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DSO begint goed aan het 
zaalseizoen

Sanering Bult van Pars Gewoon bijzonder met
Riet Bol-Meinderts

Foto van de week van 
Angelique de gast

Sinterklaas viert een feestje in Klundert en Moerdijk

Het was een druk dagje afgelopen zaterdag voor Sint Nicolaas. ’s Morgens werd hij in Klundert verwacht en 
’s middags had hij een feestje te vieren in Moerdijk.

Klundert
Dat het sowieso een drukke perio-
de is voor de oude baas moge dui-
delijk zijn. Hij had blijkbaar van-
nacht al een slaapplekje in Klun-
dert gevonden en sliep vervolgens 
een gat in de dag. De pietenband 
stond al lang te spelen maar toen 
de bootjes met pieten over het 
Verlaat aan kwamen varen was 
het toch wel even schrikken, want 
er was geen Sinterklaas bij. Ge-
lukkig werd hij toen gewekt door 
het lawaai langs en op het water 
en kwam nog half slaperig uit zijn 
logeerhuisje aan de overkant van 
het Verlaat. De pieten hielpen hem 
op de boot en brachten hem gauw 
naar de overkant, waar de kinde-

ren hem enthousiast ontvingen 
met vrolijke liedjes met begelei-
ding van de Deto Pietenband. Na 
de optocht door het centrum werd 
de goedheiligman ontvangen op 
het Stadhuisplein door wethou-
der Eef Schooneveld. Het was 
daar een drukte van jewelste en 
ook daar werd hij getrakteerd op 
liedjes en dansjes. De organise-
rende ondernemers van de KOK 
hadden alles geweldig verzorgd, 
niet alleen alles geregeld voor 
deze ontvangst, maar bovendien 
werd iedereen verwend met aller-
lei lekkernijen en snoeperijen zo-
als taaitaai, lekkere sintsnoepjes, 
warme chocomel, erwtensoep en 
koffie. Het was weer een geweldig 

Sinterklaasfeestje in het Klun-
dertse centrum.

Moerdijk
Na het fotomomentje met de kin-
deren moest de Sint snel weer 
verder, want om half twee werd 
hij in de Moerdijkse dorpshaven 
verwacht met zijn pietengevolg. 
Ook daar werd hij opgewacht door 
een enthousiaste menigte. Na de 
optocht door het dorp werd daar 
het feestje verder gevierd in De 
Ankerkuil. Traditioneel werd de 
Moerdijkse intocht georganiseerd 
door de Sinterklaasvereniging 
Moerdijk en ook hier zoals van-
ouds was het allemaal weer top 
geregeld.

Foto’s
Er zijn natuurlijk weer heel wat fo-
to’s gemaakt tijdens deze feeste-
lijke intochten. We hadden graag 
een hele serie willen opnemen in 
deze editie, maar er is jammer 
genoeg niet voldoende ruimte, 
alle beschikbare pagina’s zijn al 
gevuld. Maar gelukkig hebben we 
ook nog een facebookpagina en 
daar hebben we wel een reporta-
ge geplaatst van de Sinterklaasin-
tocht. En voor degenen die geen 
Facebook hebben en ook graag de 
foto’s willen zien: mail even naar 
de redactie (redactie@indeklun-
dert.nl) en we zorgen dat je de fo-
to’s toegestuurd krijgt per e-mail.

door Anjo van Tilborgh



broodje van de week!

Broodje 

gehaktbal
€ 4,25

nu €3,60

geldig van 26-11-18 t/m 1-12-18

Met de 
gehaktbal van slagerij Jongmans die in de prijzen 
gevallen is!

Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.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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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
Respect in driehonderd 
woorden!

De hele pietendiscussie daar wil 
ik me helemaal niet in mengen, 
heb gewoon respect voor elkaar 
en accepteer elkaars gewoontes 
en gebruiken, kan zo simpel zijn.
Ik heb in ieder geval respect voor 
iedereen die er zo’n geweldig 
feest van weet te maken. Heel 
veel mensen zetten zich belan-
geloos in om de kinderen een 
paar leuke uurtjes te laten bele-
ven.

Afgelopen zaterdag een dagje 
meegelopen met de muziekpie-
ten. Als je daar zo’n hele dag mee 
optrekt, dan kun je niet anders 
dan respect hebben voor hun in-
zet en hun enthousiasme.
 
De wekker op zaterdagochtend 
gaat al bijtijds, om acht uur wor-
den de pieten verwacht in de 
schmink- en kleedruimte. Daar 
is het in alle vroegte een drukte 
van belang, maar wel een heel 
gezellige bedrijvigheid. Duidelijk 
is dat iedereen er zin in heeft!

Het kost allemaal best wat uur-
tjes tijd om iedereen mooi te 
maken voor het feest. Nog een 
kwastje hier en een vlekje weg-
werken daar, de kragen netjes 
recht, de veren keurig op de 
muts, de muziekinstrumenten 
gestemd en dan zijn de pieten 
klaar om de Sint te gaan helpen 
om er weer een gezellig kinder-
feest van te maken.

En dan geef ik het je te doen: een 
paar uur lopend muziek maken 
en dan ook nog een uurtje in de 
koude wind op het Stadhuisplein. 
Gelukkig hadden de Klundertse 
ondernemers het allemaal weer 
fantastisch geregeld: iedereen 
werd goed verzorgd met war-
me winterdrankjes en sinter-
klaaslekkernijen. De muziekpie-
ten waren hiermee nog lang niet 
klaar: zij gingen door naar het 
Willem-II-stadion in Tilburg om 
daar ’s middags nog een Sinter-
klaasfeestje op te leuken. Van-
daar maar één woord voor deze 
enthousiaste mensen: respect!

En dit is dus alweer de negende 
editie van Weekblad In de Klun-
dert. Veel leesplezier!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl

Eerste lustrum KombiFit groep 
van korfbalvereniging DSO

Vijf jaar geleden kwamen de twee 
bestuursleden Willem van Dueren 
den Hollander en Ria Verkijk op 
het idee om bij DSO ook een Kom-
biFit groep op te richten. Deze 
nieuwe tak in de korfbalwereld 
kwam vanuit de korfbalbond en 
was al door meerdere verenigin-
gen in het land geïntroduceerd. 
Dit heeft tot doel om oud leden, 
spelers en speelsters die geen 
wedstrijden meer willen spelen en 
ouders van leden toch, op een min 
of meer recreatieve manier, bij de 
vereniging te betrekken en te be-
houden.

De animo was groot en Willem 
van Dueren den Hollander werd 
de eerste trainer. Momenteel zijn 
er op papier 26 leden en de groep 
wordt nu getraind door Willem 
Willeboordse en Peter Leendert-
se.

Door diverse omstandigheden 
zijn sommige leden niet alle-
maal meer actief bij de trainin-
gen,  maar zeker nog lid,  en ze 
zijn altijd present tijdens de derde 
helft en andere activiteiten. Want 
behalve één keer per week trai-
nen worden er ook nog wel eens 

andere dingen georganiseerd, zo-
als een  wandeling of fietstocht. 
Daarnaast worden ook bij andere 
verenigingen trainingen gevolgd, 
zoals tennis, voetbal of badmin-
ton. Verder gaan de combifitters 
één keer per jaar bowlen en als 
afsluiting van het seizoen met el-
kaar eten, wat zeker de basis is 
voor een gezellige club, die altijd 
voor elkaar klaarstaat.

Om het vijfjarig jubileum te vieren 
hebben enkele leden een speciaal 
avondje georganiseerd. Afgelopen 
vrijdag zijn ze naar de Menmoer-
hoeve in Etten-Leur  geweest voor 
een avond met oud Hollandse 
spelletjes en uiteraard met een 
hapje en drankje. Dat de gezellig-
heid weer de boventoon voerde, 
dat spreekt voor zich.

Belangstelling om aan te sluiten: 
nieuwe leden zijn van harte wel-
kom, leeftijd is niet belangrijk, 
ieder traint op zijn of haar eigen 
niveau. Tot eind maart wordt er 
getraind in de sporthal van De 
Niervaert op dinsdagavond van 
20.00 tot 21.00 uur. Vanaf april zijn 
het buitentrainingen op het korf-
balcomplex van DSO.

Kerstmarkt in het museum
Op zaterdag 8 december wordt er 
van 11 tot 17 uur een kerstmarkt 
gehouden in het Nationaal Vlas-
serij- en Suikermuseum aan de 
Stoofdijk in Klundert. De entree is 
gratis.

Het museum zal helemaal sfeer-
vol aangekleed worden. Tussen 
de museumstukken worden di-
verse kraampjes ingericht met 
kerststukjes, kleding, glaskunst, 
knutselmaterialen, kerstkaarten, 
vogelhuisjes, streekproducten en 
nog veel meer. Voor de inwendi-

ge mens wordt ook gezorgd: er 
zal erwtensoep en gluhwein ver-
krijgbaar zijn en voor de kinderen 
zullen suikerspinnen gemaakt 
worden.



Kerstdiner
24, 25 & 26 DECEMBER 2018

Laat u heerlijk in de watten leggen tijdens de kerstdagen bij Restaurant de Pastorie.
U kunt kiezen voor een 3, 4, 5 of zelfs 6 gangen diner en dit natuurlijk 

gecombineerd met ons bijpassende wijnarrangement.

Vanaf € 39,50 p.p.

Kerstbrunch
Kom gezellig brunchen in De Stad Klundert op 2e kerstdag. 

We presenteren u een buffet met heerlijke huisgemaakte warme en 
koude gerechten voor de liefhebbers van hartig én zoet!

€ 27,50 p.p.
voor kinderen t/m 12 jaar 

€ 15,50 p.p.

26 DECEMBER 2018

Restaurant De Pastorie & De Stad Klundert
Molenstraat 31-33 te Klundert

Kerstdiner
Laat u heerlijk in de watten leggen tijdens de kerstdagen bij Restaurant de Pastorie.

U kunt kiezen voor een 3, 4, 5 of zelfs 6 gangen diner en dit natuurlijk 
gecombineerd met ons bijpassende wijnarrangement.

Reserveer via 

0168-729202 of 

www.etenindepastorie.nl!

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

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.nl

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

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

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

IN DE KLUNDERT bindt, boeit en 
bespaart. Een lokale krant, juist 
nu!
Dit lokale medium wil een belang-
rijke rol spelen in het bevorderen 
van de leefbaarheid in de kernen 
door te fungeren als spreekbuis 
voor lokale initiatieven. We hopen 
dat u uw betrokkenheid voor wat 

betreft de leefbaarheid in de ker-
nen 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.indeklun-
dert.nl/adverteren staat meer 
informatie over adverteren en de 
tarieven. Daar kunt ook meteen 
een opdracht geven tot het plaat-
sen van een advertentie. 
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Jeugdcircus Don Bosco treedt op 
tijdens Klundert bij Kaarslicht

Het bestuur en haar vrijwilligers 
van Klundert bij Kaarslicht telt 
af....nog een kleine 20 dagen te 
gaan, op zaterdagavond 15 de-
cember zal het Klundertse cen-
trum weer feeëriek verlicht wor-
den door kaarsjes.
De laatste organisatorische lood-
jes voor een evenement dat onze 
'Gemeente Moerdijk, een wereld 
vol verschil' maakt. Aan deze edi-
tie van Klundert bij Kaarslicht zal 
ook Jeugdcircus Don Bosco uit 
Oudenbosch meewerken.

Toen voorzitter Stefan Vermunt 
benaderd werd door het bestuur 
en hun deelname intern voorstel-
de waren ze direct enorm enthou-
siast. Zo'n speciaal evenement, 
daar willen ze natuurlijk wel deel 
van uitmaken.
Tijdens Klundert bij Kaarslicht 
zullen ze verschillende acts laten 

zien. Denk hierbij onder andere 
aan fietsen op een eenwieler, bal 
lopen, goochelen, fakir en natuur-
lijk zijn er clowns. Dit alles terwijl 
ze verlicht worden door duizenden 
kaarsen. Volgens Stefan moet dat 
een bijzondere ervaring en een 
erg mooi beeld  geven. Het Jeugd-
circus Don Bosco heeft er dan ook 
enorm veel zin in. 
De komende weken zijn de vrijwil-
lige trainers met de kinderen nog 
druk bezig met oefenen zodat ze 
op 15 december hun kunsten kun-
nen gaan vertonen. Ze kijken er 
samen met de kinderen erg naar 
uit en hebben er in ieder geval erg 
veel zin in. 

Kijk voor meer informatie en/of bij 
interesse op http://www.jeugdcir-
cusdonbosco.nl of via www.klun-
dertbijkaarslicht.nl

Sanering Bult van Pars gaat 
van start

Afgelopen donderdagavond heeft wethouder Thomas Zwiers het 
startsein gegeven voor de sanering van de Bult van Pars. De markante 
bult in de Oliemolenstraat zal afgegraven worden, de werkzaamheden 
gaan vanaf deze week beginnen.

Het heeft heel wat voeten in aarde 
gehad, maar nu is het dan zover: 
de Bult van Pars gaat echt ver-
dwijnen. Ondanks dat de menin-
gen in Klundert verdeeld zijn, was 
het toch een genoeglijk samenzijn 
donderdagavond op de bult. Heel 
wat omwonenden en hun kinde-
ren en andere belangstellenden 
waren aanwezig bij dit startsein.
De bult is vervuild met olie en 
asbest en moet dus verdwijnen. 
Maar de werkzaamheden zullen 
heel nauwgezet moeten gebeu-
ren, omdat er archeologisch goed 
in de bult bevindt.
“Volgende week gaan ze van start 
met de afgravingen. Ze zullen heel 
zorgvuldig moeten werken. Er zijn 
tijdens de onderzoekfase diverse 
vondsten gedaan zoals een ka-
nonskogel en een dukaat, dus er 
zal steeds een archeoloog aan-
wezig zijn en mee kijken of er nog 
meer bijzondere vondsten naar 
boven komen”, aldus Thomas 
Zwiers.

Champagne en chips
Na wat toespraken werd met 
champagne getoost op dit einde 
van de Bult van Pars.
De kinderen uit de buurt vinden 
het eigenlijk toch wel jammer. 
“We spelen hier heel vaak, dat was 
altijd heel leuk. In de boom klim-
men en hutten bouwen en in de 
winter als het gesneeuwd heeft, 
gingen we hier altijd sleetje rijden. 
Dat kan straks allemaal niet meer 
en dat vinden we toch wel jam-
mer”, aldus een aantal aanwezige 
kinderen.
Gisterenavond konden ze in ieder 
geval nog wel even in de boom 
klimmen, die voor deze gelegen-
heid ook prachtig verlicht was. 
En als traktatie kregen ze kinder-

champagne en chips. En dat kon-
den ze wel waarderen.

Infopunt
Volgende week dus de start van 
de graafwerkzaamheden. Het 
hekwerk staat er al omheen en 
in de Westerstraat wordt een 
leegstaande woning ingericht als 
kantoor/kantine en informatie-
punt. Mensen die vragen hebben, 
kunnen daar ook binnenlopen. Op 
dinsdag- en donderdagochtend 
zal er iemand aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden.
Men gaat er van uit dat begin vol-
gend jaar de bult is afgegraven. 
Daarna zal in overleg met omwo-
nenden, de stadstafel, de heem-
kundekring en de ondernemers-
vereniging bepaald worden welke 
bestemming de grond zal gaan 
krijgen.

Boeiend concert van het Stark Linnemann 
Quartet in De Stad Klundert

De werkgroep Concerten van 
Cultuur Moerdijk organiseert 
al jaren concerten en dan met 
name concerten van bepaalde 
allure. Deze vonden tot nu toe 
voornamelijk plaats in Zevenber-
gen. De Stichting Cultuur Moer-
dijk is nu volop bezig om deze 

concerten breder 
weg te zetten, niet 
alleen inhoudelijk 
maar vooral dat 
er ook optredens 
in andere kernen 
gaan plaatsvinden. 
Cultuur Moerdijk is 
een overkoepelende 

stichting die werkt met subsidie-
gelden die verstrekt worden door 
de gemeente en die bedoeld zijn 
ter bevordering van het culturele 
leven in de gemeente Moerdijk in 
de breedste zin van het woord.

Zondagmiddag was daartoe een 

eerste aanzet: het befaamde 
Stark Linnemann Quartet gaf een 
concert in De Stad Klundert met 
door hen hergecomponeerde 
muziekwerk Pictures At An Exhi-
bition van de Russische compo-
nist Modest Mussorgsky. Dit van 
oorsprong klassieke werk is door 
dit kwartet naar de 21e eeuw ge-
transformeerd waarbij zeer veel 
muziekstijlen zijn gebruikt. Het 
aanwezige publiek was geboeid 
van de eerste tot de laatste mi-
nuut. Puur genieten van deze 
prachtige muziek in de schitte-
rende ambiance en geweldige 
akoestiek van De Stad Klundert.
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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.

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, versla-
gen en aankondigingen onder 
de aandacht van de lokale lezers 
gebracht worden. Tegelijk hel-
pen deze berichten om van deze 
krant dé lokale krant te maken. 
Door middel van deze krant sa-
menwerken om de leefbaarheid 
te verbeteren. En redactionele 
bijdragen worden gratis gepubli-
ceerd.

Gratis
De krant wordt gratis huis-
aan-huis bezorgd in de kernen 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Zwingelspaan en 
Tonnekreek.
Dit kunnen we alleen doen bij gra-
tie van donateurs, sponsors en 
adverteerders. Zonder financiële 
ondersteuning is het onmogelijk 

om dit weekblad uit te geven.

Wilt u dat dit weekblad kan blijven 
bestaan? 
Dan rekenen we ook op u! We 
zouden het heel fijn vinden als u 
ook Vriend wordt van In de Klun-
dert! Een jaarbijdrage van 13,57 
euro betekent voor u slechts on-
geveer 26 eurocent per week. Uw 
vriendenbijdrage kan het verschil 
maken. Elke aanmelding bete-
kent voor ons een waardevolle 
vriendschap, want met veel vrien-
den kunnen wij doorgaan met het 
maken van deze krant.

Aanmelden
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 of aanmelden 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 verwach-
ten kunt u aanvinken op het aan-
meldingsformulier op de website. 
Na aanmelding krijgt u een be-
vestiging met een link om de be-
taling te regelen. Na aanmelding 
via e-mail krijgt u een vergelijk-
bare bevestiging in uw mailbox.

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.

Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:

Verlaten plaats ongeval
Op 17 november werd een ge-
parkeerd staande auto in de 
Hoogstraat aangereden. De van 
de linkerzijde werd de spiegel er 
af gereden en een groot deel van 
de linkerzijde is beschadigd.
De tegenpartij is doorgereden 
en zou aan de rechter (voor)zijde 
schade moeten hebben. Volgens 
een getuige zou het een blauwe 
Opel moeten zijn en er werd een 
kenteken opgenomen. Kenteken 
blijkt echter niet juist opgenomen 
te zijn.
Aangifte werd opgenomen en ho-
pelijk melden zich getuigen an-
ders wordt het moeilijk om de da-
der op te sporen.

Diefstal aanhangwagen
Op zondag 18 november om-
streeks 00.30 uur werd er in de 
Molenberglaan een 1-assige aan-
hangwagen weggenomen. Aan-
hangwagen stond op eigen terrein 
bij de woning naast de openbare 
weg.
Betreft een open aanhangwa-
gen en was voorzien van een dis-
selslot. 

Belediging
Op dinsdagavond 20 november 
werd door de politie een perso-
nenauto gecontroleerd omdat 
een deel van de verlichting aan de 
voorzijde van de auto kapot was. 
Bestuurster kreeg een waarschu-
wing maar tijdens het gesprek 
kwam een ex aan lopen en was 

niet voor rede vatbaar. Hij beledig-
de de collega’s die aangaven dat 
hij zich moest gedragen, maar hij 
bleef tieren en de collega’s beledi-
gen. Hierop werd hij aangehouden 
en overgebracht naar het cellen-
complex in Breda. Na een nacht-
je slapen werd een verklaring 
van hem afgenomen en mocht 
hij weer naar huis met een flinke 
boete op zak.

Oudejaarsdag is nog een eind weg 
maar de overlastmeldingen van 
vuurwerk komen regelmatig bin-
nen. Het wachten is op de eersten 
die hiervoor gepakt 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

Veerpontjes Hollandsch Diep succes

Rondje Pontje vanuit dorpshaven Moerdijk
De afgelopen jaren hebben twee 
pontjes met veel succes passagiers 
vervoerd over het Hollandsch Diep. 
Het veerpontje ‘De Anna’ vaart van 
Willemstad naar Numansdorp en het 
veerpontje ‘De Lucretia’ van Moerdijk 
naar Strijensas. Er worden jaarlijks in 
totaal zo’n 3.500 passagiers overge-
zet tussen Moerdijk en regio Hoek-
sche Waard. In 2018 waren dit zelfs 
4.000 passagiers.   

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de over-
eenkomst met de schippers van beide 
veerpontjes voor 2019 te verlengen en 
in te stemmen met een bijdrage van 
in totaal €30.000 aan de veerponten 
Willemstad - Numansdorp en Moer-

dijk – Strijensas (per pontje €15.000). 
Hierdoor kunnen voetgangers en fiet-
sers ook in 2019 gebruik maken van 
de veerpontjes. Gemeente Moerdijk 
maakt deze verbinding samen met 
Samenwerkingsorgaan Hoeksche 
Waard (SOHW) mogelijk

Uniek en eigen karakter
Wethouder Thomas Zwiers: ‘Mooi 
om te zien dat de veerpontjes met 
enthousiasme gebruikt worden. Daar 
ben ik blij mee. Passagiers kunnen 
ook het komende vaarseizoen tussen 
begin mei tot eind september weer 
blijven genieten van de overtocht en 
de dorpen Moerdijk, Numansdorp, 
Strijensas en de stad Willemstad. Ka-
rakteristieke scheepjes maken elke 

overtocht tot een belevenis. Iedere 
verbinding is dus uniek en het gebied 
aan de overkant heeft zijn eigen ka-
rakter. Voor ieder wat wils dus.’ 

Veerpont ‘De Anna’
Dit pontje is een oud patrouille-
vaartuig dat ooit toebehoorde aan 
de Duitse Rijkswaterstaat. Op ‘De 
Anna’ is ruimte voor 12 personen en 
12 fietsen. De opstapplaatsen zijn in 
Willemstad bij het Havenhoofd tegen-
over de parkeerplaats en in Numans-
dorp aan het einde van de Dorpsha-
ven. Voor meer informatie: www.
veerdienstanna.nl.  

Veerdienst ‘De Lucretia’
‘De Lucretia’ is een ruime vlet uit 1973 

van bijna 15 meter lang. Er kunnen per 
afvaart 12 personen mee en er is ruimte 
voor maximaal 12 fietsen. De overtocht 
van Moerdijk naar Strijensas duurt on-
geveer 20 minuten. De opstapplaatsen 
zijn in Moerdijk bij de Dorpshaven, bij 
de aanlegsteiger langs in het verleng-
de van Den Bels en in Strijensas bij de 
aanlegsteiger langs het pad naar de 
lichtopstand. Voor meer informatie: 
http://veerdienst-lucretia.nl/ 

Rondje Pontje
Een aanrader is het ‘Rondje Pontje’. 
Vanuit Moerdijk is een mooi rondje te 
maken. Vaar en fiets het Rondje met de 
pont van Moerdijk naar Strijensas, fiet-
sen naar Numansdorp en daar weer 
met de pont terug naar Willemstad.
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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 Riet Bol-Meinderts uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
In 1968 ben ik getrouwd en in Klun-
dert komen wonen. Ik kom oorspron-
kelijk uit Loosduinen. In het begin heb 
ik ontzettend heimwee naar Loosdui-
nen gehad, ik had wel op m’n knieën 
terug willen kruipen. Nu zou ik niet 
meer weg willen uit Klundert.

Men zou mij kunnen kennen van...
We zijn altijd in Klundert blijven wonen 
en hebben drie dochters gekregen: Li-
sette, Adriënne en Margaret. Zij zijn hier 
opgegroeid en hebben meegedaan in 
het verenigingsleven. Men zal mij ken-
nen met name van drie dingen: van de 
kerk, van het Rode Kruis en de Kruisver-
eniging.
“Kindje Wiegen”, die dienst heb ik bij-
voorbeeld tot een aantal jaar geleden in 
de Rooms-katholieke kerk altijd gedaan. 
Er kwamen altijd veel mensen met kin-
deren naar toe en echt niet alleen van 
de RK Kerk. Als vrijwilliger heb ik voor 
de RK kerk ook diensten verzorgd zoals 
avondwaken. In De Mauritshof verzorg 
ik nu nog een paar keer per jaar de oe-
cumenische weeksluiting.
Verder zou men mij ook kunnen kennen 
van m’n werkzaamheden voor het Rode 
Kruis. Dat heb ik 40 jaar lang gedaan. 
Tot 2015 altijd meegeholpen op de Hen-
ri Dunant, dit schip vaart inmiddels niet 
meer. Daarna heb ik nog als vrijwilliger 
geholpen op het vakantieschip Prins 
Willem Alexander van de Stichting Va-
rende Recreatie.
Ik ben EHBO- en reanimatie-docent en 
geef nog steeds cursussen. Ik heb altijd 
geholpen bij het Ziekentriduüm, wat tot 
een paar jaar geleden jaarlijks in Moer-

dijk werd gehouden. Ik ben nu nog voor-
zitter van de Kruisvereniging Klundert.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan heb is…
Met twee vriendinnen naar Afrika ge-
weest om daar te helpen in een zieken-
huis. Mijn vriendinnen zijn respectieve-
lijk arts en fysiotherapeut, zelf heb ik 
toen geholpen in de polikliniek.
Maar zeker ook heel speciaal was de 
cursus EHBO bij kinderen, die ik gege-
ven heb aan vluchtelingen die toenter-
tijd in Ossendrecht verbleven. Daar heb 
ik zoveel bijzondere verhalen gehoord. 

Ik ben trots op...
Absoluut heel trots op mijn man. Hij 
was gehandicapt (had vanaf heel jonge 
leeftijd polio), maar stond altijd achter 
mij, was altijd vrolijk en heeft me altijd 
alle ruimte gegeven om de dingen te 
doen die ik wilde doen. Ondanks zijn 
handicap heeft hij mij nooit geclaimd. 
Ik heb heel veel respect voor hoe hij 
daar allemaal mee omging. Hij vond 
het bijvoorbeeld best erg toen één van 
onze dochters naar Australië vertrok, 
zelf kon hij op een gegeven moment 
vanwege zijn gezondheid de reis daar 
naar toe niet meer aan, maar gaf mij 
alle ruimte om wel die reis te maken.

Mijn lijfspreuk is...
Later is al lang begonnen.

Mijn sterrenbeeld is...
Boogschutter, maar het zegt me hele-
maal niets.

Ik ben goed in...

Niks speciaals eigenlijk. Ik kan van al-
les een beetje.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Dat ik vaak te vlug iets zeg, dat ik soms 
niet nadenk en soms te eerlijk ben. Dat 
wordt wel minder met ouder worden, 
de tijd verhult steeds meer.

Ik heb een grote hekel aan…
Oneerlijkheid!

Ik droom van...
Om een keertje alle kinderen en klein-
kinderen allemaal bij elkaar te hebben. 
Drie dochters met hun echtgenoten 
en totaal zeven kleinkinderen. Dat zal 
niet zomaar gebeuren door de grote 
afstand, maar dat zou wel geweldig zijn.

Het boek waarvan ik genoot...
Hart van Prikkeldraad van Lisette Le-
win. Een bijzonder mooi boek over een 
meisje dat foute keuzes heeft gemaakt 
tijdens de oorlog. Het geeft een ander 
beeld van de oorlogsjaren en de perio-
de na de oorlog.
Ik heb ook genoten van het boek Naar 
’t Noorden, prachtig geschreven door 
mijn broer Koos Meinderts. Dit gaat 
eveneens over de tweede wereldoor-
log.

Ik luister graag naar...
Klassieke muziek, zowel koor- als or-
kestmuziek. Mozart luister ik graag 
naar, maar het mooiste vind ik De Vier 
Jaargetijden van Vivaldi.

Men kan mij ’s nachts wakker 
maken voor...
Ijs.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten...
Dalai Lama. Ik ben twee jaar na het 
overlijden van mijn man naar Tibet en 
Nepal geweest. Die boeddhistische 
cultuur vond ik heel intrigerend. 

Het liefst drink ik...
Water.

Het allerlekkerste eten vind ik…
Rode kool met hachee.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
heb meegemaakt is…
Hier moet ik echt een hele trieste ge-
beurtenis noemen: de ramp met het 
vliegtuig op industrieterrein Moerdijk. 
Met het Rode Kruis zijn we daar ook 
bezig geweest. Dat was zo bizar, met 
name die stilte.

Mijn favoriete vakantieland is...
Australië. 

In mijn vrije tijd…
Fietstochtjes maken met mijn zussen. 
We wonen verspreid maar spreken re-
gelmatig af om ergens met z’n vieren 
een fietstocht te gaan maken. En ver-
der mag ik graag lezen, handwerken, 
bridgen en wandelen.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Reizen. En dan reizen om bepaalde 
landen beter te leren kennen. Ik zou 
nog wel eens graag naar China gaan 
bijvoorbeeld of naar Japan, naar Afrika 
of naar Canada. 

Als ik 10 miljoen euro win…
Dan ga ik dus reizen. En dan zou ik m’n 
wens vervullen om al m’n kinderen een 
keer bij elkaar te brengen. En natuur-
lijk zou er ook een groot deel naar m’n 
kinderen gaan. Ik zou ze allemaal hun 
droomhuis geven.

Mijn lievelingssport is…
Wandelen. Vroeger heb ik ook de vier-
daagse van Nijmegen een keer gelo-
pen en ik zat bij een wandelclub. Overal 
waren toen tochten waar we aan mee 
deden, zoals bijvoorbeeld de prachtige 
Bloesemtocht.

Op televisie kijk ik graag naar…
Nieuwsuur en reisprogramma’s.

Mijn beste vriend/vriendin…
Tonny en Marie-Louise. 

Ik heb bewondering voor…
Voor mensen die zich ergens met hart 
en ziel voor inzetten. En ik heb heel veel 
bewondering voor mijn zusje Jeanne. Zij 
heeft kanker gehad en heeft de ziekte 
van Crohn.  Ze heeft het financieel niet 
breed, heeft heel veel tegenslag gehad en 
ondanks alles is ze altijd zo positief. Daar 
heb ik ongelooflijk veel bewondering voor.

Klundert vind ik…
De stad van m’n hart.

Wat ik mis in Klundert is…
Zelf mis ik eigenlijk niets, maar open-
baar vervoer oftewel busvervoer dat 
wordt hier wel gemist.

Mooiste plekje in Klundert…
M’n eigen huis.

Minst mooie plekje in Klundert…
Ik vind helemaal niks lelijk.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Natuurgebied De Appelzak bij Moer-
dijk. Een hele mooie omgeving waar je 
heerlijk kunt wandelen.

Door verschillende mensen werd Riet genoemd voor deze rubriek. Toen 
we haar vroegen of ze mee wilde doen, vond ze dat eigenlijk niet zo nodig. 
Zelf vindt ze het allemaal heel gewoon wat ze doet, maar juist dat maakt 
haar zo bijzonder. Gelukkig konden we haar overhalen voor dit interview. 
En het werd een heel bijzonder en leuk gesprek!
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Het Verhaal van Klundert 
de geschiedenis van Klundert (deel 9 - 26 november 2018)

Hoe Klundert bestuurd werd in de 17e eeuw (dl. 3)
Wanneer er mededelingen waren, 
die voor de hele bevolking belang-
rijk waren, kon dat niet op papier. 
Er was geen krant en publicatie-
borden waren ook geen oplos-
sing. Dus werd daarvoor gebruik 
gemaakt van de diensten van een 
omroeper. Die ging dan, meestal 
op zondagmorgen wanneer ie-
dereen naar de kerk ging, bij het 
stadhuis staan, sloeg met een 
stok op een groot koperen bord 
om de aandacht te trekken en 
riep dan zo hard hij kon wat hem 
was opgegeven. Als hij daarmee 
klaar was, ging hij verder. Ergens 

anders in de stad herhaalde zich 
dan dit ritueel. Als hij voor de stad 
moest omroepen, werd hij daar-
voor door de stad betaald. Maar 
ook in opdracht van winkels en 
van anderen had hij soms nieuws 
te melden. Die moesten dat dan 
zelf betalen. 

In Klundert zijn er tot ongeveer 
1965 omroepers geweest.
Een van de laatsten was Corne-
lis (Keesje) van der Mast, die zijn 
werk als stadsomroeper deed tot 
hij in 1958 op 79 jarige leeftijd 
overleed. Hoezeer hij om zijn werk 

gewaardeerd werd wordt duide-
lijk door onderstaand citaat uit 
het “Wekelijks Nieuwsblad van de 
Gereformeerde kerk te Klundert” 
van 4 januari 1958:

“Wanneer wij denken aan zijn le-
ven en werken temidden van de 
Klundertse bevolking, dan kunnen 
wij zeggen: er is een markante 
figuur uit ons midden weggeno-
men: de stadsomroeper, zoals 
velen hem gekend hebben, de 
voorzitter van de bond van bejaar-
den, de man die in heel Klundert 
bekend was en wel met iedere in-
woner van Klundert eens een pra-
tje maakte, de man die nooit om 
woorden verlegen was en opge-
wekt door het leven ging…”, aldus 
Ds. R. van Reenen, die toen de do-
minee was van de Gereformeerde 
kerk in Klundert. 

Keesje van der Mast werd opge-
volgd door Kees (Killeke) Dekkers, 
die tot ongeveer 1965 stadsom-
roeper van Klundert was. Na hem 
is niemand meer in die functie be-
noemd.

Ook in dienst van de stad waren 
de “klapwakers”. Zij moesten elke 
avond als het donker werd een 
aantal rondes lopen door Klun-
dert. In de avond riepen ze om het 
uur hoe laat het was en als het 
nacht was, moesten ze opletten of 
er dieven waren of ander gespuis 
en of er misschien ergens brand 

was of ander onheil. Als het oor-
log was, moesten ze op de torens 
van de waterpoort en op de torens 
van de kerk klimmen. Als er dan 
ergens wat aan de hand was, zoals 
brand of als er vreemde soldaten 
te zien waren, moesten ze alarm 
slaan. Iedere man vanaf 18 jaar 
was dan verplicht om op straat te 
komen en te horen wat er gaan-
de was. Bij brand moest men zijn 
emmers meebrengen om te pro-
beren de brand te blussen. In het 
begin had men nog geen brand-
spuit. Toen die er eenmaal was, 
werd die natuurlijk gebruikt. Maar 
daar vóór moest iedere inwoner 
van Klundert een paar goede le-
ren emmers, hebben. Alles werd 
streng gecontroleerd en wie zich 
hier niet aan hield, kreeg een boe-
te.  

Tot volgende week.

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 een foto van Angelique de Gast

Een prachtig plaatje van het uitzicht op de 
Bottekreek vanuit het Kreekgebouw
”

De laatste twee Stadsomroepers van Klundert:
Cornelis (Keesje) van der Mast & Kees (Killeke) Dekkers 
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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.

Ingezonden door Wim Nagtzaam uit Noordhoek:

Voor leden van T.V.de Hoop uit 
Noordhoek en andere tennislief-
hebbers

De leden van tennisvereniging De 
Hoop uit Noordhoek worden uit-
genodigd om bij de Nederlandse 
Kampioenschappen Tennis te 
gaan kijken. Ook andere belang-
stellenden zijn welkom om mee 
te gaan.
Dit tournooi is het decor voor de 
titelstrijd om het nationale kampi-
oenschap in zowel het enkel- als 
dubbelspel, inclusief het rolstoel-
tennis. Het NK wordt van 10 tot 
en met 16 december gehouden 
bij tenniscentrum Nieuwe Sloot in 

Alphen aan den Rijn. De complete 
top zowel heren en dames als rol-
stoeltennis is aanwezig.

Wil je graag de Nederlandse top-
pers zien, tot en met donderdag is 
de toegang zelfs gratis, voor vrij-
dag, zaterdag en zondag kunnen 
er kaartjes besteld worden via in-
ternet bij de KNLTB.
Voor inlichtingen kan men ook 
contact opnemen met Wim Nagt-
zaam, ‘ t Reekje 3 in Noordhoek, 
telefoon 0168-403207.

Weekagenda:
Dinsdag 27 november
13.30 uur Knutselmiddag in het Huis van de Wijk Klundert
14.00 uur sporten voor chronisch zieken met Meer Moer 
  dijk in het Huis van de Wijk Klundert
17.00 uur Eetpunt (van te voren opgeven) 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 in Muziek 
  zaal van de Niervaert voor kinderen van 4 t/m 9
17.30 uur Themamaaltijd: Wild op het menu (van te voren  
  opgeven) in het Huis van de Wijk Klundert

donderdag 29 november
14.00 uur Sinterklaasmiddag voor de ouderen in de Grote  
  zaal van De Niervaert
19.00 uur Spelletjesavond in het Huis van de Wijk Klundert
19.00 uur Dorpstafel Noordhoek in d’Ouwe School

vrijdag 30 november
13.30 uur Sinterklaasmiddag bij De Zonnebloem in De   
  Ring Klundert
14.00 uur Schildermiddag in het Huis van de Wijk Klundert
19.00 uur Sinterklaasfeest voor leden van Westerkwartier  
  in het Clubgebouw Het Westerkwartier 
20.00 uur Relaxconcert Minimal Music op orgel en harp in  
  De Stad Klundert

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

Recept van de Week
Eierragout

Deze week een recept van Toos van Loon.

In de vijftiger- en zestiger jaren van de vorige eeuw werd er geen vlees 
gegeten op vrijdag. Nu denkt men dat men bewust bezig is om op één 
dag in de week geen vlees te eten, maar dat terzijde. Wij vinden deze 
eierragout gewoon nog steeds erg lekker.

Ingrediënten voor 4 personen:

4 hardgekookte eieren in hele kleine stukjes
50 gram bloem
50 gram boer
0,5 liter melk
1 bouillonblokje
Eventueel bieslook

Smelt de boter in 
een pan, haal daar-
na de pan van het 
vuur en roer de 
bloem er snel bij.
Daarna beetje bij 
beetje de melk toe-
voegen, de  pan weer op een laag vuur zetten  en de gladgeroerde 
roux even gaar laten worden. Is de roux niet glad dan even de staaf-
mixer erop los laten (dat was er vroeger niet, toen moest het in één 
keer goed).
Daarna het bouillonblokje en de eieren toevoegen. 
Als je bieslook hebt dan lekker klein knippen en er het laatste mo-
ment bij doen, staat gezellig.

Heerlijk bij bijvoorbeeld  “breek” boontjes en nieuwe aardappelen of 
aardappelpuree.
Ook lekker als voorafje. De ragout in ovenschaaltjes doen, paneer-
meel en boter erop en dan in de oven een bruin korstje erop laten 
komen. Pas op.....heet!

Eet smakelijk!

Drukte bij de vrijdagmiddag-
borrel in De Stad Klundert

Het was de tweede editie van deze gezellige borrelmiddag in De Stad Klun-
dert en wederom een groot succes. Een gezellige drukte bij deze zoge-
naamde “vrijmibo”. En niet alleen in de namiddag een toost op het weekend, 
maar het werd tot en met ’s avonds een gezellig feestje in De Stad.
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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

Was God maar net als Sinter-
klaas 

Was God maar net als Sinterklaas, 
dan waren we gauw klaar. 
We dienden een verlanglijstje in 
met wensen voor het jaar. 
We zetten ‘vrede’ boven aan, daar-
na op nummer twee: 
een beetje liefde voor elkaar, want 
dat valt lang niet altijd mee. 
Wat meer waardering en respect, 
en graag ‘wat minder druk’. 
En ook ‘voor ieder mens een 
vriend’ en verder veel geluk. 
Was God maar net als Sinterklaas, 
dan waren we gauw klaar. 
Dan kregen we het ‘zo’ cadeau, 
één nachtje slapen maar… 
Maar kijk, de goede Sint krijgt 
hulp, want iedereen springt in.
Jij koopt misschien een pakje voor 
jouw broer of jouw vriendin. 
Wie zet zich ook zo in voor God? 
Het klinkt misschien wel raar. 
Jij kan ook vrede brengen of lief-
de geven, wie maakt er iets van 
waar?
Wie wordt een vriend? Breng jij 
respect misschien? 
Dan zijn we allemaal enorm ver-
rast, door wat we morgen zullen 
zien.

Agenda: 
Di. 27. nov. 19.00 u. Catechisatie 
onderbouw in kelder van de her-
vormde kerk
Di. 27 nov. 19.30 u. Catechisatie 
bovenbouw in de gereformeerde 
kerk
Di. 27. nov. 19.50 u. Catechisatie 
onderbouw in kelder van de her-

vormde kerk
Do. 29. nov. 20.00u. Gezamenlijke 
gemeenteavond in de gerefor-
meerde kerk
Ma. 3 dec. 19.30 uur Bijbelstudie 
Ds. W. Boer in de gereformeerde 
kerk

Diensten
Zo 2 dec. : 10.00 u. Morgendienst 
Gereformeerde kerk, Ds. D.C. 
Groenendijk 
Zo 2 dec. : 10.00 u. Morgendienst 
Hervormde kerk, Ds. A. Slinger-
land
Zo. 2 dec. : 16.30u. Middagdienst  
Gereformeerde kerk, Dhr. P. 
Mostert, H.I. Ambacht
Zo. 2 dec. : 18.30u. Avonddienst 
Hervormde kerk,  Ds. W. Markus 
uit Bergschenhoek

Protestantse Gemeente 
Moerdijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 2 december 
9.30 uur: 1e Advent Ds. F. den 
Harder

Rooms Katholieke Immanuel 
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en 
Noordhoek)

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

Pastor: diaken Michael Bastiaan-
sen
T: 06-46341138

Donderdag 29 november
9:30 uur: Gebedsviering; diaken 
M. Bastiaansen

Zondag 2 december

9:30 uur: Eucharistieviering; 
priester-emeritus G. Dirven en 
diaken M. Bastiaansen

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen 
Hoek

Zondag 2 december
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering; pastoraal werker P. de 
Meijer

Immanuelparochie algemeen

Samen in gesprek

In het Bartholomeushuis in Ze-
venbergen starten we op dinsdag 
22 januari 2019 met gespreks-
avonden.
Heeft u na het overlijden van uw 
partner behoefte om te praten, 
met mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt, dan kan dat.
De Immanuelparochie biedt u de 
mogelijkheid om deel te nemen 
aan tien gespreksavonden.
Ons geloof zal op gepaste wijze 
doorklinken in deze bijeenkom-
sten, hopelijk biedt het u houvast 
zodat ieder de kracht vindt om 
gaandeweg het verlies een plaats 
te geven.
Begeleiding: Mevr. N. Melisse en 
P. de Meijer, p.w.

U kunt zich aanmelden via: coor-
dinator@immanuel-parochie.eu
Of op maandag, dinsdag of don-
derdag op 0168-323218.

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 30 november
19:00 uur: Oecumenische weeks-
luiting Mauritshof Klundert

Relaxconcert 
in de Stad 
Klundert 

Vrijdagavond 30 november kan 
men genieten bij het relaxcon-
cert in De Stad Klundert. Aart 
Bergwerff op orgel zal dan sa-
men met Arrianne Schipper op 
harp een bijzondere concer-
tavond verzorgen met als the-
ma “Minimal Music”.

 ‘Minimal Music’ is muziek 
die bestaat uit zich constant 
herhalende motiefjes, waarin 
telkens kleine veranderingen 
plaatsvinden. Vanwege de me-
ditatieve werking is deze stro-
ming tegenwoordig zeer popu-
lair, vooral door het stuk ‘Canto 
Ostinato’ van de Nederlander 
Simeon ten Holt. De harp is een 
instrument wat al in de tijd van 
de Bijbel een kalmerende wer-
king had. De ambiance van de 
Stad Klundert met een sfeer-
volle belichting zorgen ervoor 
dat muziek en omgeving hele-
maal samengaan. 
Ter afwisseling speelt organist 
Aart Bergwerff vurige Argen-
tijnse muziek: Tango’s.
Arrianne Schipper heeft zich 
speciaal voor dit concert in de 
wereld van minimal music ver-
diept. Aart Bergwerff (organist 
van de Grote kerk in Breda) 
promoot al jaren wereldmuziek 
op het orgel. 
Het belooft een avond vol ver-
assingen te worden.
Tickets a 12,50 euro zijn te be-
stellen via de website: https://
tickets.indeklundert.nl/

Rectificatie kampioenen bij 
Vogelvereniging Excelsior
Bij de opsomming van de kampi-
oenen van de vogeltentoonstel-
ling van Excelsior, die ruim een 
week geleden werd gehouden in 
De Niervaert, zijn abusievelijk een 
paar kampioenen niet vermeld. 
Dat willen we natuurlijk graag 
rechtzetten, dus hierbij de overige 
kampioenen van Excelsior:

G. Bomers: 3x kampioen met 90 
en 91 en 92 punten
G  Nuijten:   2x kampioen met 91 
en 91 punten
A. den Hollander: 3x kampioen 
met 90 en 92 en 94 punten

Ook deze kampioenen uiteraard 
hartelijk gefeliciteerd!

Sportnieuws?
Tip of mail naar de redactie:

redactie@indeklundert.nl



Pagina 11

Overdracht voorzittershamer 
bij V.V. TPO Moerdijk

Sinds afgelopen donderdag heeft voetbalvereniging TPO een nieu-
we voorzitter. Tijdens de ledenvergadering werd de hamer door club 
icoon Wim Hollemans overgedragen aan Ludo van Gils.

Na twaalf succesvolle jaren heeft Wim Hollemans besloten om te 
stoppen als voorzitter van de Moerdijkse voetbalclub. Mede door privé 
omstandigheden zag Wim aanleiding om het stokje over te dragen 
aan Ludo.
Tijdens de ledenvergadering verwoordde medebestuurder Meindert 
Bijleveld heel goed wat Wim zoal voor de club heeft betekend én wat 
hij zoal heeft bereikt. Een volle TPO kantine met aanwezige leden be-
loonde Wim met een welgemeend applaus.

Tijdens deze vergadering werd tevens bekend gemaakt dat André van 
den Herik als jeugdcoördinator toe zal treden tot het bestuur en dat 
de huidige trainer Tijs van Bragt wederom een verbintenis is aange-
gaan voor het seizoen 2019-2020. 

Als ze me zoeken dan…….
Voornamelijk snoeken bij laatste roofviswedstrijd KHSV ’t Wachtertje Klundert

Op 18 november viste de roofvisaf-
deling van de Klundertse Hengel-
sportvereniging ’t Wachtertje haar 
laatste “Klunderts streetfishing”. 
Deze keer waren er zeven deel-
nemers die op deze frisse ochtend 
naar de waterkant waren geko-
men voor een “potje” roofvissen. 

Vol vangdrang vertrok het gezel-
schap naar diverse windhoeken. 
De vorige wedstrijd werd er be-
hoorlijk wat baars en snoek ge-
vangen dus er waren hoge ver-
wachtingen. Deze wedstrijd bleek 
dat de baars ver te zoeken was 
en dat de visserij op eerder goed 
vangende wateren deze keer veel 
minder was. 

Het resultaat: vier man vis ge-
vangen met een totale lengte van 
240,5 cm. 
De grootste snoek werd door Dick 
Wilmink gevangen en was 77 cm. 
Voor deze vis kreeg Dick 30 bonus 
centimeters tel daarbij zijn twee-
de snoek van 51 cm op en met 158 
cm werd Dick dagwinnaar. 
Tweede werd Kevin Broeken met 
een snoek van 43cm. Derde was 
Quinty Broeken met een snoek 
van 37 cm. En vierde werd Leon 
van Dam met een snoek van 
32,5cm. Helaas wisten Marvin Lo-
kers, Jack Schoep en Addy Broe-
ken geen vis te vangen. 
De laatste wedstrijd werd afgeslo-
ten met een gezellige uitreiking 
met versnapering bij het lokale 
cafetaria. 

Volgend jaar komen er weer roof-
viswedstrijden in Klundert. Op de 
website van ’t Wachtertje is alle 
informatie te vinden: www.wach-
tertje.nl of stuur een mailtje naar: 
info@wachtertje.nl of kom in con-
tact via telefoon 0168-750671.

Klundert deelt de punten met WHS
Klundert heeft niet maximaal kunnen profiteren van het verlies van beide 
koplopers. Het bleef voor Klundert een teleurstellende 0-0 en liep het 
één punt in op de beide koplopers.
Volgende week de thuiswedstrijd tegen ZSC ’62 dat zaterdag verrassend 
won van koploper Prinsenland.

 Programma 1 december
14:30 Klundert 1 - ZSC'62 1
12:00 Klundert 2 - Baronie 2
14:30 Klundert 4 - EBOH 4
14:30 Smerdiek 3 - Klundert 5
14:00 Beek Vooruit JO19-2 - 
Klundert JO19-1
13:00 MOC'17 JO17-2 - Klun-
dert JO17-1
10:15 Beek Vooruit JO15-2 - 
Klundert JO15-1
12:30 SC Gastel JO15-2 - 
Klundert JO15-2 
11:30 Terheijden JO13-1 - 
Klundert JO13-1
10:15 Klundert JO13-2 -  

NOAD'67 JO13-1
10:00 SVC JO12-1 - Klundert 
JO12-1
08:45 Klundert JO11-1 - 
Roosendaal JO11-3
08:45 Klundert JO11-2 - Hoe-
ven JO11-2
09:30 Noordhoek JO10-1G - 
Klundert JO10-1
09:00 Klundert JO9-1 - Inter-
nos JO9-1
10:00 Klundert JO8-1 - JEKA 
JO8-4
09:00 RSV JO8-1 - Klundert 
JO8-2

Voetbalvereniging TPO Moerdijk
Uitslagen zaterdag 24 november 
Wernhout JO17-1 – DHV/TPO/VOV 
JO13-1:  1 - 3
DHV/TPO MO17-1 – Madese Boys 
MO17-1:  0 - 4
JEKA JO13-12 – DHV/TPO/VOV 
JO13-1:  1 - 4
Seolto JO13-2G – TPO/DHV/VOV 
JO13-2: 0 - 4
TPO/DHV/VOV JO11-1 – DSE 
JO11-4:  1 - 6
TPO/DHV/VOV JO10-1 – ASXH 
JO10-6:  21 - 0
TPO/DHV/VOV JO9-1 – Unitas’30 
JO9-8:  1 - 17
Madese Boys JO8-2 – TPO/DHV/
VOV JO8-1:  19 - 1
Uitslagen zondag 25 november 
Molenschot 1 – TPO 1:  2 - 2
Oranje Blauw’14 2 – TPO 2:  8 - 0
Programma zaterdag 1 december
09.30u DHV/TPO/VOV JO17-1 – 

JEKA O17-4 Den Hoek
12.30u RCD MO17-1 – DHV/TPO 
MO17-1  Dordrecht
10.45u De Fendert JO13-2 – DHV/
TPO/VOV JO13-1 Fijnaart
11.00u TPO/DHV/VOV JO13-2 – 
JEKA JO13-12 Moerdijk
09.30u TPO/DHV/VOV JO11-1 – 
Unitas’30 JO11-12 Moerdijk
10.00u SC Emma JO10-1 – TPO/
DHV/VOV JO10-1 Dordrecht
09.30u TPO/DHV/VOV JO9-1 – 
MOC’17 JO9-4 Moerdijk
09.30u TPO/DHV/VOV JO8-1 – 
JEKA JO8-8 Moerdijk
Programma zondag 2 december 
14.30u TPO 1 – SSW 1
11.00u TPO 2 – Beek Vooruit 10
10.00u Advendo 4 – TPO 3
11.00u DIA VR1 – TPO VR1

DSO begint goed aan het zaalseizoen
DSO 1 is goed begonnen aan het zaalseizoen. In Goes werd er met 15-18 
gewonnen van TOGO. Ook in de zaalcompetitie komt DSO uit in de derde 
klasse. Op papier is het een zware poule met veel gelijkwaardige teams 
en dus is het belangrijk gelijk goed aan het seizoen te beginnen. De af-
gelopen weken behaalde DSO tijdens oefenwedstrijden uitstekende re-
sultaten met vooral heel veel doelpunten en nu was het zaak ook tijdens 
de seizoensopening gelijk goed te starten. Nog altijd zonder Erik, maar 
verder in de vertrouwde basisopstelling, begon DSO goed in Goes. DSO 
won de wedstrijd met 15-18. Volgende week speelt DSO thuis tegen ADO 
en gaat de ploeg er alles aan doen om deze mooie start een passend 
vervolg te geven.
Programma zaterdag 1 december:
18:30 uur: DSO 1 - ADO 1
17:20 uur: DSO 2 - ADO 2
16:10 uur: DSO 3 - Merwede / Multiplaat 6
12:00 uur: Focus 2 - DSO 4
13:10 uur: Focus 3 - DSO 5
17:20 uur: Korbatjo 4 - DSO 6
15:00 uur: DSO A1 - Keep Fit '70 A2
14:00 uur: DSO B1 - DVS '69 B1
13:00 uur: DSO B2 - DeetosSnel B2

12:00 uur: DSO B3 - Springfield B1
10:00 uur: Oranje Wit D2 - DSO D1
11:00 uur: DSO D2 - Sporting Delta D3
11:00 uur: Maassluis D2 - DSO D3
10:00 uur: DSO E1 - Oranje Zwart 
/ De Hoekse E1
09:00 uur: DSO E2 - Oranje Zwart 
/ De Hoekse E2
10:00 uur: DSO E3 - ADO E2
09:00 uur: DSO F1 - Albatros F5



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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur

Spaar ze ook bijSpaar ze ook bij

AH in de Klundert

2 kaarten 
bij besteding

van € 10

Speel
Moerdijk


