt het WMK het 
derde koor waaraan ze muzikaal 
leiding geeft. Haar andere koren 
zijn het koor Beekse Smart en ge-
mengd koor Intermezzo, beide uit 
haar woonplaats Prinsenbeek. 
De datum waarop Kees van Vugt 
afscheid neemt en Annemiek van 
den Hoven als dirigente start zal 
waarschijnlijk ergens in de eerste 
helft van 2019 liggen. Een exacte 
datum hiervoor is nog niet be-
kend. Of Kees aan het WMK ver-
bonden blijft als lid, zoals hij ooit 
bij het koor begon, is een besluit 
dat hij nog zal gaan nemen.

Kees van Vugt in actie tijdens jubileumconcert van het WMK op september 
(Foto: Sanne Voogt)

Kom in de 
kern XL:

Donderdag 15 november is 
er een inloopmiddag met als 
thema “Kom in de Kern XL” en 
ben je welkom tussen 13.00-
14.00 uur in het Huis van de 
Wijk Mauritshof Klundert. Je 
kunt tijdens dit inloopspreek-
uur binnen lopen met vragen 
over zorg, welzijn, wonen en 
voor de kruisvereniging. Deze 
donderdag zal ook bureau So-
ciaal raadslieden en de infor-
mele zorg aanwezig zijn.

Informele zorg Surplus
Welke ondersteuning kunt u 
krijgen als mantelzorger en/
of hulpvrager!?
Surplus biedt diverse dien-
sten aan om u te ondersteu-
nen in uw thuissituatie. Denk 
hierbij aan o.a. vrijwilligers 
die u graag willen helpen met 
vervoer, administratie, gezel-
schap, ondersteuning etc. 

Bureau Sociaal Raadslieden
Heeft u vragen over het in-
vullen van formulieren of het 
opstellen van een brief? Wilt 
u uitleg om een ingewikkel-
de brief te begrijpen? Heeft 
u een juridische vraag? Stap 
dan binnen bij het Sociaal 
Raadsliedenwerk. De vrij-
willigers geven advies en in-
formatie over uiteenlopende 
onderwerpen als: uitkering 
en loon, minimaregelingen, 
belastingen, huur- en zorg-
toeslag, arbeidsrecht en ont-
slag, woonzaken, juridische 
kwesties, echtscheiding, in-
gewikkelde formulieren, be-
zwaarschriften

Wilt u meer weten of heeft u 
vragen kom dan naar de kom 
in de kern XL.

Redactie voor In de Klundert?
Mail uw boodschap naar: 

redactie@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 Paul en Tini Langeweg uit Klundert

Ik woon in….
Ik ben 95 jaar geleden geboren in 
Klundert, ben hier opgegroeid en 
heb hier altijd gewoond. Behalve 
in de oorlog, toen heb ik van 1943 
tot 1945 ondergedoken gezeten 
in Voorthuizen vanwege arbeids-
inzet. Ik moest eigenlijk naar Kiel 
in Duitsland. In 1950 ben ik met 
Tini getrouwd. Nu zitten we hier 
prachtig in ons appartement in de 
Orangerie met uitzicht op ’t Walle-
tje waar we vroeger gewoond heb-
ben en we kijken uit over de hele 
polder.

Men zou mij kunnen kennen van...
Vroeger heb ik bij een boekhoud-
bureau gewerkt en kwam daardoor 
veel bij boeren en middenstanders. 
Daarvoor heb ik bij een puddingfa-
briek in Fijnaart gewerkt op de ad-
ministratie en verdiende daar twee 
gulden per week. Die fabriek ging 
failliet. Via meneer Leendertse ben 
ik toen bij het boekhoudbureau in 
Klundert terecht gekomen. Daar 
heb ik meer dan 40 jaar gewerkt en 
na mijn pensioen ben ik bepaalde 
klanten blijven bedienen. Overi-
gens wilde ik eigenlijk het liefste 
boswachter worden. Maar ik heb 
de ULO gedaan, daarna boekhoud-
lessen en m’n papieren gehaald 
zoals SPD bedrijfsadministratie en 
belastingconsulent. Dus het is toch 
wel heel iets anders geworden. 
Verder ben ik nog bij de brandweer 
geweest, ik deed de administratie 

van Rusthuis De Mauritshof en ben 
ook nog ouderling geweest in de 
kerk.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan heb is…
Dat was toch wel het onderduiken 
tijdens de oorlog. In die tijd had ik 
al verkering met Tini en zij kwam 
dan soms op de fiets helemaal 
naar Voorthuizen. Ik ben daar na de 
oorlog nog diverse keren geweest 
en die mensen zijn ook hier bij ons 
geweest. We hebben nu nog con-
tact met hun kleinkinderen, dat is 
toch wel heel bijzonder.

Ik ben trots op...
Mijn vrouw, mijn vier kinderen, tien 
kleinkinderen en negen achter-
kleinkinderen.

Mijn lijfspreuk is...
Ik heb niet echt een lijfspreuk, 
maar ik vind het belangrijk om 
klaar te staan om mensen te hel-
pen of raad te geven als ze dat no-
dig hebben.

Mijn sterrenbeeld is...
Maagd.

Ik ben goed in...
Rekenen, dat was ook echt mijn 
lievelingsvak op school. Andere 
kinderen vonden tekenen of gym 
leuker, maar ik zat het liefste som-
metjes te maken.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Dat ik wel eens iets doe, wat ik ei-
genlijk veel beter zou kunnen doen. 
Dat ik me er dus soms wel eens 
makkelijk vanaf wil maken.

Ik heb een grote hekel aan…
Daar geeft Tini heel ad rem ant-
woord: hij heeft een hekel aan op-
staan, blijft graag langer op bed 
liggen.

Ik droom van...
Ik droom vaak, maar heb ook wel 
eens nachtmerries. Dan droom ik 
dat ik langs paarden moet lopen 
en die willen me dan bijten. Tini 
herkent dat wel: dan ligt hij in z’n 
slaap erg te bewegen en slaat hij 
van zich af. 

Het boek waarvan ik genoot...
Dat zijn er zoveel, ik lees graag. Nu 
bijvoorbeeld ben ik het boek Eind-
spel van Tom Clancy aan het lezen.

We luisteren graag naar...
Nederlandse liedjes of een mooi 
klassiek concert.

Men kan ons ’s nachts wakker 
maken voor...
Griesmeelpap met rozijntjes. Als 
we niet kunnen slapen, dan gaan 
we uit bed en dan maak ik (Tini) 
voor allebei een bord griesmeel-
pap met krentjes, echt lekker. En 
daarna vallen we zo weer in slaap.

Het liefst drink ik...
Koffie en op z’n tijd een borreltje.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
heb meegemaakt is…
Een heel bijzondere belevenis heb 
ik meegemaakt toen ik nog een 
baby was. Er werd in 1923 ge-
vierd dat Koningin Wilhelmina 25 
jaar koningin was en voor dit feest 
werd een optocht gehouden. Deze 
optocht stopte voor ons huis en 
ik kreeg toen een speciaal spaar-
bankboekje met tien gulden erop. 
Heel bijzonder vind ik het ook dat 
we zo’n sterk geslacht hebben. Ik 
kom uit een gezin van zeven kin-
deren, de twee oudsten zijn over-
leden, maar vijf zijn er nog in leven: 
101, 99, 97, 95 en 90 jaar. Een keer 
per jaar komen we nog steeds bij 
elkaar bij mijn zus in Oosterhout.

Ons favoriete vakantieland is...
Het bloemeneiland Madeira, dat 
is echt prachtig. Verder zijn we 
vaak samen met een zus van Tini 
en haar man op vakantie geweest 

naar Spanje, Italië, Bulgarije, 
Frankrijk, Duitsland, allemaal 
mooie reizen. Nu reizen we eigen-
lijk niet meer. De laatste keer was 
twee jaar geleden een busreisje 
naar Valkenburg.

In mijn vrije tijd…
Ik lees graag en maak graag puz-
zels, zoals kruiswoordpuzzels, su-
doka’s en Japanse puzzels. Goede 
training voor de hersenen. Verder 
zijn we samen graag bezig met 
een legpuzzel. Tini vult daarbij aan: 
maar daar doen we best lang over 
hoor, het gaat allemaal niet meer 
zo gemakkelijk. Maar we zijn er 
lekker mee bezig.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Ik wilde altijd graag nog eens het 
Noorderlicht zien helemaal in het 
noorden van Scandinavië, maar 
daar is nooit van gekomen. 

Als we 10 miljoen euro winnen…
Zoveel geld zouden we niet eens 
willen hebben, we zouden het alle-
maal weggeven.

Mijn lievelingssport is…
Vroeger ging ik graag vissen, hen-
gelsport dus. De laatste jaren gaan 
we samen elke week gymmen en 
sjoelen. Laatst zelfs nog gewonnen 
met 521 punten.
Zelf fiets ik soms nog wel eens, ik 
heb een elektrische fiets. Vroeger 
hebben we samen heel veel ge-
fietst. Dan gingen we met de auto 
ergens naar toe, fietsen mee en zo 
hebben we op heel veel plek fiets-
tochtjes gemaakt. Maar ook sa-
men heel veel lange wandelingen 
gemaakt.

Op televisie kijken we graag 
naar…
Naar het nieuws en naar quizpro-
gramma’s.

Mijn beste vriend/vriendin…
Dat was vroeger Piet van Domme-
len, maar die leeft niet meer. We 
zaten bij elkaar in de klas en heb-
ben in dezelfde plaats ondergedo-
ken gezeten.

Ik ben bang voor…
Ik ben eigenlijk helemaal niet bang.

Ik heb bewondering voor…
De ministers en de regering. Dat 
lijkt me echt een hele moeilijke 
taak. Die mensen mogen we best 
wat meer waarderen.

Deze week een gesprek met een echtpaar. En wel een heel bijzonder 
echtpaar. We gingen op bezoek bij de 95-jarige Paul Langeweg, al 68 
jaar getrouwd met de 92-jarige Tini. Samen vormen ze een prachtig 
paar, lief voor elkaar, hartelijk voor hun medemensen en nog steeds vol 
belangstelling voor de wereld om hen heen. Een echte hechte eenheid. 
Paul staat deze rubriek als echte Klundertenaar in de hoofdrol, maar zijn 
vrouw Tini wordt zeker ook in het gesprek betrokken.
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Het Verhaal van Klundert 
de geschiedenis van Klundert ((deel 7 - 12 november 2018)

Hoe Klundert bestuurd werd in de 17e eeuw (dl. 1)
Klundert werd aanvankelijk be-
stuurd door een schout, twee 
burgemeesters en drie Schepe-
nen. De schout kan vergeleken 
worden met de burgemeester van 
nu. De burgemeesters waren wat 
nu de wethouders zijn. Alleen wa-
ren sommige taken van hen wel 
wat anders dan nu. Er was een 
“buiten-burgemeester”en een 
“binnen-burgemeester”. De bui-
ten-burgemeester moest buiten 
de stad wonen. Dat was bijna al-
tijd een boer. De binnen-burge-
meester woonde in de stad. De 
schepenen woonden soms ook 
buiten Klundert, maar meestal 
toch erbinnen.. Zij werden niet ge-
kozen zoals nu, maar aangesteld 
door de Prins. De schout was ook 
dijkgraaf. Hij moest erop toezien 
dat de dijken goed onderhouden 
werden. En het lijkt erop dat dat 
heel gebeurde, want de polder van 
Niervaart is nooit meer onderge-
lopen, behalve bij de stormramp 
van 1 februari 1953. Toen werd het 
water hoger opgezweept dan ooit 
daarvoor.

Er waren in de 17e eeuw veel 
dingen die het stadsbestuur zelf 
mocht of moest regelen. Zo werd 
er door het bestuur zelf recht-
gesproken. Als iemand iets had 
misdaan, werd hij of zij in de eigen 
plaats berecht. Voor heel zware 
misdrijven, zoals moord, kon men 
zelfs de doodstraf uitspreken. Het 
is niet bekend of dit in Klundert 
wel eens is gebeurd. Wel werden 
er veel lijfstraffen uitgesproken, 
zoals stokslagen, brandmerken, 
te kijk zetten in de schandpaal en 
in het ergste geval verbanning, 
tijdelijk of voorgoed. Dan mocht 

men Klundert niet meer in. Maar 
wie verbannen werd mocht ook 
nergens anders meer in Holland 
komen. Dat was een zware straf, 
want je kon nooit meer familie of 
vrienden bezoeken. Gelukkig be-
staan bij ons deze straffen niet 
meer, maar ook in Klundert zijn ze 
vaak uitgesproken.

Er waren vroeger niet veel men-
sen die voor de stad werkten. Op 
het stadhuis werd vergaderd, er 
werd ook recht gesproken en er 
was een weeskamer. Er waren 
toen veel meer weeskinderen dan 
nu. Vanuit het stadsbestuur en het 
kerkbestuur werden ‘weesmees-
ters’ aangesteld. In 1713 is in de 
Verlaatstraat een weeshuis ge-
bouwd en daar werden wezen die 
helemaal geen familie meer had-
den, opgevoed. Een ‘weesvader’ 
en een ‘weesmoeder’ zorgden 
voor deze kinderen. De jongens  
moesten als ze 12 jaar waren 
een vak gaan leren. De een bij 
een schoenmaker, de ander bij-
een kleermaker, een smid of een 
timmerman, enz. Soms werden 
ze daar heel slecht behandeld of 
kregen ze haast geen eten. Voor 
de meesten was het erg verdrie-
tig als ze in het  weeshuis terecht 
kwamen, maar zo ging het toen 
eenmaal.
Voordat er in Klundert een wees-
huis was, was het nog veel erger. 
Dan werden de meeste kinde-
ren, ook al waren ze nog jong, 
aan boeren toegewezen. Uitbe-
steed noemde men dat. Bijna 
altijd moesten de kinderen voor 
de boer werken, ook al waren ze 
soms maar 5 of 6 jaar. Toen be-
stond er nog geen leerplicht. Deze 

kinderen gingen dan ook niet naar 
school. Ze leerden daardoor lezen 
noch schrijven en bleven meestal 
heel hun leven arm, want ze had-
den ook geen vak geleerd. Toen 
het Klundertse weeshuis werd ge-
bouwd kwam daar enigszins ver-
betering in. 

Buiten de weesmeester, die een 
kamer op het stadhuis had, was 
er ook nog een secretaris.  Lang 
niet iedereen kon schrijven en de 
secretaris, die soms een knecht 
of klerk had, moest alle brie-
ven schrijven en alle processen 
en andere dingen die onthouden 
moesten worden. Soms zelfs in 2 
of 3-voud, want men kon toen nog 
niet kopiëren.

Verder werkte er toen niemand 
op het stadhuis. De burgerlijke 
stand bestond nog niet. Die is pas 
in 1811 ingevoerd. Trouwen deed 
men bij de dominee, dat was ook 
voor de wet geldig. In enkele ge-
vallen kon men voor de schepe-
nen trouwen, maar dat gebeurde 
maar zelden. De dominee doopte 
de kinderen en hield een regis-
ter van begraven bij. Trouwen en 
dopen moest hij ook opschrijven. 
Maar het gebeurde wel eens dat 
dat werd vergeten. Het is dus 
maar de vraag of het register van 
de dominee volledig was. Op het 
stadhuis hield men zich daar niet 
mee bezig. Alleen rijke mensen 
moesten bij trouwen en begra-
ven een soort belasting betalen. 
Dat werd impost genoemd en wèl 
genoteerd. Deze gang van zaken 
maakt het voor liefhebbers van 
stamboomonderzoek niet altijd 
gemakkelijk om uit te zoeken wie 
iemands voorouders zijn geweest. 

(wordt vervolgd)

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.

Klundert vind ik…
Een mooie stad! 

Wat ik mis in Klundert is…
Eigenlijk toch wel het rusthuis. De 
nieuwe Mauritshof is een prachtig 
gebouw, maar zo jammer dat het 
geen rusthuis meer is.

Mooiste plekje in Klundert…
Stadhuisring met het prachtige 
stadhuis en de Kerkring.

Minst mooie plekje in Klundert…
Toch wel de Bult van Pars.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Willemstad. Daar hebben we veel 
gewandeld over de binnen- en de 
buitenwallen. Een mooie stadje, 
maar we zouden er toch niet wil-
len wonen. We wonen het liefste in 
Klundert.

Nog een kleine aanvulling…
Dit gesprek is ons heel erg meege-
vallen. Wij vinden onszelf eigenlijk 
maar heel gewone mensen. Er zijn 
zoveel bijzondere mensen. Wij vin-
den het allebei een zegen dat we zo 
lang samen mogen zijn en allebei 
nog helder zijn en redelijk gezond. 
Dat is heel bijzonder en daar zijn 
we dankbaar voor.
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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.

Deze week een prachtige herfstfoto van Wouter Koomans.
Wouter (14 jaar) heeft sinds de zomer een fototoestel waarmee hij graag op pad gaat.

Deze prachtige foto heeft hij gemaakt op het wandelpad achter het Rondeel (richting Ravelijn).

Onmisbaar

door Burgemeester Jac Klijs

Ze zijn en doen zo veel meer dan 
wij zien: de wijkagenten. Vorige 
week heb ik met twee van hen 
meegedraaid in hun dienst. Ik heb 
de verantwoordelijkheid voor poli-
tie en brandweer en dan moet je 
ook weten wat er zoal op straat 
gebeurt vind ik.

Het was niet voor het eerst dat ik 
dit heb gedaan en weer viel me op: 
wat doen ze veel, en wat zijn ze 
belangrijk. Wat moeten ze onge-
looflijk veel kunnen en wat moe-
ten ze een sociale vaardigheden 
hebben…
Ze zijn vertrouwenspersoon voor 

de dakloze. Ze zijn de hulpverle-
ner voor de alleenstaande die het 
vertrouwen in de maatschappij en 
de mens kwijt is. Zij zijn degene 
aan wie de verslaafde zijn verhaal 
kwijt kan. Ze zijn de schouder die 
iemand nodig heeft om uit te hui-
len.
Ik zag het tijdens deze dienst alle-
maal passeren. En weer werd me 
bevestigd: ze zijn onmisbaar. De 
gesprekken die ze voeren komen 
vaker tevoorschijn dan het bon-
nenboekje.

En het blijft niet bij luisteren en 
daarna weer verder gaan. Ze zijn 
óók contactpersoon tussen de 
hulpbehoevende mens, zorg- en/

of hulpverlening of soms ook ge-
meente. Als het nodig is, leggen zij 
het contact met hulpdiensten, met 
zorginstellingen, met familie, bu-
ren of bekenden. En, helaas, het 
is vaker nodig dan je denkt. Het 
verrast me steeds weer hoe veel 
mensen afhankelijk zijn van hulp, 
zorg. Omdat er niemand voor ze 
is.

We zien verkeersovertredingen, 
ervaren een enkele keer overlast 
van anderen, we beseffen dat er 
gezondheidszorg is en we weten 
dat er brandweer en politie is. 
Waarbij we dan al snel denken aan 
‘boeven vangen’ en ‘bekeuringen’. 
Maar het gaat zó veel verder. De 
wijkagent ziet ook wat er áchter 
de voordeur is. En doet daar wat 
mee.

Onmisbaar zijn ze, ik blijf het zeg-
gen.

Recept van 
de Week

Deze week kwam ik in een oud 
kookboek nog een heerlijk re-
cept tegen van een toetje uit 
grootmoeders keuken. Lek-
kere appel-kaneel-crumble, 
warm of koud te serveren, lek-
ker met ijs en slagroom.
Zeker ’s winters hartstikke lek-
ker zo’n warm zoet toetje!

Appel-kaneel-crumble

Ingrediënten voor 4-6 perso-
nen:
3 flinke appels (bijvoorbeeld 
goudrenetten of jonagold)
50 gram suiker
2 theelepels kaneel
75 gram boter
100 gram bloem
100 gram suiker
snufje zout

Schil de appels en snij deze in 
blokjes. Doe deze in een oven-
schaal. Voeg 50 gram suiker en 
kaneel toe aan de appels, roer 
in de ovenschaal door elkaar.
Maak het deeg van de boter, 
bloem, suiker en een snufje 
zout. Er is geen mixer nodig, je 
kunt het gewoon met de hand 
tot een kruimelig deeg kneden.
Strooi het kruimeldeeg over het 
appelmengsel.
Bak de appel-crumble in 30 
minuten op 200 graden.

Nog warm is deze crumble 
heerlijk, maar ook koud is hij 
heel erg lekker. Is hij al koud, 
maar heb je hem liever warm? 
Dan zet je hem gewoon nog 
even in de oven.
Serveer met slagroom en/of ijs 
om het nog lekkerder te ma-
ken.

Eet smakelijk!
Wie zorgt er komende week 
voor een lekker recept?
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Politieberichten
Er spelen altijd wel dingen, maar de afgelopen weken geen zaken voor 
publicatie in dit weekblad.

Tips over veiligheid met telefoon 
en computer

Heel veel mensen zijn nog steeds 
vaak de dupe van criminaliteit via 
telefoon of computer. Men denkt 
er niet altijd bij na als er om iets 
gevraagd wordt of er wordt iets 
aangeboden. 
Hieronder wat tips, want een ge-
waarschuwd mens telt voor twee.

Aan de telefoon:
Geef aan niemand uw pincode, 
ook niet aan iemand die zegt van 
de bank of van de politie te zijn. 
Zij zullen NOOIT bellen voor uw 
pinpas of pincode. Ook voor het 
blokkeren van uw bankrekening is 
geen pincode nodig.
Ga niet in op verkoopverhalen aan 
de telefoon en geef geen antwoord 
op allerlei persoonlijke vragen, 
maar hang op.

Op de computer:
Installeer niet zomaar een nieuw 
programma als iemand u daar 

telefonisch of per e-mail voor be-
nadert.
Geef uw inlogcodes niet aan an-
deren.
Wees voorzichtig met het openen 
van e-mails van afzenders die u 
niet kent.
Ga niet in op e-mails die zeggen 
dat u iets gewonnen heeft.
Let op bij het doorklikken vanuit 
een e-mail naar een website of u 
wel op de juiste website komt.
Wees voorzichtig met het opgeven 
van uw persoonlijke gegevens op 
allerlei websites.
Check bij financiële zaken (bij-
voorbeeld internetbankieren) of 
de website beveiligd is met een 
‘slotje’ in de adresbalk.
Wees u ervan bewust dat persoon-
lijke informatie op sites zoals Fa-
cebook misbruikt kan worden.

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

Weekagenda:
dinsdag 13 november 2018
13.30 uur Knutselmiddag in het Huis van de Wijk Klundert
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 Klun-
dert
19.00 uur Jongerenavond  Huis van de Wijk Klundert

woensdag 14 november 2018
09.15 uur Wandelen voor iedereen vanaf Huis van de Wijk Klundert

donderdag 15 november 2018
13.00 uur Inloopspreekuur zorg, welzijn, wonen  en kruisvereniging 
in het Huis van de Wijk Klundert
19.00 uur Spelletjesavond in het uis van de Wijk Klundert

vrijdag 16 november 2018 
14.00 uur Schildermiddag in het Huis van de Wijk Klundert
20.00 uur Vogeltentoonstelling Excelsior in De Niervaert Klundert
20.00 uur Bingoavond in De Ankerkuil t.b.v. speeltoestellen voor 
mindervalide kinderen
20.00 uur Pokeravond bij Voetbalvereniging TPO Moerdijk

zaterdag 17 november 2018 
10.00 uur Vogeltentoonstelling Excelsior in De Niervaeert Klundert
20.00 uur Klundertkwizzz in De Stad Klundert

maandag 19 november 2018 
13.00 uur Wandelen voor iedereen vanaf Huis van de Wijk Klundert

dinsdag 20 november 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 Klun-
dert
19.00 uur Jongerenavond in het Huis van de Wijk Klundert

woensdag 21 november 2018
09.15 uur Wandelen voor iedereen vanaf Huis van de Wijk Klundert
16.00 uur Muziekspeeltuin voor alle kinderen vanaf 4 jaar in de 
Muziekzaal van de Niervaert
19.00 uur Knutselavond in het Huis van de Wijk Klundert

Sint Nicolaas bezoekt de
Klundertse senioren.
Donderdag 29 november wordt er 
voor alle Klundertse senioren een 
Sint-Nicolaasmiddag gehouden. 
Dit jaar voor het eerst in de grote 
zaal van de Niervaert.

Op het programma van de middag 
staat natuurlijk een bezoek van 
Sint-Nicolaas, een kwisje bedacht 
door KBO-voorzitter Ben Roes, 
een viertal rondjes bingo en de af-
sluitende verloting. 
En zoals dat hoort bij het feest van 
Sint-Nicolaas zijn er natuurlijk 
ook cadeautjes voor alle aanwezi-
gen. De eigen bijdrage is € 5,00 per 
persoon. De uitnodiging voor deze 
middag staat in de Nieuwsbrief 

van de SPROK die huis aan huis 
wordt bezorgd bij alle 55-plussers 
van Klundert. 
De Sinterklaasmiddag begint om 
14.00 uur. De zaal van de Niervae-
rt gaat om 13.00 uur open. 
De organisatie van de Sint-Nico-
laasmiddag is in handen van de 
KBO-afdeling Klundert en de Se-
niorenraad SPROK. 

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 
Niervaert
• 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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Kleurrijke prijs van Korfbalvereniging DSO 

Multikorfbalpaal geplaatst op schoolplein in 
Noordhoek

Het schoolplein van basisschool Sint Jozef in Noordhoek is deze week 
nog leuker geworden. Daar is inmiddels de gewonnen multi korfbal-
paal geplaatst, onthuld en ingewijd. Deze speciale kleurrijke korf-
balpaal is geschonken door de Klundertse korfbalvereniging DSO als 
extra prijs van het jaarlijkse Challenge Toernooi voor de basisscholen 
van de gemeente Moerdijk.

Zes weken geleden werd bij Korf-
balvereniging DSO het schoolkorf-
baltoernooi gehouden. Teams van 
diverse basisscholen uit de ge-
meente Moerdijk strijden elk jaar 
tegen elkaar voor de felbegeerde 
wisselbeker. 
Naast de wedstrijden biedt de korf-
balvereniging tijdens het toernooi 
diverse andere activiteiten waar-
onder een grote verloting met een 
heel speciale prijs: dit jaar voor de 
tweede keer een multi korfbalpaal 
voor op het schoolplein. Vorig jaar 
werd de paal gewonnen door de 
Klundertse basisschool De Mo-
lenvliet. Deze keer heeft het Rad 
van Avontuur bepaalt dat de Sint 

Jozefschool in Noordhoek verrijkt 
wordt met deze leuke veelzijdige 
korfbalpaal. Inmiddels is de ge-
wonnen paal dus gemonteerd op 
het schoolplein.

Mooie promotie
“Dit extra onderdeel hebben we 
toegevoegd aan het toernooi als 
stimulans voor de scholen om 
mee te doen, een leuke extra prijs 
die ze kunnen winnen voor hun 
eigen schoolplein, daarnaast is 
het ook een mooie promotie voor 
onze vereniging”, vertelt Anton 
van Dam, voorzitter van DSO, “wat 
de prijs volgend jaar zal zijn, dat 
weten we nog niet, we willen het 

wel een beetje uniek houden, dus 
we gaan eens kijken wat het dan 
gaat worden.”

Enthousiast
De speciale korfbalpaal is 3,5 me-
ter hoog en daaraan hangen vier 
kleurige korven. De korven zijn 
gemaakt van stevig kunststof ma-
teriaal dat duurzaam is en onder-
houdsvrij. Dinsdag heeft de paal 
een mooi plaatsje gekregen op het 
schoolplein. Anton van Dam was 
namens DSO ’s middags aanwezig 
om de multi korfbalpaal officieel 
over te dragen aan de school-
kinderen in Noordhoek. Leraar 
Bart Verschuuren coördineert het 
sportgebeuren op de Sint Jozef-
school, hij mocht samen met de 
kinderen van de groepen 7 en 8 
die mee hebben gedaan aan het 
schoolkorfbaltoernooi als eerste 
een balletje werpen.
“We hadden dit jaar een heel leuk 
en enthousiast team en samen 
hebben we heel veel geoefend. 
Helaas niet genoeg punten voor 
de wisselbeker, maar we hebben 
wel deze prachtige korfbalpaal 
gewonnen en dat is wel een heel 
bijzondere prijs waar de kinderen 
heel blij mee zullen zijn”, weet 
meneer Bart wel zeker. En dat 
wordt enthousiast bevestigd door 
de kinderen: “we kunnen nu he-
lemaal heel veel gaan oefenen en 
wie weet winnen we dan volgend 
jaar ook een keertje de wisselbe-
ker.”

Leuk en kleurrijk
De school in Noordhoek heeft al 
een opvallend leuk en kleurrijk 
schoolplein met verwisselbare 
doelen, een groenstrook met al-
lerlei spelmateriaal en klimtoe-
stellen en nu dus deze mooie veel-
zijdige korfbalpaal. 
“Een geweldig initiatief van Korf-
balvereniging DSO Klundert, waar 
we als school heel blij mee zijn. 
Daar zullen onze kinderen ze-
ker veel plezier mee gaan bele-
ven. We hebben een heel sociale 
en sportieve school, de kinderen 
spelen graag samen buiten en dit 
is absoluut een aanwinst op ons 
schoolplein”, aldus directrice Ni-
cole Roeken.

Gemeente 
Moerdijk start 
op korte termijn 
met saneren 
grond Bult van 
Pars
Een flinke stap dichter bij de nieuwe 
bestemming van de Bult van Pars 
in Klundert. De gemeente Moerdijk 
heeft aannemer A. Van Casteren Til-
burg geselecteerd die aan de slag 
gaat met het saneren van de grond. 
Planning is dat voor het einde van dit 
jaar het aanwezige asbest verwijderd 
is. Behalve de saneringsaannemer 
is inmiddels ook een overeenkomst 
gesloten met deskundigen op het ge-
bied van milieukundige- en archeolo-
gische begeleiding. Die zorgen straks 
dat de werkzaamheden volgens de 
regels verlopen.  

Om het moment te markeren en te 
vieren kunnen inwoners op 22 no-
vember samen met wethouder Tho-
mas Zwiers, de aannemer, leden van 
de projectgroep en de heemkunde-
kring het glas heffen op de start van 
de volgende fase. “Ik ben blij dat de 
nieuwe toekomst van de Bult van 
Pars steeds dichterbij komt”, vertelt 
Thomas Zwiers. “Het saneren van de 
grond is belangrijk om straks echt 
aan de slag te kunnen met de het 
verder ontwikkelen van het terrein.”   

Saneren olie
Als voorbereiding op de werkzaam-
heden start de aannemer eind no-
vember met het verwijderen van de 
verharding. Daarna worden de bo-
men gekapt en wordt de bouwplaats 
aangelegd. In de tweede week van 
december starten dan de graafwerk-
zaamheden. Na het verwijderen van 
het asbest volgt begin volgend jaar de 
sanering van de met olie verontrei-
nigde grond.

Definitieve bestemming
De gemeente Moerdijk is als eigenaar 
van de grond waarop de Bult van Pars 
zich bevindt verantwoordelijk voor de 
sanering. Medio 2019 wordt bepaald wat 
de bestemming wordt van de Bult van 
Pars en hoe deze wordt ingevuld. Dat 
doet de gemeente in nauw overleg met 
omwonenden, de stadstafel Klundert, 
de heemkundekring en ondernemers-
vereniging KOK. Op dit moment wordt de 
ontwikkelscenario ‘wonen op maaiveld’ 
met de bouw van appartementen of 
grondgebonden woningen verder uit-
gewerkt. Er wordt na de bestemmings-
wijziging een marktpartij gezocht die 
het terrein verder gaat ontwikkelen.

Redactie voor In de Klundert?
Mail uw boodschap naar: redactie@indeklundert.nl
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Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1 
Klundert
I: nhkerkklundert.nl

Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropff-
plein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl

Aanzien doet gedenken
Dit spreekwoord betekent iets als: 
wat men met eigen ogen gezien 
heeft, is gemakkelijker te onthou-
den. En toch hebben wij wanneer 
we een overledene willen geden-
ken, vaak behoefte aan iets zicht-
baars of tastbaars. Dit kan een 
foto zijn, maar ook in toenemende 
mate hebben we behoefte aan ri-
tuelen om de gedachtenis levend 
te houden, zoals het aansteken 
van een kaars. 

Als kerken van Klundert staan we 
komende weken stil bij de overle-
denen van het afgelopen kerkelijk 
jaar. Dit doen we zondag 18 no-
vember in de Hervormde kerk en 
een week later, 25 november, in de 
Gereformeerde kerk. Om op deze 
manier iedereen de mogelijkheid 
te geven om beide diensten bij te 
wonen. 
Iedereen die een gemiste dierbare 
wilt gedenken, is van harte wel-
kom.

Dinsdag 13 november:
19.00 uur: Catechisatie onder-
bouw in kelder van de hervormde 
kerk
19.30 uur: Catechisatie boven-
bouw in de gereformeerde kerk
19.50 uur: Catechisatie verdieping 
in kelder van de hervormde kerk 

Vrijdag 16 november
19.00 uur: Weeksluiting Maurits-
hof

Zaterdag 17 november
15.00uur: Alleenstaandenmiddag 
in de gereformeerde kerk.

Zondag 18 november:
10.00 uur: Morgendienst Gere-
formeerde kerk, Ds. W. Boer ‘s 
Gravendeel
10.00 uur: Morgendienst (Ge-
denken overledenen) Hervormde 
kerk, Ds. A. Singerland 
16.30 uur: Middagdienst  Gere-
formeerde kerk, Ds. A. Spaans, 
Colijnsplaat
18.30 uur: Avonddienst Hervorm-
de kerk,  Prop. L.L. v.d. Dool uit 
Nederhemert

Protestantse Gemeente Moer-
dijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 18 november
9.30 uur: Ds. W. van Herwijnen
Met z’n allen dienst m.m.v. or-
ganist Matthijs v.d. Bent en duo 
Babet en Peter

Dinsdag 20 november
19.30 uur: Taizé avond

Woensdag 21 november
Uiterste inleverdatum voor de 
schoenendoosactie
Inleveren bij: Fam. van Dam, Ire-
nestraat 13; Fam. Wervers, Mar-
grietstraat 6; of in de kerk

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

Dinsdag 13 november
14.00 uur: Spreekuur
19.00 uur: Doopvoorbereiding 1 in 

Zevenbergen

Donderdag 15 november
9:30 uur: Gebedsdienst
Voorganger diaken M. Bastiaan-
sen

Zondag 18 november
9:30 uur: Eucharistieviering
Voorgangers: priester emeritus 
P. de Rooij en pastoraal werker P. 
de Meijer
11.00 uur: Peuter- en kleutervie-
ring met bezoek van Sinterklaas 
met zijn Pieten
t.b.v. Actie Pepernoot van Stich-
ting Kinderhulp; iedereen wordt 
gevraagd om lege flessen te 
verzamelen en in te leveren bij de 
kerk of op zondag mee te bren-
gen.

Maandag 19 november
13.30 uur: Ouderenpastoraat. 
Kaarten maken
15.00 uur: Woord- en Communie-
viering; diaken M. Bastiaansen
19.00 uur: Repetitie Jacobuskoor

Dinsdag 20 november
14.00 uur: Spreekuur
19.00 uur: Doorvoorbereiding 2 in 
Zevenbergen

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen 
Hoek

Zaterdag 17 november
19.00 uur: Eucharistieviering St. 
Cecilia
Voorganger: pastoor M. Prasing

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

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

Vogelshow 
in De 
Niervaert

Komend weekend houdt Vo-
gelvereniging Excelsior haar 
jaarlijkse vogeltentoonstel-
ling in de grote zaal van De 
Niervaert in Klundert. 

Tijdens de show zijn vogels 
te bewonderen van divers 
pluimage, ingezonden door 
tien leden. Totaal zullen er 
zo’n 170 vogels geshowd 
worden in de grote zaal, die 
voor deze gelegenheid omge-
bouwd zal worden tot een tro-
pisch paradijs. Bijna al deze 
vogels zijn eigen kweek van 
de leden zelf. Voor de show 
worden alle vogels gekeurd 
door officiële keurmeesters.

De expositie is geopend op 
vrijdagavond 16 november van 
20 tot 22 uur en op zaterdag 
17 en zondag 18 november 
van 10 tot 16 uur. De toegang 
is gratis.

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl
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Oranje Garde organiseert open 
avond voor jeugd en ouders
Slagwerkkorps Oranje Garde uit 
Klundert gaat binnenkort weer 
van start met slagwerklessen 
voor kinderen die actief muziek 
willen maken. Om te laten zien 
wat Oranje Garde doet en hoe 
dit gaat is er op woensdagavond 
14 november een open avond in 
het clubgebouw aan de Molen-
vliet 7a (achter de sporthal). 
Dus wil je niet stilzitten, maar 
lekker actief muziek maken, 
dan is Oranje Garde de juiste 
plek voor jou,…

Kinderen (vanaf groep 4) en hun 
ouders kunnen woensdagavond 
tussen 18:45 uur en 20:00 uur 
vrijblijvend binnenlopen en ko-
men kijken naar de repetitie van 
de jeugdgroep. Natuurlijk mo-
gen de kinderen zelf ook mee-
doen en instrumenten bekijken 
en uitproberen.

Doordat enkele oudere jeugde-
den doorgestroomd zijn naar de 
seniorengroep is er weer plaats 
voor nieuwe kinderen die mu-
ziek willen maken, maar ook 
actief bezig willen zijn.
Oranje Garde voert de optre-
dens vooral lopend uit bij tap-
toes, festivals, optochten en pa-
rades. Show maken is waar het 
om draait. En de jeugd leert dit 
natuurlijk ook. Dat maakt mu-
ziek maken bij Oranje Garde ook 
zo bijzonder. Stilzitten is er niet 
bij. Juist de combinatie van mu-
ziek en beweging geeft de extra 
uitdaging en afwisseling voor de 
kinderen. Deze combinatie vind 
je bijna nergens anders in de 
gemeente en natuurlijk zijn ook 
kinderen uit andere kernen wel-
kom, muziek is immers grenze-
loos.
De lessen worden door een ei-
gen professionele instructeur 
gegeven in het clubgebouw aan 

de Molenvliet. Er wordt gewerkt 
met een opleidingsschema 
waarin veel aandacht is voor 
slagwerkmuziek en beweging. 
Dat muziek bijdraagt aan een 
goede ontwikkeling van kinde-
ren is bekend. Wetenschappe-
lijk is aangetoond dat het kinde-
ren slimmer maakt. De moto-
riek en coördinatie ontwikkelen 
zich en ook op sociaal vlak leren 
kinderen veel. Muziek maken in 
een vereniging doe je immers 
samen. Samenspel is heel be-
langrijk en Oranje Garde is een 
kleine, gezellige vereniging 
waar volop aandacht is voor de 
jeugd. Uiteraard wil de vereni-
ging de jeugdgroep op peil hou-
den, want het is de kweekvijver 
voor het grote werk.
Tot eind 2018 bieden wij gratis 
muziekles aan. Een ideaal mo-
ment om het eens goed uit te 
proberen.

Oranje Garde heeft alleen slag-
werkinstrumenten en is daar-
mee een redelijk unieke vereni-
ging in de showsector en dat is 
juist de uitdaging van de leden. 
Het korps heeft met zo’n 15 tot 
20 optredens per jaar een druk-
ke agenda. De jeugdgroep doet 
daar soms aan mee, maar doet 
ook eigen kleine optredens.

Bel voor meer info met Michel 
van Alphen (06-25363255) of 
mail naar info@oranjegarde.net.

Of kom gewoon naar de open 
avond op woensdag 14 novem-
ber.

Nieuwe Prins Johan Willem 
Friso XIV bij de Spieringkruiers

Maar liefst twee keer volle bak voor de Spieringkruiers ter gelegen-
heid van hun elfde-van-de-elfde leutfeest. Zaterdagavond een gewel-
dige sfeer bij de sauwelavond in De Blokhut, deze avond was compleet 
uitverkocht. Zondagmiddag op herhaling in De Ankerkuil en weer 
werd het een grandioos feest.

Cor Stoop nieuwe Prins Carnaval
Zaterdagavond stonden vijf sau-
weloptredens gepland, maar 
eerst was de bekendmaking van 
de Prins met zijn gevolg. In eerste 
instantie leek het erop dat Robert 
Vreugdenhil er als Prins Johan 
Willem Friso XIII nog een jaartje 
aan vast ging plakken, maar al 
snel werd duidelijk dat Cor Stoop 
de nieuwe Prins ging worden. 
Als Prins Johan Willem Friso XIV 
gaat hij met zijn gevolg in de vijf-
tigste jaargang van de Spiering-
kruiers voorop in de leutstoet. 
Robert, in Moerdijk en omstreken 
beter bekend als Friep, is dit jaar 
zijn adjudant, André van den He-
rik aan zijn zijde als nar Dré en 
geheel onverwacht Linda van He-
ijst als prinses Linda. Met enkele 
ervaren raadsleden en hofdames 
gaat dit gevolg Spieringkruiers-
durp de komende periode zeker 
weer vermaken.

Sauwelaars in de ton
Na deze verrassende bekendma-
king was het tijd om te genieten 
van de sauwels. Twan van Oers, 
Johan Beljaars, Ronald de Kort, 
Ronald Kustermans en Piet Ve-
gers wisten de stemming er goed 
in te brengen. Tussendoor natuur-
lijk tijd voor een dansje en de polo-
naise met DJ Jari van Oers.
Zondagmiddag konden de Spie-
ringkruiers zelfs genieten en la-
chen met maar liefst zeven sau-
welaars. Judith Hoefnagels-Jon-
genelen en Petra Hoving speelden 
een dag eerder als zwarte Pieten 
de gastvrouwen tijdens de sau-
welavond, nu klommen ze zelf in 
de ton als sauwelpieten. 
Al met al weer een leuk voorproef-
je voor de komende carnavalsac-
tiviteiten. Dat zal ongetwijfeld een 
mooi gouden feestje worden daar 
in het Spieringkruiersdurp.

Gezellige drukte op de Rommelvlietdag
Op zaterdag 10 november was het 
druk in en rondom Basisschool 
De Molenvliet in Klundert. Een 
rommelmarkt, lekkere hapjes 
en drankjes en meerdere grote 
rondes met mooie prijzen in de 
verloting zorgden voor heel wat 
aanloop. De zogenaamde rom-
melvlietdag was weer een groot 
succes.

Bijna alle Klundertse onderne-

mers hebben onwijs leuke prij-
zen gesponsord. Er waren wel 
28 deelnemers met een rom-
melmarktkraam waar voor leuke 
prijsjes van alles werd verkocht. 
Maar niet alleen de rommelmarkt 
zorgde voor veel vertier, de kinde-
ren konden zich ook laten schmin-
ken of opgesierd worden met een 
glittertattoo. Verder kon er naar 
hartenlust gesjoeld worden, lol-
lietrekken en kon je raden hoe 

oud het team van  leerkrachten bij 
elkaar is.
Natuurlijk was er gezorgd voor 
hapje en drankje en hier werd 
gretig gebruik van gemaakt. Een 
heerlijke soep, broodje knakworst 
of een tosti zorgde ervoor dat 
mensen lekker bleven lunchen 
en de verloting dus ook tussen de 
middag gretige aftrek had.

De opbrengst van deze dag is voor  

nieuwe shirts voor school. Deze 
worden onder andere gebruikt bij 
koningsspelen en sporttoernooien.
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Postduivenvereniging Oranje 
Boven Klundert
Uitslagen kampioenschappen PV 
Oranje Boven:

Vitessehok 1 H. Leijten 2 K. Leijten 
3 M. Blommers
Vitesseduif 1 H. Leijten 2 K. Leijten 
3 M. Blommers
Midfondhok 1 H. Leijten 2 K. Le-
ijten 3 M. Blommers
Midfondduif 1 R. schoep en zoon 2 
H. Leijten 3 K. Leijten
Dagfondhok  1H. Leijten 2 G. van 
bezooijen 3 P. Schoep en dochter
Dagfondduif 1 G van bezooijen 2 H. 
Leijten 3 P. Schoep en dochter
Fondhok 1 L. van Baren 2 M. Polak 
3 H. Blokland 
Fondduif 1,2,3 L. van baren
Jongenduivenhok 1 G. van Be-
zooijen 2 H. Leijten 3 R. Schoep en 
zoon

Jongenduif 1,3 G. van Bezooijen 2 
R. Schoep en zoon
Natourhok 1 H. Leijten 2 K. Leijten 
3 R. Schoep en zoon
Natourduif 1,2 H. Leijten 3 K. Le-
ijten
Generaalhok 1 H. Leijten 2 K. Le-
ijten 3 G. van Bezooijen
Generaalduif 1 H. Leijten 2 K. Le-
ijten 3 M. Blommers
Alle kampioenen gefeliciteerd.

Op zaterdag 15 december wordt 
vanaf 14.00 uur de jaarlijkse dui-
vententoonstelling gehouden bij 
Postduivenvereniging Oranje Bo-
ven. De deuren zijn vanaf 14.00 
uur geopend.

Klundert uitgebekerd
Klundert maakte het eersteklasser Oranje Wit meer dan een uur knap 
lastig, maar moest in het laatste kwart drie tegentreffers toestaan. Vlak 
voor rust was Klundert op 1-0 gekomen middels een makkelijk verkre-
gen strafschop. Loïc Luzolo maakte geen fout. Na 65 minuten kwam 
Oranje Wit langszij, maar had daarbij wel de hulp nodig van Lolo Patricia, 
die zijn eigen doelman verschalkte. Toen een minuut later ook Oranje 
Wit een gemakkelijke strafschop kreeg was het verzet van Klundert ge-
broken. in de 73e minuut kwam Oranje Wit op een beslissende 1-3. In de 
slotfase kreeg Oranje Wit nog een strafschop, maar net als tegen Seolto 
wist Yoeri van Wingerden de inzet te keren. Klundert kon terugzien op 
een prima partij en zal met het nodige zelfvertrouwen de strijd aan gaan 
binden volgende week zaterdag in een avondwedstrijd tegen Prinsen-
land. Aanvang op sportpark Molenvliet is 19.00 uur.

Uitslagen zaterdag 10 november:
Klundert 1 - Oranje Wit 1 1-3
Klundert 2 - Altena 2 1-5
Heerjansdam 5 - Klundert 4 3-5
Klundert 5 - Vrederust 3 4-1
Yerseke VR1 - Klundert VR1 5-2
De Fendert JO19-1 - Klundert 
JO19-1 2-1
Alliance JO17-2 - Klundert 
JO17-1 5-0
Klundert JO15-1 - Cluzona 
JO15-1 5-0
Klundert JO15-2 - - MOC'17 
JO15-5 3-7
Klundert JO13-1 - - RCD JO13-1 1-4
RSV JO13-1 - Klundert JO13-2 11-0
Klundert JO12-1 - WIK'57 JO12-
1G 4-3
Kogelvangers JO11-1 - Klundert 
JO11-1 6-1
DSE JO11-4 - Klundert JO11-2 3-1
Klundert JO10-1 - Oranje Wit 
JO10-4 2-20
Klundert JO8-2 - De Fendert 
JO8-1 1-10
De Fendert JO7-1 - Klundert 
JO7-1 6-1
Klundert JO7-2 - SVC JO7-1 9-6
Klundert JO7-3 - Nieuw Borg-
vliet JO7-2G 4-1
Programma donderdag 15 no-
vember:
20:00 Klundert VE1 -HSC'28 VE1

Programma zaterdag 17 november:
19:00 Klundert 1 - Prinsenland 1
12:30 Tholense Boys 2 - Klun-
dert 2 
14:30 Klundert 4 - Kogelvan-
gers 3 
15:00 DVO'60 8 - Klundert 5
14:30 Klundert VR1 - 
Nieuwdorp/Patrijzen VR2
12:00 Klundert JO19-1 - 
DVO'60 JO19-1 
12:00 Klundert JO17-1 - 
Roosendaal JO17-3 
13:00 Rood Wit W JO15-1 - 
Klundert JO15-1 
10:00 De Fendert JO15-2 - 
Klundert JO15-2 
08:30 Sliedrecht JO13-2 - 
Klundert JO13-1 
10:15 Klundert JO13-2 - NSV 
JO13-1 
09:30 WVV'67 JO12-1 - Klun-
dert JO12-1 
08:45 Klundert JO11-1 - DSE 
JO11-1 
08:45 Klundert JO11-2 - Virtus 
JO11-2 
08:30 ASWH JO10-7 - Klundert 
JO10-1 
10:00 Klundert JO9-1 - Victo-
ria'03 JO9-2 
08:30 Boeimeer JO8-2 - Klun-
dert JO8-1

V.V. TPO Moerdijk
Uitslagen zaterdag 10 november
RSV JO17-1 – DHV/TPO/VOV 
J017-1  2 - 3
DHV/TPO MO17-1 – Baronie 
MO17-1  3 - 0
Jeka JO13-13 – DHV/TPO/VOV 
JO13-1  0 - 7
TPO/VOV/DHV JO13-2 – Unitas’30 
JO13-6  8 - 0
TPO/VOV/DHV JO11-1 – De Fen-
dert JO11-3  1 - 7
TPO/VOV/DHV JO10-1 – Oranje 
Wit JO10-3  2 - 14
TPO/VOV/DHV JO9-1 – SC Kruis-
land JO9-2  1 - 8
Boeimeer JO8-3 – TPO/VOV/DHV 
JO8-1  13 - 1

Uitslagen zondag 11 november
TPO 2 – Noordhoek 2  2 - 5
TPO 3 – RCD 7  1 - 3

Programma 
woensdag 14 november
19.00u DHV/TPO/VOV JO13-1 – 
Right’Oh JO13-1G Den Hoek

Programma 
zaterdag 17 november
09.30u DHV/TPO/VOV JO17-1 – 
Beek vooruit JO17-4 Den Hoek
12.40u IFC MO17-1 – DHV/TPO 
MO17-1 HI Ambacht
11.00u DHV/TPO/VOV JO13-1 – 
DSE JO13-1 Den Hoek
09.00u SC Gastel JO13-2 – TPO/
DHV/VOV JO13-2 Oud Gastel
11.00u TVC Breda JO11-4 – TPO/
DHV/VOV JO11-1 Breda
09.00u EBOH JO10-2 – TPO/DHV/
VOV JO10-1 Dordrecht
09.30u TPO/DHV/VOV JO8-1 – 
Terheijden JO8-2 Den Hoek

Programma 
zondag 18 november
14.30u DEVO 1 – TPO 1 Bos-
schenhoofd
10.00u Kruisland 4 – TPO 2
10.00u IFC 4 – TPO 3
10.45u TPO/DHV VR1 – Madese 
Boys VR2

Adverteren in Weekblad In 
de Klundert?
Dit weekblad is een huis-aan-huis-
krant die zich met plaatselijke be-
richten 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 onder-
nemers. 

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

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

Op onze website www.indeklundert.
nl/adverteren staat meer informa-
tie over adverteren en de tarieven. 
Daar kunt ook meteen een opdracht 
geven tot het plaatsen van een ad-
vertentie. 



Spaar ze alle 100 bij:Spaar ze alle 100 bij:
AH in de Klundert
Bakkerij Jac Smit

By Tiki
DA van Berghem
De Lentezwaluw
De Poort Trends

De Roos Modeschoenen
Dierenspeciaalzaak Wendy

Eeterij Kelian
Esther’s Modewensen
Feel Beauty by Cindy

Jacco’s Menswear
Jora Servicestation

Keurslager Jongmans
Kluswijs Klundert
Maribelle Lingerie

Maribelle Mode
Marskramer Klundert

Optiek Hermans
Primera Klundert

Rechtstreeks
Ropanita

Uw Topslijter Sleijtenrij
Van de Werken

en ook mede mogelijk gemaakt door: Van Wensen Makelaars en Geerts Garagedeuren

Speel
Moerdijk


