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Stadstafel Klundert Kampioen vogeltentoon-
stelling Excelsior

Gewoon bijzonder met
Anneke Schreuders

Recept van de week 
verKOUDheidsgrog

Gezelligheid troef bij de Klundert Kwizzz 2018

Maar liefst 21 teams elk bestaande uit zes personen streden zaterdagavond in de Klundert Kwizzz door hun kennis te 
meten over met name allerlei zaken die spelen in en rond Klundert. Deze avond is een organisatie van de Klundertse 
Heemkundestichting Die Overdraghe. Na het succes van vorig jaar werd deze kwisavond nu voor de tweede keer 
gehouden in De Stad Klundert.

Het was een drukte in de Stad 
Klundert met spelers en suppor-
ters. Alle spelers zaten in het mid-
dengedeelte van de zaal, elk team 
apart aan een tafel, de supporters 
kregen een plaats in de zijbeuken 
waarvandaan ze hun team konden 
aanmoedigen. Kwismaster van de 
avond was Kees Hendrikx, voorzit-
ter van de Heemkundestichting. 
Hij werd geassisteerd door twee 
juryleden en een aantal suppoos-
ten, die keurig in de gaten hielden 
of er overal eerlijk gespeeld werd. 

Telefoons bijvoorbeeld waren uit 
den boze, bij zo’n kwis gaat het om 
parate kennis.

Vroeger en nu
Kees Hendrikx opende de avond 
met een eigen lied over Klundert. 
Het refrein werd na een aantal 
keer al door heel wat mensen ge-
zellig meegezongen, waarmee de 
toon van de avond was gezet.
Daarna kon de eerste ronde van 
start. Vragen over vroeger en nu, 
gevels in Klundert, vlaggen en 

wapens van voormalige gemeen-
ten die nu gemeente Moerdijk 
vormen, muziekfragmenten, van 
alles kwam voorbij.
Soms konden bijna alle teams 
meteen het antwoord noteren, 
maar soms bleek het toch wat 
moeilijker te zijn dan dat men in 
eerste instantie dacht. Een foto 
van een stukje gevel van basis-
school Het Bastion, heel veel 
Klundertenaren moeten daar 
dag na dag aan voorbij gelopen 
zijn, maar toch werd het lang 

niet door iedereen herkend. Foto 
van een polder rond Klundert, de 
foto werd wel herkend, maar hoe 
heet nu eigenlijk die polder? We 
weten nu dat de Ketelpolder bij 
Klundert ligt. En wie weet er hoe-
veel plaatsnaambordjes er zijn in 
Klundert, kwestie van toegangs-
wegen tellen, maar de meesten 
telden er toch maar zes en het zijn 
er echt zeven.

Ook de muziekfragmenten waren 
niet altijd even gemakkelijk, met 
name voor de wat jongere deel-
nemers waren het niet bepaald 
herkenbare liedjes. “Kom uit de 
bedstee m’n liefste”, wie kent het 
nog en wie heeft het gezongen? 
Egbert Douwe is de pseudoniem 
van Rob Out, maar wie weet dat 
nu nog? Daarentegen werden de 
twee motten van Doris oftewel 
Tom Manders meteen uit volle 
borst meegezongen.

Letterlijk pittig
Het eerste rode draadspel was 
een letterpuzzel, waarmee uitein-
delijk een slagzin gemaakt moest 
worden. De puzzel zelf was een 
probleem voor alle teams, maar 
de slagzin werd toch geraden door 
enkele teams.
De tweede rode draad was let-
terlijk een pittig proefspel. Negen 
kruiden moesten geproefd wor-
den, de meeste kruiden waren 
direct herkenbaar, met name de 
chilipoeder. De rollen pepermunt 
en glazen water hadden gretig af-
trek na deze proefsessie. Ook hier 
enkele echte kenners in de zaal, 
want sommige teams wisten alle 
kruiden te herkennen.
(Lees verder op pagina 3)

Foto: Inger Trommel-Römer



broodje van de week!

Broodje 

tonijn
€ 4,00

nu €3,40

geldig van 19-11-18 t/m 24-11-18
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Druk
Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren
Advertenties: 
advertenties@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur

Redactionele berichten
redactie@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur
Weekendverslagen
voor: zondag 18.00 uur

In de Klundert wordt elke week 
op dinsdag/woensdag huis 
aan huis bezorgd in de kernen 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan. 
Losse kranten o.a. verkrijgbaar 
bij Albert Heijn in de Klundert

In de Klundert behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht 
voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht. 

Weekschrijfsel
Dromen over Vrienden in 300 
woorden…

Iedereen droomt tijdens zijn 
slaap, dat is een ding wat zeker 
is, maar iedereen heeft ook on-
getwijfeld dromen in de zin van 
wat je heel graag zou willen…

Ik droom ervan dat er heel veel 
van onze lezers Vriend worden 
van In de Klundert.

We krijgen veel leuke reac-
ties en complimenten voor 
ons Weekblad In de Klundert. 
We gaan er dus van uit dat dit 
weekblad gewaardeerd wordt, 
dat de lezers het fijn vinden om 
plaatselijke nieuwtjes te lezen, 
dat de verenigingen, kerken en 
andere instanties het fijn vinden 
om kenbaar te maken wat er te 
doen is bij hun organisatie. We 
krijgen positieve respons uit 
ons hele verspreidingsgebied.

Onze krant is een gratis huis-
aan-huis weekblad, maar het 
moet natuurlijk wel ergens van 
betaald worden. En dat is nog 
een dingetje. Tot nu toe zijn de 
baten en de lasten nog niet in 
balans, met andere woorden: 
elke week moet er geld bij. En 
dat houden we niet zo lang vol.

Even een rekensommetje: je 
kunt al Vriend van In de Klun-
dert worden voor 13,57 euro 
per jaar. Dat betekent dus ei-
genlijk ongeveer 26 eurocent 
per week. Misschien wilt u zelfs 
wel per half jaar, per kwartaal 
of per maand een vriendenbij-
drage doneren. Maar wat voor 
Vriend u ook wilt worden: wij 
zijn blij met alle Vrienden! Sa-
men kunnen we zorgen dat we 
deze krant kunnen houden!

Wilt u ook dat we deze krant kun-
nen blijven maken…..? Dan hoop 
ik dat u allemaal ingaat op dit 
vriendschapsverzoek. Ga met-
een naar www.indeklundert.nl/
word-vriend-van-in-de-klundert 
en meld u even aan. 

Zou toch wel geweldig zijn één 
hele grote Vriendenclub In de 
Klundert! Daar droom ik van…

Veel leesplezier bij deze acht-
ste editie van ons eigen Week-
blad In de Klundert!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl

(vervolg voorpagina)
Joker
Bij een kwis hoort natuurlijk ook 
een joker. Deze keer niet met 
een verdubbeling van de punten 
op de vraag waar de joker werd 
ingezet, maar was de vraag goed 
beantwoord, dan werden er extra 
punten toebedeeld van alle teams 
die deze vraag niet goed hadden 
beantwoord. Dat leverde voor een 
paar handige jokerzetters toch 
heel wat extra punten op en die 
punten zorgden toch voor een leu-
ke bonus voor de eindscore.

Revanche
Bij de uitslag en prijsuitreiking 
was het uiteindelijk dus nog heel 
erg spannend. De eerste prijs met 
111 punten ging naar het team Van 
Alles Wat. DSO was vorig jaar het 
winnende team, nu scoorden ze 
105 punten en mochten naar huis 
met de tweede prijs. En de der-
de prijs werd gewonnen door het 
Deto Kwizz Team met 100 punten. 
Deze drie winnende teams kregen 
naast de teamfoto die aan het be-
gin van de avond gemaakt werd, 
ook het boekje met omschrijving 
van de wandeling  “Kuieren door 
Klundert” en een lunchbon voor 
het hele team in een van de Klun-
dertse etablissementen. 
Tot in de kleine uurtjes werd er 

gezellig nagepraat onder het ge-
not van een borrel en een hapje. 
Volgend jaar zullen de teams on-
getwijfeld revanche kunnen ne-
men ofwel hun titel moeten ver-
dedigen in de volgende editie van 
de Klundert Kwizzz. 

Uitslag:
1. Van Alles Wat; 2. DSO; 3. Deto 
Kwizz Team; 4. Zonnebloem afde-
ling Klundert; 5. Pake en Moeke 
Leijten; 5. L.A.K.; 7. Noordhoek en 
CO; 8. Familie Tolenaars; 9. C’est 
La Vie; 10. Kombifitters DSO; 10. 
Ins en Outs; 12. Oranje Garde; 
13. Maatjes Makers Met Leut; 14. 
Walstraat; 14. Rodeborg; 14. De 
Hamsters; 14. Familie Strootman; 
18. Moerdijk Lokaal; 19. Familie 
van Kaam; 20. De Buitenbeentjes; 
21. Huis van de Wijk.

door Anjo van Tilborgh

Vanaf komende week kaarten in de voorverkoop

Passie in Klundert
Muziekvereniging Determinato is 
al maanden bezig met de voorbe-
reidingen voor weer een bijzonde-
re productie. Deze keer wordt het 
een uniek stukje muziektheater 
met als titel “Passie in Klundert”.

Deze productie is vergelijkbaar 
met The Passion, die jaarlijks 
wordt uitgezonden op televisie. 
Het wordt een bijzondere Klun-
dertse uitvoering met livemuziek, 
videobeelden waarbij het comple-
te passieverhaal in beeld wordt 
gebracht, gespeeld op mooie 
bijzondere plekjes in Klundert, 
waarbij ook live verbindingen ge-
maakt worden met De Stad, waar 
alles bij elkaar zal komen. Het or-
kest van Determinato zorgt voor 
de muzikale omlijsting, er is een 
enthousiaste spelerscast die het 
passieverhaal gaat uitbeelden en 
een stukje solozang zal vertolken, 
er is een speciaal projectkoor die 
samen met orkest de prachtige 
Nederlandstalige liedjes zal uit-
voeren. Kortom een productie die 
de echte liefhebbers van The Pas-
sion niet mogen missen, een unie-

ke kans om deze speciale editie 
mee te beleven.

De uitvoeringen staan gepland 
op donderdag 11 april, vrijdag 12 
april en zaterdag 13 april 2019 in 
De Stad Klundert. Aanvang steeds 
om 19.30 uur.
Hiervoor zullen per avond maar 
een beperkt aantal kaarten be-
schikbaar zijn.
Wilt u zeker zijn van een toegangs-
bewijs, dan zijn er vanaf komend 
weekend kaarten te koop via de 
website www.determinato.nl of 
via het voorverkoopadres: Prime-
ra Van den Berge, Voorstraat 30 in 
Klundert.
Zeker ook leuk om toegangskaar-
ten cadeau te geven met Sinter-
klaas of Kerst.



Dineren      bij kaarslicht

RESERVEER OP:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL 

OF BEL 0168-729202

15 december ‘18

13, 14 & 15 DECEMBER

Molenstraat 33 

te Klundert

Agenda

Concert StarkLinnemann  
Zondag 25 november
Aanvang: 14:00 uur
Ticket: € 15,-

Voor meer info: www.cultuurmoerdijk.nl

Vrijdagmiddagborrel   
Vrijdag 23 november
Vanaf: 17:00 uur

Na het succes van de eerste editie, staat 
de tweede editie van de VRIJMIBO 
alweer voor de deur! Laat op Facebook 
weten dat je erbij bent!

VAN DEZE WEEK!

VRIJDAG

MIDDAG

BORREL

V R I J

23
NOV

Z A T

24
NOV

ZON

25
NOV

Korenconcert
Zaterdag 24 november
Aanvang: 20:00 uur
Ticket: € 10,-
Alle opbrengsten gaan naar 
Stichting Support Casper

Voor meer info: www.destadklundert.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

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

•  Gratis haal - en brengservice  
•  Reparatie en onderhoud  
•  Verkoop van nieuwe  en gebruikte  

fietsen  

Tel. 0165 - 32 60 72 
 www.carlveeketweewielers.nl

 BLACK FRIDAY
23 en 24 november op al uw aankopen

 20% korting

Redactie voor In de Klundert?
Mail uw boodschap naar: 

redactie@indeklundert.nl



Pagina 5

Expositie Vogelvereniging Excelsior 

Prachtige kampioensvogels in 
De Niervaert

Vrijdag en zaterdag waren er com-
pleet andere geluiden te horen in 
De Niervaert dan gebruikelijk. Al 
bij binnenkomst hoorde je volop 
gekwinkeleer van vogels van di-
vers pluimage. Prachtig gefluit 
van de diverse soorten kanaries, 
tropen en wildzangvogeltjes, maar 
ook een gekras en gekrijs van de 
verschillende zogenaamde krom-
snavels. Vogelvereniging Excel-
sior hield haar jaarlijkse vogelten-
toonstelling in de grote zaal van 
De Niervaert.

Er konden zo’n 170 vogels bewon-
derd worden, ingezonden door 
zo’n tien leden van de Klundertse 
vogelvereniging. Voorafgaand aan 
de tentoonstelling zijn alle vogels 
gekeurd door officiële keurmees-
ters, waarbij ook punten werden 
gegeven. De algemeen kampioen 
met 95 punten is een kromsna-
vel van C. Dalemans jr. De groe-
ne Agapornis Roseicollis lijkt zelf 
niets te merken dat hij kampioen 
is geworden. Hij springt op en 
neer door zijn kooitje, maakt ge-
luid voor tien en heeft weinig aan-
dacht voor zijn bewonderaars.

Heel wat belangstellenden wis-
ten de weg naar De Niervaert te 
vinden en beide dagen liepen er 
steeds bezoekers langs de kooi-
tjes om de vogeltjes te bewonde-
ren. 
“Het is de eerste keer dat we onze 
expositie in De Niervaert houden”, 
vertelt bestuurslid Geert Nuijten, 
“tot vorig jaar zaten we altijd in het 
Parochiehuis, maar dat is er dus 
niet meer. Maar we zijn hier ge-
lukkig gastvrij ontvangen en ook 
hier hebben we een mooie ruimte 
tot onze beschikking”.

Tussendoor verblijven de vogel-
liefhebbers in De Babbelaar, de 
gezellige barruimte in de foyer. 
Daar draait regelmatig het Rad 
van Avontuur waarmee leuke prij-
zen gewonnen kunnen worden. 
“Bijna alle prijzen hebben we ge-
schonken gekregen van de diverse 
ondernemers uit de regio. Op deze 
manier blijft het voor ons mogelijk 
om dergelijke activiteiten te blij-
ven organiseren. Ook natuurlijk 
dankzij alle adverteerders in ons 
tentoonstellingsblad. Nadrukke-
lijk willen we dus onze sponsors 
en adverteerders heel hartelijk 
bedanken!” aldus Nuijten.

Kampioenen onderlinge tentoon-
stelling vogelvereniging Excel-
sior 2018:
1e plaats Kromsnavels met 95 
punten: C. Dalemans jun.; tevens 
algemeen kampioen
1e plaats Tropen en Wildzang met 
94 punten: W. Dalemans
1e plaats Kanaries en BK met 92 
punten: P. Crezee

Overige uitslagen:
Stammen Tropen en Wildzang: W. 
Dalemans 374 punten
Stammen Kromsnavels: C. Dale-
mans jun. 370 punten
Stellen Kromsnavels: C. Dale-
mans jun. 187 punten
Enkelingen O.K. Kanaries: J.H. 
Dalemans 91 punten
Enkelingen O.K. Tropen en Wild-
zang: J.H. Dalemans 92 punten
Enkelingen O.K. Kromsnavels: C. 
Dalemans 92 punten
Enkelingen O.K. groep Kromsna-
vels: W. Roelen 90 punten

Veel nieuwe gezichten bij de 
Stadstafel Klundert

Maandag 12 november was er weer een bijeenkomst van de Stadstafel 
Klundert. Aan tafel deze keer 24 aanwezigen. Naast de vaste tafelaars 
ook een aantal nieuwe gezichten.
Wat is de Stadstafel? 
Een open tafel waar sommige 
mensen altijd aanwezig zijn en 
anderen lopen gewoon eens bin-
nen. Iedereen is welkom. Je kan je 
aanmelden voor deze Stadstafel. 
Zo blijf je op de hoogte van alles 
omtrent de Stadstafel.
Er wordt gewerkt met drie werk-
groepen: centrumvisie, sociaal 
en fysiek. Zes jaar geleden is de 
Stadstafel opgestart met als doel 
de ontwikkeling van de nieuwe ge-
biedsplannen. De Stadstafel nu is 
steeds bezig met de doorontwik-
keling van dit plan.

Parkeren Stadhuisplein
Eén van de onderwerpen die suc-
cesvol afgerond kan worden, is 
het parkeerprobleem op het Stad-
huisplein. Er is sinds drie weken 
een verbodsbord geplaatst om te 
parkeren, uitgezonderd de stand-
plaatshouders. Door dit bord mag 
de BOA nu actie ondernemen als 
er wel geparkeerd wordt. Het is 
te hopen dat hiermee het mooie 
Stadhuisplein weer tot zijn recht 
komt en niet als parkeerplaats 
gebruikt wordt.
Ook over de locatie van de week-
markt is gesproken. Deze is sinds 
enige tijd verplaatst naar het par-
keerterrein achter Albert Heijn. 
Elke donderdag is daar de week-
markt.
Er heeft al het een en ander in de 
krant gestaan over het windpark, 
de werkgroep fysiek zal zich hier 
mee bezighouden en in de volgen-
de werkgroep of Stadstafel zullen 
we hier meer info over krijgen.

Woningbouw Blauwe Hoef
Betreffende Woningbouw Blauwe 
Hoef wordt nu gekeken naar (on)
mogelijkheden en dit wordt sa-
mengevat in een startdocument. 
De volgende Stadstafel zal er 
meer informatie komen. Dit plan 
is opgenomen in de structuurvisie, 
het gaat om het gebied naast boer 
Kerstens. Het is nog niet duidelijk 

of het hele gebied meteen wordt 
afgenomen, maar dit plan is met 
spoed opgepakt omdat er vanuit 
de Stadstafel Klundert meerdere 
malen is aangegeven dat we als 
Klundert willen uitbreiden, maar 
minimale mogelijkheden hebben. 
Dit wordt vervolgd. Ook onder-
werpen als de Bult van Pars, het 
water in de Bottekreek en samen-
werking van de scholen passeren 
de revue. 

Werkgroepen
De werkgroepen koppelen terug 
over de afgelopen periode. Sociaal 
is vooral bezig met netwerken en 
verbindingen leggen tussen ver-
enigingen, tussen inwoners en 
vluchtelingen. Er is gestart met 
Weekblad In de Klundert, er wordt 
terug geblikt op het afscheid van 
dokter van Rijn en de werkgroep is 
bezig om wensen en geluiden over 
huisartsenpraktijk in Klundert te 
inventariseren. Ook in dorp Moer-
dijk is hieromtrent onrust, dus 
deze samenwerking met Dorpsta-
fel Moerdijk wordt vervolgd.
Vanuit werkgroep fysiek wordt er 
gesproken over woningbouw in en 
rondom Klundert, de wateren bin-
nen Klundert, wat zijn hier de mo-
gelijkheden in, wat kan er gebeu-
ren bij het Moye Keene veld, nu 
is het een bouwput, maar er zijn 
een aantal velden, kunnen we hier 
als inwoners iets mee? Parkeren 
in de Kerkring is behoorlijk druk 
geworden er zijn volop signalen 
vanuit de omwonenden en het is 
dus een aandachtspunt wat leeft. 
Er is een gesprek geweest met de 
wethouder Schooneveld over het 
behoud van De Niervaert. Er zijn 
nu geen plannen voor een nieuw 
complex, dus dat is een positieve 
ontwikkeling voor De Niervaert. 
Het complex is de afgelopen pe-
riode heel wat verbeterd en ver-
nieuwd. De besparing van 300.000 
euro is gehaald.

(lees verder op pagina 6)
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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 fi-
nanciële ondersteuning van 13,57 
euro.
Een vreemd bedrag zult u zeg-
gen. Wij vinden van niet. Op de 
plaats waar nu Klundert ligt, lag 
vroeger het dorp wat de heerlijk-
heid 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.

Zonder financiële ondersteuning 
is het onmogelijk om dit week-
blad uit te geven.

Aanmelden als Vriend van In de 
Klundert kan via het invulformu-
lier op de website www.indeklun-
dert.nl/word-vriend-van-in-de-
klundert.

U kunt zich dan aanmelden voor 
een bedrag van 13,57 euro per 
jaar, per halfjaar, per kwartaal of 
per maand. Na aanmelding krijgt 
u een bevestiging met een link om 
de betaling te regelen.
Sponsors voor andere bedragen 
zijn uiteraard ook meer dan wel-
kom!
Bijdragen 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

Facebookactie bij Sovak

Een duimpje graag voor filmpje 
van Activiteitencentrum 
Klundert 

SOVAK investeert elk jaar in pro-
jecten die door medewerkers zelf 
worden bedacht. Hiervoor krijgen 
ze LEFgeld. Kleine innovatieve 
projecten met soms grootse uit-
komsten. Ze zorgen niet alleen 
voor verbinding in een buurt of 
wijk maar geven het leven van 
onze cliënten kleur! 

Op de facebookpagina van Sovak 
staan vier filmpjes die meedoen 
met de actie van dit jaar en het 
project met de meeste likes wint 
de publieksprijs van duizend euro. 
Dit bedrag mogen ze weer inves-
teren in hun eigen idee. 

Jolanda Schreuders vertelt na-
mens het Activiteitencentrum 
Klundert in het filmpje waarvoor 
dit centrum het geld zou willen 

gebruiken: “Wij hebben lefgeld 
aangevraagd voor een stapel stoe-
len. Wij bieden nu plaats aan de 
buurtvereniging, leeskring en de 
fotoclub. En dat alles in ons acti-
viteitencentrum. Hierdoor hebben 
we ook allerlei nieuwe ideeen: een 
theetuin, een winkeltje in het ge-
bouw en we zijn in gesprek met de 
huisarts. Kortom met een stapel 
stoelen en een beetje lef word je 
zichtbaar in de buurt.”

Krijgt Activiteitencentrum Klun-
dert met dit filmpje jouw like? Je 
kunt stemmen tot 29 november 
(12:00 uur).
Het filmpje is te vinden op de 
facebookpagina: www.face-
book.com/werkenbijsovak/vi-
deos/1043773789160420 

Gezellige Bridge Drive in De Stad Klundert

Zaterdag 10 november organi-
seerde Bridge Club Klundert een 

open drive, de zogenaamde “De 
Stad Klundert Drive 2018”. Onder 

het genot van een drankje en een 
hapje werd er in drie lijnen gebrid-
ged. 

De middag verliep in een gezellige 
sfeer. De deelnemers waren zeer 
enthousiast over deze locatie, de 
smaakvol gerestaureerde kerk, en 
de organisatie van de bridgedri-
ve. Het aantal aanmeldingen was 
groter dan het aantal plaatsen, 
dus een aantal inschrijvers werd 
op een wachtlijst geplaatst. 
In elke lijn was een prijs voor elk 
paar dat op de eerste, tweede en 
veertiende plaats eindigde. Het 
paar Rika Koevoets en Toon de 

Bont behaalden samen de hoog-
ste score van de drie lijnen nml. 
73,45%. Zij werden beloond met 
een standaard met de vermelding 
van deze drive. Alle prijzen werden 
gesponsord door “Esthers Mode 
Wensen” in Klundert. 

Bridge Club Klundert is lid van 
de Nederlandse Bridge Bond 
en  speelt elke maandagavond in 
“De Stad Klundert”. Heeft u inte-
resse in het bridgen, bekijk onze 
clubsite: www.nbbclubsites.nl/
club/28066 

(vervolg artikel Stadstafel)
Het centrumvisieplan heeft even 
stil gelegen, maar binnen de ge-
meente is dit weer opgepakt en 
wordt er gekeken wat de mogelijk-
heden zijn om ons mooie centrum 
nog mooier te kunnen krijgen.

Vereniging
Als Stadstafel zijn we bezig om 
een vereniging te worden, we heb-
ben al een bestuur hiervoor ge-
vormd, dit zal bestaan uit vijf per-
sonen. De volgende stap is naar 
de notaris om alles vast te leggen. 
Dit zal op kort termijn plaatsvin-
den. Klundert is de eerste kern die 
in deze vorm gaat werken, andere 
kernen zijn hier ook al wel mee 
bezig. Dit gloednieuwe bestuur zal 
na gaan denken over hoe we het 
gebiedsplan kunnen doorontwik-
keling, dit plan is nu vijf jaar oud 
en we willen dit graag updaten, 

inwoners worden hier zeker ook in 
betrokken.
We willen ook graag onze be-
kendheid vergroten. De opkomst 
van vanavond is mede door onze 
gloednieuwe weekkrant In de 
Klundert. Dit is een hele positie-
ve ontwikkeling, we houden u dus 
graag op de hoogte!

De volgende bijeenkomsten staan 
gepland:
Op maandagavond 3 december 
komen de werkgroepen bij elkaar 
vanaf 19.30 uur in De Niervaert.
De volgende Stadstafel staat ge-
pland op maandagavond 4 febru-
ari 2019 om 19.30 uur in De Nier-
vaert

Door Renske Littooij.
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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 Anneke Schreuders uit Klundert

IIk woon in… sinds…
Ik ben 67 jaar geleden geboren in 
Klundert als Anneke Nijpjes. Heb 
ongeveer anderhalf jaar in Oos-
terhout gewoond, maar had zo’n 
heimwee, dat we weer terug naar 
Klundert zijn gekomen. Heel mijn 
familie komt hier vandaan, zowel 
van vaders- als van moederskant. 
We zijn verweven met Klundert.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben hier geboren en getogen. Ik 
heb jaren in de Mauritshof gewerkt 
aan de receptie en deed daar ook 
de administratie. Ik heb altijd in 
koren gezongen. En een heleboel 
mensen zullen me ongetwijfeld 
kennen van de verkoop van twee-
dehands spullen voor het Sophia 
Kinderziekenhuis ten bate van on-
derzoek naar taaislijmziekte. Ie-
dereen denkt dat ik dit deed omdat 
m’n kleindochter deze ziekte heeft, 
maar dat was het niet alleen. Het 
zit in m’n aard om zulke dingen te 
doen. Nu hebben ze een nieuw me-
dicijn ontdekt tegen taaislijmziek-
te, helaas nog niet voor m’n klein-
dochter, maar een heleboel andere 
patiëntjes zijn er wel mee geholpen 
en daar heb ik toch een stukje aan 
bijgedragen. Maar ik beslist niet 
alleen hoor, want zoiets doe je 
nooit alleen. Daar heb je hulp van 
anderen voor nodig en heel veel 
hulp heb ik ook altijd gehad.

Het meest bijzondere wat ik ooit 

gedaan heb is…
Ik heb eigenlijk niet zoveel bijzon-
ders gedaan. Ik heb het allemaal 
met veel plezier gedaan en ik vind 
ook dat je gewoon iets voor je me-
demens over moet hebben. Nu er 
een vriendin bij me logeert om op 
te knappen na haar knieoperatie, 
dat vind ik bijzonder in de zin van 
dat we het samen zo goed kunnen 
vinden. Had ze maar vier knieën, 
want ik geniet ook van haar aan-
wezigheid.

Ik ben trots op...
Ik ben trots op Ies, zoals die in het 
leven stond! We waren bijna 50 jaar 
getrouwd. Ik mis hem verschrikke-
lijk.
En ik ben trots op onze kinderen en 
kleinkinderen. 
Natuurlijk ook trots dat we in tien 
jaar tijd zo’n 210.000 euro bij elkaar 
hebben ingezameld voor het Sop-
hia Kinderziekenhuis. Daarmee 
hebben we vanuit Klundert een 
mooi stukje bijgedragen om onder-
zoek te kunnen doen.

Mijn lijfspreuk is...
Wees goed voor anderen. Wie goed 
doet, goed ontmoet.

Mijn sterrenbeeld is...
Ik ben een echte ram. Ik ga narig-
heid niet uit de weg.

Ik ben goed in...
Organiseren van dingen, helpen, 

klaarstaan voor een ander.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben nogal recht voor z’n raap, 
ik kan niet tot tien tellen. Achteraf 
denk ik dan wel eens: had ik dat nu 
niet anders kunnen zeggen…

Ik heb een grote hekel aan…
Onredelijkheid en ik kan slecht 
tegen onrechtvaardigheid. Er ge-
beurt zoveel onrecht in de wereld. 
Het kan niet de bedoeling van het 
leven zijn om het elkaar zo moeilijk 
te maken, ben gewoon eerlijk en 
doe een ander geen pijn.

Ik droom van...
De wensen die ik heb zijn onmoge-
lijk. Ik heb heel veel mooie herin-
neringen.

Deze film moet iedereen zien...
Ik ben niet zo’n filmfreak. De film 
Titanic vond ik erg mooi en de film 
Michiel de Ruyter.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees graag romans en het liefste 
streekromans. De Porseleinboom, 
een trilogie van Olaf J. de Landell, 
daar heb ik erg van genoten. Een 
prachtig boek dat zich afspeelt aan 
het begin van de 19e eeuw in Fries-
land.

Ik luister graag naar...
Muziek is een deel van m’n leven, 
ik luister graag naar muziek. Koor-
muziek, maar ook orkestmuziek. 
Ik kom uit een muzikale familie, 
heel wat familieleden speelden 
een instrument bij Determinato en 
zelf zing ik al jaren in verschillende 
koren. 

Men kan mij ’s nachts wakker ma-
ken voor...
Nergens voor. Laat me maar lek-
ker slapen.

Het liefst drink ik...
Een zelfgemaakt advocaatje met 
slagroom. 

Het meest bijzondere wat ik ooit 
heb meegemaakt is…
De geboorte van mijn kinderen en 
van mijn kleinkinderen.

Mijn favoriete vakantieland is...
Absoluut Nederland. We hebben 
altijd een caravan gehad in Vrou-
wenpolder. Lekker genieten van de 
rust, de ruimte en de zee.

In mijn vrije tijd…

Zingen, lezen en legpuzzels ma-
ken. Die legpuzzels dat vind ik echt 
heerlijk om te doen. Ik ben nu net 
weer aan een nieuwe begonnen. 
M’n puzzelmap ligt altijd op tafel 
met alle stukjes gesorteerd op 
vorm en kleur.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Het kriebelt af en toe toch nog wel 
eens om nog eens een winkeltje te 
vullen met tweedehands spullen 
voor het goede doel.

Als ik 10 miljoen euro win…
Een flink deel aan m’n kinderen 
geven. En verder zal ik geld schen-
ken aan het Sophia Kinderzieken-
huis voor onderzoek naar ziektes 
en dan in het bijzonder voor kin-
deren. Die staan nog aan het begin 
van hun leven en verdienen een 
kans te krijgen.

Mijn lievelingssport is…
Ik heb niet zoveel met sport. Alleen 
wandelen, dat doe ik graag.

Op televisie kijk ik graag naar…
Tussen Kunst en Kitch, Nederland 
Zingt, actualiteitenprogramma’s 
en het nieuws

Ik ben bang voor…
Ik ben niet bang. 

Ik heb bewondering voor…
Voor mensen die zichzelf op eigen 
kracht hebben opgewerkt en iets 
bereikt hebben in het leven. Ge-
woon door hard te werken.

Klundert vind ik…
Dat is m’n alles, een prachtig stad-
je, dat voelt als thuis.

Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis niks.

Mooiste plekje in Klundert…
Het Stadhuisplein met ons Stad-
huis. Maar ook De Stad Klundert 
is prachtig, geweldig zoals die kerk 
opgeknapt is en zo’n mooie functie 
heeft gekregen voor ons allemaal.

Minst mooie plekje in Klundert…
De vuilcontainer voor mijn deur.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
De vesting Willemstad vind ik erg 
mooi, met name door de ligging 
aan het water. Maar ik zou er ab-
soluut niet willen wonen.

Zelf vindt Anneke het allemaal heel gewoon, maar wij vinden het wel 
heel bijzonder al die acties en activiteiten die ze doet en gedaan heeft. 
Wat vooral altijd opvallend is geweest, zijn haar bezigheden om geld in 
te zamelen voor de Stichting Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Maar ook 
bijvoorbeeld de naastenliefde die ze in praktijk brengt door een vriendin 
bij haar laten logeren om te kunnen revalideren na een knieoperatie. 
Wie is Anneke Schreuders eigenlijk?
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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. 2)
Het stadsbestuur had ook in de 
17e eeuw al diverse mensen in 
dienst. Zo was er politie om het 
gezag te handhaven. In Klundert 
werd een politieagent “vorster” 
genoemd. Ze waren altijd met zijn 
tweeën tegelijk aan het werk: De 
ene deed het echte politiewerk, 
zoals het opsporen van dieven en 
bedelaars, die streng verboden 
waren. De andere deed ook bo-
dediensten. Hij moest dan allerlei 
berichten en oproepen bezorgen, 
want post of telefoon kende men 
niet. Omdat de gemeente Klun-
dert nogal groot was, Moerdijk en 
de Nassaupolder en toen ook nog 
Strijen Sas aan de overkant van 
het Hollands Diep hoorden er ook 

bij, moest deze vorster wel veel 
en ver lopen. Verkeer was er nog 
weinig. Alleen enkele rijke boeren 
en een paar voorname inwoners 
hadden een paard. Aanvankelijk 
waren er nog maar heel weinig 
koetsen en rijtuigen. Wel hadden 
veel mensen een bootje, waar 
druk gebruik van werd gemaakt. 
Kreken en vaarten had je genoeg 
en de wegen waren slecht. Eén 
van de vorsters moest ook allerlei 
bekendmakingen voorlezen. Aan-
plakken had geen zin, omdat de 
meeste mensen toch niet konden 
lezen. Dat voorlezen gebeurde 
dan op zondagsmorgen. Onder-
weg naar de kerk liep iedereen 
dan even langs het stadhuis om te 

horen of er wat voorgelezen werd. 
Deze taak werd later overgeno-
men door de stadsomroeper.

Verder had de stad nog 2 of 3 
turfdragers in dienst, die tevens 
biertonnen moesten vervoeren. 
Turf was heel lang de voornaam-
ste brandstof en op het stadhuis 
en in de schildwachters-huisjes 
bij de poorten werd turf gestookt. 
De turfdragers moesten de turf uit 
de scheepjes waarmee het werd 
aangevoerd lossen en bezorgen 
op de plek waar het moest zijn. 
Ook bier, dat vroeger heel veel ge-
dronken werd, want schoon drink-
water was er niet, moest door hen 
worden bezorgd. Er zijn altijd wel 
brouwerijen in Klundert geweest, 
tot 1940 toe. In 1750 waren er wel 
drie. ze waren echter maar klein. 
De stad hief belasting over het 
bier. 

Verder had de stad nog een portier 
of poortsluiter, een schoolmees-
ter, een chirurgijn en een vroed-
vrouw in dienst. Ze werden door 
de stad betaald, maar meestal 
moest hun benoeming door de 
Prins worden goedgekeurd.

(wordt vervolgd)

Tot volgende week.

Lezerspost

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

Kaarten en kaarsen

Binnenkort is Amnesty Inter-
national jarig. Al meer dan 50 
jaar komt deze organisatie op 
voor de rechten van de mens 
in de hele wereld. U kunt 
dit werk ondersteunen door 
(kerst)kaarten en kaarsjes te 
kopen en uw handtekening 
te zetten onder een petitie. 
Sinds 1985 heeft Klundert 
een afdeling van Amnesty 
International en sinds die 
datum is de Amnesty-stand 
tegelmatig in Klundert te vin-
den. Op zaterdag 25 novem-
ber is de verkoopstand de 
hele dag in de Doorsteek. De 
petitie is deze keer voor een 
journaliste in Myanmar (vroe-
ger heette dit land Birma).
Eerlijke actie voor een recht-
vaardige wereld. Doet u mee?

Namens groep 270,
Bep Rosing

Foto van de week

Wat wonen wij in een prachtige omgeving!

Ga eens op pad en kijk rond met andere 
ogen. Verrassend wat voor mooie plekjes je 
dan ziet. 

Maak een foto van een mooi of bijzonder 
plekje in je woonomgeving en mail het naar 
de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet 
er even bij waar de foto precies genomen is. 
Elke week wordt een foto gekozen voor deze 
rubriek. En krijgen we veel mooie plaatjes 
binnen, dan zullen we die gebruiken op onze 
facebookpagina.

Deze week is gekozen voor een prachtige 
herfstfoto van Anja Strootman.
“Met mijn kleine nichtje op een mooie 
herfstdag bij het Hertenkamp in Klundert”

Vrienden- en 
vriendinnen-
avond bij 
Avant-Garde
Op vrijdagavond 23 november aan-
staande om 19:30 uur organiseert 
Slagwerkgroep Avant-Garde een 
vrienden- en vriendinnenavond. Je 
mag dan komen luisteren en zelf 
ook op instrumenten spelen. 
Aan het eind van de avond is er voor 
iedereen drinken met wat lekkers.
Iedereen is van harte welkom in 
de Timmerij. Deze is gevestigd 
aan de Beatrijsweg 22A te 
Klundert.
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Weekagenda:
dinsdag 20 november
14.00 uur sporten voor chronisch zieken met Meer Moerdijk Huis 
van de Wijk Klundert
17.00 uur Eetpunt (opgeven in HvdW) in het Huis van de Wijk Klundert
19.00 uur Jongerenavond  in het Huis van de Wijk Klundert

woensdag 21 november
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

donderdag 22 november
19.00 uur Spelletjesavond  in het Huis van de Wijk Klundert

vrijdag 23 november
12.00 uur Friet-Punt in het Huis van de Wijk (opgeven in HvdW)
14.00 uur Schildermiddag in het Huis van de Wijk Klundert
17.00 uur VRIJdagMIddagBOrrel in De Stad Klundert

zaterdag 24 november 
11.00 uur Aankomst Sinterklaas en zijn Pieten aan het Verlaat
11.30 uur Ontvangst Sinterklaas op het Stadhuisplein
20.00 uur Concert met Inspire2liveChoir uit Alblasserdam en Ha-
venkoor Fortitudo uit Willemstad; entree 10 euro p.p.; t/m 12 jaar 5 
euro p.p. (opbrengst voor kankerbestrijding) in De Stad Klundert

zondag 25 november
14.00 uur Concert Stark Linnemann Quartet in De Stad Klundert 
(organisatie Cultuur Moerdijk)

dinsdag 27 november
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 Klundert
19.00 uur Jongerenavond  in het Huis van de Wijk Klundert

woensdag 28 november
15.30 uur Pietenmiddag in de muziekspeeltuin (kinderen van 4 t/m  
welkom - opgeven voor deze middag via e-mail info@determinato.
nl) Muziekzaal van de Niervaert
17.30 uur Themamaaltijd: Wild op het menu (opgeven in HvdW) in 
het Huis van de Wijk Klundert

Elke week van maandag tot en met vrijdag:
10.00 uur Inloop koffie-uurtje tot 12.00 uur in het Huis van de Wijk

SPROK activiteiten in Klundert

De Stichting Plaatselijk Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK) 
organiseert 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

Recept van de Week
Deze keer een gezond en lekker recept voor een speciale grog ont-
vangen van Marian van Westenbrugge.
Zo komen we de winter wel door. Bedankt Marian!

verKOUdheids grog

Verkouden, grieperig of heb je het gewoon koud? Dit is heerlijk om 
altijd in huis te hebben!

Men neme: 
een biologische citroen
stuk biologische verse gember
kaneel poeder of stokje
eventueel kurkuma. 

Snij de citroen en gember in plak-
jes en doe ze om en om in een 
schone glazen weckpot, doe de 
kaneel en kurkuma er bij en vul de 
pot af met biologische honing. 

Hoe langer het kan intrekken hoe 
beter, je kunt met zo'n pot maan-
den doen (als ie dan nog niet leeg 
is) 
Neem af en toe een hapje met een schoon lepeltje of doe een eetlepel 
vol in kokend water. 
Het is verwarmend, ontstekingsremmend, verzachtend voor een zere 
keel, antibacterieel, vol vitamine C, goed voor maag en darmen en 
versterkt het immuunsysteem. En oja.....erg lekker!
En wil je ’t nog specialer, doe er dan een scheutje rum bij!

Sinterklaas zaterdagochtend 
in Klundert en ’s middags in 
Moerdijk

Sinterklaas komt deze keer iets 
vroeger dan anders in Klundert. 
Aanstaande zaterdag zal hij rond 
de klok van elf uur aanmeren aan 
het Verlaat en bij de Vestkant voet 
aan wal zetten. 

Natuurlijk zullen er ook weer een 
heleboel pieten mee komen naar 
Klundert, waarbij de stuntpieten 
ongetwijfeld weer capriolen laten 
zien op hun waterscooters. Ook de 
Pietenband zal er weer bij zijn en 
zorgen voor een leuk stukje pie-
tenmuziek.
Na een optocht door het centrum 

zal hij bij het Stadhuis ontvangen 
worden door een van onze wet-
houders en daarna is er natuurlijk 
volop gelegenheid voor een meet 
en greet met de Sint waarbij na-
tuurlijk ook de gelegenheid is om 
foto’s te maken.

Daarna vertrekt de Sint met zijn 
gezelschap naar Moerdijk. Daar 
wordt hij om 13 uur verwacht in de 
dorpshaven. Na een optocht door 
het dorp is iedereen welkom in De 
Ankerkuil waar samen met de Sint 
en zijn Pieten een feestje gevierd 
zal worden.
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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

Hoop in bange dagen
Zondagmiddag 25 november is er 
om 16.30 uur in de Gereformeerde 
Kerk een zangdienst – we noemen 
het een Zingend Gelovendienst – 
waaraan het gospelkoor Reclaim 
uit Klundert meewerkt.
We denken na over ‘Hoop in ban-
ge dagen’. Er is veel aan de hand 
in de wereld. Misschien vraag je 
je af: waar gaat het naar toe? In 
de Bijbel gaat het altijd weer over 
hoop. Er is hoop voor de wereld en 
voor jou! 

Ook is er hoop wanneer we in de 
morgendienst om 10.00 uur in de 
Geref. Kerk hen die in de afgelo-
pen periode van ons zijn heenge-
gaan gedenken. Wij noemen hun 
namen in het vertrouwen dat de 
dood niet het laatste is maar wij in 
Gods heerlijkheid mogen komen. 
Iedereen die een gemiste dierba-
re wil gedenken, is van harte wel-
kom.

Dinsdag 20 november
19.00 uur Catechisatie onderbouw 
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw 
in de gereformeerde kerk

Zondag 25 november
10.00 uur Morgendienst Gerefor-
meerde kerk, D.C. Groenendijk 
(Gedenken overledenen)
10.00 uur Morgendienst Her-
vormde kerk, Ds. A. Slingerland 
(Avondmaal)
16.30 uur Middagdienst  Gerefor-
meerde kerk, D.C. Groenendijk 
m.m.v. gospelkoor Reclaim
18.30 uur Avonddienst Hervormde 
kerk,  Ds. A. Slingerland (Avond-
maal) 

Protestantse Gemeente Moer-
dijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 25 november
9.30 uur: Ds. F. den Harder - Eeu-
wigheidszondag

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 Bastiaan-
sen
T: 06-46341138

Donderdag 22 november
9:30 uur: Gebedsviering; voorgan-

ger diaken M. Bastiaansen

Zondag 25 november
9:30 uur: Eucharistieviering; 
voorganger priester emeritus P. 
de Rooij

Rooms Katholieke Immanuel Pa-
rochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Ze-
venbergschen Hoek en Lange-
weg)

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen 
Hoek

Donderdag 22 november
14.30 uur Woord en Communie-
viering in Martinus; voorganger P. 
de Meijer

Zaterdag 24 november
19.00 uur Vormselviering; Voor-
gangers: emeritus deken S. Kuy-
ten en diaken M. Bastiaansen
Zondag 
10.00 uur: 

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

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

Nederlander-
schap voor 
Naphat Eland

Afgelopen woensdag was een 
belangrijke dag voor Naphat 
Eland-Priamphimai. Ze woont 
al tien jaar in Klundert cq in de 
gemeente Moerdijk en woens-
dag kreeg ze van Burgemees-
ter J.Klijs haar naturalisatie als 
Nederlandse inwoner en mocht 
ze het bewijs ontvangen om 
een Nederlands paspoort aan 
te vragen.

Hier was ze zo blij mee en trots 
op dat familie en vrienden wer-
den uitgenodigd om daarbij 
aanwezig te zijn. 
’s Avonds was er natuurlijk een 
feestje met oerhollandse klom-
pen, bloemen, poffertjes en een 
Nederlandse vlag. 

Van harte gefeliciteerd Naphat 
namens vele Klundertse inwo-
ners, want onbekend ben je ze-
ker niet hier in dit stadje.

Ruim 2700 euro voor Moer-
dijkse actie speeltoestellen

Afgelopen vrijdag heeft de bingo, 
gezamenlijk georganiseerd door 
Zonnebloem afdeling Moerdijk en 
de Stichting Oranje comité maar 
liefst € 2182,50 opgeleverd. In de 
Ankerkuil waren meer dan 120 
belangstellenden aanwezig om 
onze actie te steunen. 

In de kantine van Voetbalvereni-

ging TPO zorgden 26 aanwezige 
pokeraars voor een bijdrage van 
€ 250,00. Daarnaast leverde drie 
persoonlijke donaties vrijdag-
avond ook nog eens € 320,00 op.

Een totale score van die avond dus 
€ 2702,50.
De tussenstand van de inzame-
lingsactie voor de aanschaf van 
speeltoestellen voor gehandicap-
te kinderen in de speeltuin in het 
toekomstige ‘Dorpshart’ staat nu 
op € 13.946,78.
Om alles gerealiseerd te krijgen is 
€ 24.500,00 nodig. Het resterend 
bedrag hopen we voor begin janu-
ari 2019 nog via donaties bij elkaar 
te krijgen.

Sinterklaasmiddag bij 
De Zonnebloem afdeling 
Klundert
De Zonnebloem afdeling Klun-
dert organiseert een Sinter-
klaasmiddag op vrijdag 30 no-
vember. Dan zal Sinterklaas 
op bezoek komen bij de Zonne-
bloem om alle mensen met een 
lichamelijke beperking vanaf 
18 jaar te verrassen. De kosten 
voor deze middag bedragen 
€ 7.50 per persoon.
Deze middag wordt gehouden 
in De Ring, Kerkring 22 in Klun-
dert. De zaal is open om 13.30 
uur en Sinterklaas zal rond de 
klok van twee uur op bezoek 
komen.

Het belooft een gezellige mid-
dag worden met koffie en wat 
lekkers. Laat U verrassen, kom 
gezellig dit Sinterklaasfeest 
meevieren en zing gezellige 
Sinterklaasliedjes mee!
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Klunderts tiental krijgt geen 
loon naar werken
De topper in de derde klasse B tussen Klundert en Prinsenland is uitein-
delijk geëindigd in een 0-2 overwinning voor de bezoekers uit Dinteloord. 
Klundert dat gedurende grote delen van de wedstrijd de bovenliggende 
partij was moest ruim een uur met tien man spelen na een rode kaart 
voor Loïc Luzolo, die veel te fel doorging op een Prinsenland verdediger.
Het eerste haf uur gebeurde er weinig voor de een van beide doelen en 
was alleen Youri van Laarhoven dicht bij de 1-0 met een schot tegen de 
paal. Op het half uur ging Loïc Luzolo op het doel af van Prinsenland en 
had afspeelmogelijkheden links en rechts van hem. Hij speelde de bal 
iets te ver voor zich uit en probeerde met een tackle in balbezit te blijven 
maar raakte hierbij Prinsenland verdediger Traets. De rode kaart die hij 
hiervoor kreeg zette de wedstrijd volledig op zijn kop.
Klundert, dat tot dan duidelijk de betere ploeg was en weinig tot niets 
weg gaf, was even van de leg en moest dit een moment later bekopen 
met een tegendoelpunt. Uit een aanval met een duidelijk buitenspel-
luchtje kwam Prinsenland op 0-1.
Na de rust ging Klundert met de tien man op zoek naar de gelijkmaker 
en Peter van Wingerden was hier dichtbij, maar zijn inzet kon ternauwer-
nood van de doellijn afgehaald worden. Klundert heerste over het hele 
veld en Prinsenland kon geen moment imponeren en laten zien dat het 
terecht koploper is.
Een zondagsschot in de 72e minuut besliste het duel en kwam Klundert, 
ondanks een kopbal van Jeffrey van Wingerden net over de dwarsligger, 
niet dichterbij. De punten gingen tegen de verhouding in mee naar Din-
teloord en heeft het gat met Klundert vergroot tot 7 punten.
Volgende week reist Klundert af naar Sint Annaland waar het de degens 
gaat kruisen met WHS.

 Uitslagen 17 november:
Klundert 1 - Prinsenland 1 0-2
Tholense Boys 2 - Klundert 2 
1-0
Klundert 4 - Kogelvangers 3 
6-1
DVO’60 8 - Klundert 5 3-1
Klundert JO17-1 - Roosendaal 
JO17-3 0-6
Rood Wit W JO15-1 - Klundert 
JO15-1 0-3
De Fendert JO15-2 - Klundert 
JO15-2 14-0
Sliedrecht JO13-2 - Klundert 
JO13-1 2-6
Klundert JO13-2 - NSV JO13-1 
4-3
WVV’67 JO12-1 - Klundert JO12-1 
5-7
Klundert JO11-1  - DSE JO11-1 
2-3
Klundert JO11-2 - Virtus JO11-2 
8-2
ASWH JO10-7 - Klundert JO10-1 
11-0
Klundert JO9-1 - Victoria’03 
JO9-2 12-3
Boeimeer JO8-2 - Klundert JO8-1 
2-9
 
Programma 24 november:
14:30 WHS 1- Klundert 1
12:30 Prinsenland 2 - Klundert 2
14:30 Oranje Wit 10 - Klundert 4
14:30 Klundert 5 - Halsteren 6
14:30 Klundert VR1 - SJO FC 
De Westhoek VR1  
14:30 Sprundel JO19-1 - 
Klundert JO19-1 
12:00 Klundert JO17-1 - 
DVO’60 JO17-1 

10:15 Klundert JO15-1  - In-
ternos JO15-1 
12:00 Klundert JO15-2 - Vic-
toria’03 JO15-2 
10:15 Klundert JO13-1 - De 
Fendert JO13-1 
12:30 BSC JO13-2 - Klundert 
JO13-2 
08:45 Klundert JO12-1 - FC 
Bergen JO12-1 
11:30 Grenswachters JO11-1G 
- Klundert JO11-1 
09:30 DIOZ JO11-1 - Klundert 
JO11-2 
10:15 Klundert JO10-1 - JEKA 
JO10-6 
10:00 Zundert JO9-1 - Klun-
dert JO9-1 
08:45 TVC Breda JO8-1 - Klun-
dert JO8-1 
09:00 Klundert JO8-2 - Beek 
Vooruit JO8-3 
08:45 Victoria’03 JO7-1 - Klun-
dert JO7-1 
10:00 Klundert JO7-2 - BSC 
JO7-2 
09:00 Klundert JO7-3 - 
Roosendaal JO7-1

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. 

Clubkampioenschappen bij het 
Rooie Paerd

Op maandag 12 november meld-
den zich 66 zwemmers van Het 
Rooie Paerd voor de jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Onder-
verdeeld in verschillende leef-
tijdscategorieën werd er weer 
hard gezwommen. 

Bij de jeugd t/m 12 jaar werden 
de tijden van  25 meter school-
slag, 25 meter rugslag, 25 meter 
borstcrawl en 25 meter rugcrawl 
bij elkaar opgeteld en dat leverde 
de volgende winnaars op. In de ca-
tegorie t/m 8 jaar werden Isabella 
Barrow en Stef van Wijk eerste. 
Bij de categorie 9 t/m 12 jaar wist 
Ties van Wetten met een verschil 
van slechts 0,5 seconde de eerste 
prijs in de wacht te slepen, en bij 
de meisjes wist Veerle Mutsaers 
voor de derde keer de wisselbeker 
mee naar huis te nemen.

Bij de leeftijdscategorieën 13-16 
en 17-21 waren (naast boven-
staande vier onderdelen) nog twee 
onderdelen toegevoegd, te weten 
de life-saver en de 4x25 meter 
wisselslag. Bij de lifesaver moet zo 
snel mogelijk een afstand van 25 

meter gezwommen worden terwijl 
je ook nog een reddings-pop met 
je mee moet nemen. Nieuw was 
dit jaar de 4 x 25 meter wissel-
slag (Rooie Paerd stijl), dat is 25 
meter schoolslag, rugslag, borst-
crawl en rugcrawl achter elkaar. 
De snelste over de in totaal 6 wed-
strijdonderdelen, waren Ruben 
van de Graaf, Lara Karnebeek en 
Panos Polichronopoulos.

Nadat bij de leeftijdscategorie 
22+ eerst de 25 meter schoolslag, 
rugslag, borstcrawl en rugcrawl 
als losse afstand werd gezwom-
men werd hierna ook hier de 4 x 
25 meter wisselslag voor het eerst 
gezwommen, een uitdagende af-
stand die toch wel erg vermoeiend 
bleek. Toen alle tijden bij elkaar 
waren opgeteld bleken Anita van 
Dam en Jeroen van Wensen win-
naars te zijn.

Parallel aan de wedstrijden in 
het 25 meter bad werd er voor de 
minder-validen ook een clubkam-
pioenschap georganiseerd in het 
recreatiebad, ook hier een hele 
goede opkomst en leuke onderde-
len waarbij alle deelnemers aan 
het einde allemaal tevreden met 
een mooie beker het zwembad 
konden verlaten.

Het was ook dit jaar weer een ge-
slaagd clubkampioenschap voor 
alle leden/deelnemers van Het 
Rooie Paerd, waarbij in een goede 
gezellige sfeer er serieus voor de 
snelste tijd gezwommen werd.



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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur

Neem 

ook een kijkje

op onze kaasafdeling 

voor een heerlijke 

kaasplank bij de 

wijn.

Neem 

ook een kijkje

op onze kaasafdeling 

Heren van Oranje Nassau
Heren van Oranje Nassau

exclusief bij AH in de Klundert

per stuk
€ 5,99

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

op onze kaasafdeling 

voor een heerlijke 

kaasplank bij de 

wijn.


