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Permanente tentoonstelling 
Die Overdraghe

Mariakapel in 
De Stad Klundert

Gewoon bijzonder met
Arno Krijnen

Wilt u deze krant blijven 
ontvangen

Volop aan het werk in het activiteitencentrum 
Sovak druk met voorbereidingen Kerstmarkt

Het is een gezellige bedrijvigheid in het activiteitencentrum van de Sovak. Alle cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers zijn druk bezig met alle voorbereidingen voor de Kerstmarkt die op zaterdag 15 december 
wordt gehouden van 9.30 tot 12.30 uur in het activiteitencentrum aan de Niervaertweg 1a in Klundert.

Er wordt hard gewerkt door de cli-
enten samen met de vrijwilligers 
en de begeleiding: zagen, schu-
ren, verven, knutselen, er is nog 
heel wat werk aan de winkel om 
straks alle waar helemaal klaar te 
hebben. Op de houtafdeling wordt 
voornamelijk met steigerhout 
gewerkt: vogelhuisjes, honden-
manden, tapasplanken en aller-
lei woondecoratie voor de kerst. 
En dat allemaal met een precisie 
gemaakt en afgewerkt. Het ziet er 
allemaal geweldig uit en alle spul-
letjes zullen ongetwijfeld zo ver-
kocht zijn. Ook op de andere afde-
lingen is het een gezellige drukte. 
Er worden vogeltaarten gemaakt, 
kerststukjes en kerstkransen, 
leuke theedozen, sieradenkistjes 
en nog veel meer.

Op maat
Dit activiteitencentrum van Sovak 
biedt activiteiten aan mensen met 
een (verstandelijke) beperking. De 
cliënten van Sovak werken op ver-
schillende niveaus. 

“De mensen worden op maat be-
geleid en we kijken dat ze bezig 
kunnen zijn met de dingen die ze 
aan kunnen en die ze leuk vinden 
om te doen. Het belangrijkste is 
dat de mensen zich fijn voelen”, 
vertelt Marian Molenaars, één van 
de medewerkers c.q. begeleiders 
van de werkplaats. De ideeën voor 
alle activiteiten worden opgedaan 
onder andere via Pinterest. “Je 
ziet ideeën en dan vertalen we die 
naar kunnen en mogelijkheden 
van de cliënten”, vult haar collega 
Mariëlle Hermans aan. Aan crea-
tiviteit geen gebrek, dat is wel dui-
delijk als je kijkt naar alle leuke 
dingen die gemaakt worden.

Bezig zijn in groepen
Het gebouw aan de Niervaertweg 
heeft vier groepen, dus vier ruimtes 
voor de diverse activiteiten. Verder 
is er ruimte genoeg om even terug 
te trekken, zoals een slaapkamer, 
een douche en diverse individuele 
ruimten. Maar ook voor gezamen-
lijke activiteiten zijn er mogelijkhe-

den, zoals een keuken met kantine 
om samen te lunchen en koffie te 
drinken. Een gebouw dus waar de 
mensen met een beperking zich fijn 
voelen en lekker bezig kunnen zijn 
in een van de groepen. 
“We hebben bijvoorbeeld een cre-
agroep, een variatiegroep en de 
houtbewerkingsgroep. De hele 
week komen er allerlei mensen met 
een verstandelijk beperking hier 
voor hun dagbesteding. We werken 
met vijf vaste medewerkers en een 
flex-collega. Maar gelukkig hebben 
we ook heel veel vrijwilligers die 
hier dagelijks komen helpen.”

Non-profit
Het centrum werkt op non-profit 
basis. Alle producten die gemaakt 
worden, worden verkocht. De ma-
terialen die gebruikt worden, wor-
den gekocht van die opbrengsten. 
Er wordt veel op bestelling gewerkt. 
Afgelopen week bijvoorbeeld zijn 
er een heleboel tapasplanken ge-
maakt, deze worden dan compleet 
met allerlei lekkere dingetjes ge-

leverd en mooi verpakt. Een goede 
tip om hier relatiegeschenken of 
kerstpakketten te bestellen. 
“Hiermee kunnen we dit centrum 
draaiende houden, zonder vrijwilli-
gers en zonder verkoopopbrengs-
ten kunnen we hier niet draaien”, 
aldus de dames.

Deze weken is het een drukte van 
jewelste om alle spulletjes klaar 
te maken voor de jaarlijkse kerst-
markt. Dat zal ongetwijfeld weer 
een succes gaan worden, want het 
ziet er allemaal heel leuk en heel 
professioneel uit, terwijl de ver-
koopprijzen alleszins redelijk zijn. 
“Het is elk jaar weer hartstikke 
druk en we hopen ook dit jaar weer 
heel wat te kunnen verkopen, zodat 
we daarna weer nieuwe materialen 
kunnen kopen”.

De Kerstmarkt begint zaterdag 15 
december ’s morgens om half tien. 
Behalve alle gemaakte spulletjes 
kunnen bezoekers ook genieten van 
allerlei lekkers zoals zelfgebakken 
cake, oliebollen en warme chocola-
demelk. Tot 12.30 uur kunnen be-
zoekers terecht in het Activiteiten-
centrum aan de Niervaertweg 1a in 
Klundert.



broodje van de week!
Broodje 
hete kip
€ 4,25

nu €3,60

geldig van 3-12-18 t/m 8-12-18

SESTO GTX® MID

GRATIS
WANDELSOKKEN

Maak een afspraak voor een stralende huid met de feestdagen.
Origineel cadeau idee? Een cadeaubon van 

Feel Beauty by Cindy (dubbele winkelpaspunten).

Voorstraat 52B Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.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
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Colofon
In de Klundert is een uitgave 
van Stichting in de Klundert

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

 
Redactie
Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329 
E. redactie@indeklundert.nl

Druk
Janssen/Pers - Gennep

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

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

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

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

Weekschrijfsel
Van de hak op de tak in 300 
woorden…

Deze week kwam toevallig het the-
ma omdenken een paar keer ter 
sprake. Wat is omdenken?
De definitie zegt: omdenken is 
denken in mogelijkheden en niet in 
problemen. 

Dan denk ik meteen aan Jamaica. 
Daar waren we een paar jaar gele-
den op vakantie. In Jamaica zeggen 
ze heel simpel: wij kennen geen 
problemen, alleen uitdagingen. 
Als het probleem een uitdaging is 
geworden, vind je dan makkelijker 
een oplossing? Dat vraag ik me 
af. Maar dan zegt de Jamaicaan: 
“Don’t worry, everything’s gonna 
be alright!”

Zou het anders worden als je een 
woord gewoon verandert in een 
ander woord?
Hoe zit dat met woorden die po-
sitief moeten zijn, maar negatief 
klinken?

Deze week had ik een etentje, wat 
overigens heel gezellig was met 
een heel leuk gezelschap. Tijdens 
dat etentje kwamen we in gesprek 
over “genieten”.
Daarop kwam de opmerking hoe 
fout dit woord eigenlijk is. Genieten 
zou een positief woord moeten zijn, 
maar door de nadruk te leggen 
op NIET wordt het negatief. Toen 
kwam de suggestie om het te ver-
anderen in “gewellen”. Misschien 
even wennen, het klinkt nog niet 
echt lekker, maar met het woordje 
WEL als hoofdklank is het in eens 
een positief woord geworden.

Nog zo’n raar woord: genegen-
heid. Dat zou liefdevol moeten zijn, 
Maar daar klinkt het woord NEE. 
Maar geJAgenheid, dat klinkt niet 
bepaald positiever. Het gaat dus 
niet altijd op. 
En dan heb ik het nog niet gehad 
over bommelwoorden, ook altijd 
heel leuk! Bijvoorbeeld bommel-
ding, papavers, reserveringen… 
Wie kent er nog een paar?

Schrijven is dus gewoon spelen 
met woorden en in dit geval sim-
pelweg 300 achter elkaar zetten in 
een weekschrijfsel.

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

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl

Wilt u ook in 2019 Weekblad In de Klundert 
blijven ontvangen?

Kan deze krant blijven bestaan?

Dit is de tiende editie van ons Weekblad In de Klundert. Vanaf oktober 
ontvangt u deze krant geheel gratis elke week in de brievenbus. Zonder 
financiële ondersteuning is het onmogelijk om door te gaan met het 
uitgeven van dit weekblad. Nu moet er elke week geld bij, dat houden 
we niet lang vol.

Helaas moeten we nu toch de noodklok luiden.
We hadden gehoopt dat we dit weekblad binnen drie maanden kostendek-
kend zouden hebben, maar dan moet er nog veel gebeuren. We zijn na-
tuurlijk druk met actieve acquisitie voor advertenties, want dat zou enorm 
helpen. Maar daarnaast hebben we vrienden nodig, héél véél vrienden!

Wilt u als lezer van deze krant Vriend worden van In de Klundert?
We krijgen heel veel positieve reacties, het weekblad wordt blijkbaar 
wel gewaardeerd. Een heleboel verenigingen werken inmiddels actief 
mee en sturen hun berichten in. We zouden meer dan twaalf pagina’s 
kunnen vullen met lokaal nieuws maar uit kostenoverweging lukt dat 
nu niet. Het is zelfs zo dat we nu helaas niet alles in z’n geheel kunnen 
plaatsen zoals we het ontvangen.

Wilt u de krant blijven ontvangen? 
Wat heeft u er voor over dat we door kunnen gaan met het wekelijks 
maken van deze krant? 
Op dit moment hebben we nog geen honderd vrienden. De krant gaat 
naar zo’n 3800 adressen. Dat betekent dat maar één op de veertig ge-
zinnen tot nu toe een bijdrage over hebben voor dit weekblad.

Wilt u ook Vriend van In de Klundert worden voor 13,57 euro per jaar, 
per halfjaar, per kwartaal of per maand? Omgerekend per week is dat 
respectievelijk slechts 26 cent, 52 cent, 1,04 euro of 3,13 euro. 

Wat is het u waard om ons Weekblad In de Klundert te blijven ont-
vangen?
Als extra actie zijn we van plan om elke maand een leuke cadeaubon te 
gaan verloten te besteden bij één van onze adverteerders. Dat kan een 
win-win-win-actie zijn voor iedereen: u kans op een leuke cadeaubon, 
adverteerders een klant in de winkel en wij mogen ons verheugen op 
uw vriendenbijdrage.

Aanmelden als Vriend van In de Klundert
Via het aanmeldformulier op de website: www.indeklundert.nl
Via e-mail: info@indeklundert.nl
Telefonisch: 06-43694329

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 Klun-
dert.

Geeft u Weekblad In de Klundert ook een kans om door te blijven gaan?
Meld u aan als Vriend van In de Klundert!



Carols
in Klundert

Een romantische avond, vlak voor Kerst!

LaChanda
o.l.v. Ruud Krijnen

Gerben Mourik
orgel

De Stad Klundert - Molenstraat 33 te Klundert

DONDERDAG 20 DECEMBER
AANVANG 20.00 UUR

Kaarten à €12,50 te verkrijgen via tickets.indeklundert.nl, 
de avond zelf aan de kassa of bij Primera van den Berge te Klundert.

KERSTCONCERT
met samenzang van bekende kerstliederen

Chr. Mannenkoor 
Lelystad
Marieke Ewoldt, solozang
Kees den Hollander, bariton 
Henk Strootman, orgel
Bert Moll, dirigent

ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Aanvang: 15.00 uur

Kaarten à € 12,50
Te koop bij Primera, Voorstraat 30 
in Klundert of s’middags bij De Stad Klundert
Te bestellen via internet: 
tickets.indeklundert.nl

DE STAD 
KLUNDERT

Dineren      bij kaarslicht

RESERVEER OP:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL 

OF BEL 0168-729202

15 december ‘18

13, 14 & 15 DECEMBER

Bakkerij Henk Strootman

Ons winkeltje is vanaf  3 december geopend op: 
Maandag, woensdag en vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur.
Op zaterdag van 7.30 tot 14.00 uur.

U kunt telefonisch, via onze website of  per mail 
uw bestelling plaatsen.
Wij bezorgen 6 dagen per week (vanaf  €15,00) 

Graag tot ziens bij u thuis of  in Zwingelspaan

Zwingelspaansedijk 34
Zwingelspaan
Tel: 0168 - 402520
E-mail:bakkerstrootman@hetnet.nl

www.bakkerstrootman.nl
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KERSTMARKT
Zaterdag 8 december

Van 11.00 - 17.00 uur

Nationaal Vlasserij - Suikermuseum
Stoofdijk 1A - Klundert

- Entree gratis - 

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 re-
dactie: 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 zul-
len we die gebruiken op onze facebookpagina.

Foto van deze week is gemaakt bij het hertenpark door Claudia van Dam:
Een lucky shot met alle hertjes binnen het gewei.

Kerstmiddag SPROK

Samen Kerst vieren
Op zaterdagmiddag 22 december 
organiseert SPROK een gezellige 
Kerstbijeenkomst voor 55-plus-
sers. De middag wordt gehouden 
in De Niervaert aan de Molenvliet 
en begint om 14.30 uur; vanaf 
14.00 uur is de zaal open.
Vele jaren zijn deze bijeenkomsten 
georganiseerd door de PCOB. . 
Helaas bestaat deze bond niet 
meer in Klundert en heeft SPROK 
voor dit jaar de organisatie over-
genomen. Dit jaar in de kerstweek 
zijn er maar liefst vijf vrije dagen 
achter elkaar. Voor vele  senioren  
zijn dat lange eenzame dagen. 
Zo’n gezellige middag tijdens dit 
weekend zal voor velen dan ook 
een welkome afleiding zijn. Het 

bestuur van SPROK hoopt dat vele 
55-plussers  de weg naar de Nier-
vaert mogen bewandelen zodat er 
met elkaar een goed en sfeervolle 
Kerstperiode 2018 ingezet mag 
worden.

De tijden zijn anders dan vorige 
jaren: de middag begint om 14.30 
uur en de zaal is open vanaf 14.00 
uur. Het zal een middag worden 
met een fantastische invulling in-
clusief een geweldige maaltijd . De 
kosten bedragen totaal  tien euro. 
Aanmelden voor deze middag kan 
tot 12 december bij Corrie van 
Brecht-Winde, Schanspoort 13 in 
Klundert, e-mail: sprok.klundert@
gmail.com.

Recept van de Week
Een aantal jaren terug waren we op een kerstbuffet waarbij iedereen wat 
moest meebrengen. Een van onze kennissen had een ijstaart gemaakt. 
Deze zag er niet alleen geweldig uit, maar smaakte ook superlekker. 
Natuurlijk het recept gevraagd en het bleek eigenlijk heel simpel te zijn. 
Een prachtig en heerlijk toetje!

Siberische ijstaart met warme kersen

Ingrediënten voor 4 personen:
1 kleine cake (kan b.v. ook vruchtencakerol zijn)
1 liter vanille roomijs
1 citroen
4 eieren
125 g suiker
200 ml rode wijn
100 g suiker
100 ml kersensiroop
100 ml kersenlikeur
200 g kersen
2 el maïzena
4 takjes munt

Benodigdheden:
4 ronde vormen, handmixer, plasticfolie, spuitzak
Bereidingswijze (ca. 45 minuten):

Ijstaart
Verwarm de oven voor op 250 graden. Snijd de cake in dunne plakken. Bekleed 
de ronde vormen eerst met plasticfolie en vervolgens met de cake. Verdeel het 
ijs over de vormen, sluit af met cake en bedek het met plasticfolie. Laat in circa 
20 minuten opstijven in de vriezer.Halveer de citroen en gebruik deze voor het 
vetvrij maken van de bakplaat. Splits de eieren en sla de eiwitten met de suiker 
tot stijve pieken. Schep het eiwitschuim in een spuitzak. Haal het ijs uit de vrie-
zer en verwijder de vorm en de plasticfolie. Zet de ijscake op een bakplaat en 
spuit pieken van het eiwit erop. Zorg dat het geheel goed afgesloten is en zet het 
ongeveer 10 minuten in de oven.

Warme kersen
Kook de rode wijn met de suiker, siroop, likeur en steranijs circa 10 minu-
ten. Ontpit de kersen. Roer de maïzena aan met een scheutje water. Roer 
door de saus en kook 5 minuten door. Verwijder de steranijs, voeg de kersen 
toe en warm op laag vuur 10 minuten door. De saus mag niet meer koken.

Serveer de taart in het midden van het bord, verdeel de kersen eromheen en 
garneer het eiwit met munt.Overigens ook alleen de basis ijstaart is al heel 
lekker, eventueel zelfs lekker makkelijk en simpel zonder eiwitschuim en 
vanuit de diepvries zo op tafel. Eet smakelijk!



HOOFDSPONSOREN:
Gemeente Moerdijk- Gemeente Moerdijk Evenementensubsidie

Moerdijk Marketi ng -Toeristi sch Fonds Moerdijk - De Stad Klundert - IHM

GROTE SPONSOREN:
Rabobank Clubacti e - Shell Moerdijk - ‘Vrienden van Klundert’ - Hott ub & Spa 

Groenendijk Transport Moerdijk - Makelaardij van Wensen - KOK Winkelen in Klundert

SPONSOREN:
A. Jansen B.V., Aafk e Gunnink - DH Afb ouw - Meiboom Assuranti ën B.V. - Markvliet Netwerk Notarissen - Autobedrijf Harry Litt ooy  

Autobedrijf Kees Vermeulen BV - Autobedrijf van Drimmelen - Autobedrijf van Dueren den Hollander b.v. 
 BraVo Verkeersopleidingen - Buchinhoren B.V. - By Tiki - DA Drogisterij-Parfumerie van Berghem - Damen Technical Agencies

De Roos Modeschoenen - Dekkers Haarmode - Den Hollander Bouwadvies en Ontwerp - Dierenspeciaalzaak Wendy - J2 Moerdijk vof  
Independent Commoditi es Logisti cs B.V. - Jacco’s Menswear - Houthandel Vermeulen - Jora - J. den Hollander Verhuur BV 

Keurslager Jongmans - Kluswijs - Maribelle Lingerie - Maribelle Mode - Marskramer - Moerdijk Koeriers BV - RopA’nita 
Gasterij ‘t Tolhuys - Taxi Goverde - Thuiskapster Wendy in de Bus - Zuidema

MET DANK AAN DE BIJDRAGE VAN:
Gebr. Van Slobbe Kerstbomen   - Puur Reclame Innovati es || pakkende vormgeving 

Woonkwarti er/ Moerdijk Leeft  - Opti sport Niervaert  - Het Rooie Paerd 

PROGRAMMA MUZIEK EN THEATER 15 december
Locati e 19.00 - 19.45 uur 20.00 - 20.45 uur 21.00 - 21.45 uur

1 Vlonders Balletstudio
Tamara ti jdens 
opening 
18:30-18:45

Balletstudio 
Tamara ti jdens 
wissel
 19:45-20:00

Balletstudio 
Tamara ti jdens wissel 
20:45-21:00 en
sluiti ng 22:00

2 De Ring Spido Spido DonBosco

3 Schuur Kerkring 30 Marijn van 
Wensen

Fotomoment Fotomoment

4 Hervormde kerk C’est la vie Zangkoor Credo Close Up

5 Tent Stadhuisplein Black Sheep 
Swing Band

Black Sheep 
Swing Band

Black Sheep Swing 
Band

6 Gereformeerde 
kerk

Gospelkoor 
Reclaim

Slagwerkgroep 
Avant-Garde

Niervaertkoor

7 Circustent Verlaat Detomaatjes Deto Drummerij Determinato

8 Verlaatstraat Refl ex DonBosco Xammeramme

9 Tent Bibliotheek Nederpop a.d. 
dintel

Ritmisch koor 
Rythm4All

Het Groote Leughen

10 Slop Pastorie Popkoor 
Ameezing

Gemengd koor
Przyjazn

De Parel Vocal Group

11 De Stad Regio orkest La Chanda Henk Strootman met 
La Chanda

12 Tent hoek Voor-
straat/Oliemolen-
straat

Westhoeks 
Mannenkoor

Tune Up zangkoor Credo

13 Slop Scholten Marcel & Friends Marcel & Friends Marcel & Friends

A EHBO post

B Toiletwagen

C Informati epunt

D Start Lampionnenoptocht 
Onder begeleiding  van de 
Oranje Garde om 18:00 uur

7

2
4

3

5
6

9 10

11

12

13
1

B

8

A

C

D

MET MEDEWERKING VAN:
Resal laser   voor de lasershow
Circo Di Strada  voor de professionele circusacts
Don Bosco   voor de circusacts en workshops
Zoomvliet College  voor het licht en geluid
Balletstudio Tamara  voor de opening en sluiti ng
Puur Reclame    voor de nieuwe website

Circo Di Strada  
Don Bosco   
Zoomvliet College  

Groenendijk Transport Moerdijk - Makelaardij van Wensen - KOK Winkelen in Klundert

PROGRAMMA MUZIEK EN THEATER 15 decemberPROGRAMMA MUZIEK EN THEATER 15 decemberPROGRAMMA MUZIEK EN THEATER 15 december

Neem de pendelbus

vanaf de parkeerplaats 

bij de Niervaert
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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 Arno Krijnen (58) uit Noordhoek

Ik woon in Noordhoek sinds…
Ik woon m’n hele leven al in Noordhoek, 
ben hier opgegroeid en altijd gebleven. 
M’n hele familie komt van oorsprong uit 
Noordhoek. Vroeger was Noordhoek 
bekend om de vlasteelt, mijn opa bij-
voorbeeld was ook een vlasser. Het vlas 
verdween en toen werd Noordhoek een 
echt champignondorp. Mijn vader had 
een loonbedrijf. Zelf ben ik samen met 
m’n vader in 1979 begonnen met witlof 
te kweken. En dat heb ik ruim 30 jaar 
gedaan. Ik had een flink bedrijf met 17 
a 18 man personeel, een productiebe-
drijf, we kweekten zelf zo’n miljoen kilo 
witlof per jaar en daarnaast verhandel-
den we nog een paar miljoen kilo witlof. 
In 2010 ben ik gestopt met het produc-
tiebedrijf. Dat was een bewuste keuze, 
want ik wilde die druk niet meer, geen 
irritatie en zorg meer over personeel. 
En ook het nooit ergens tijd voor heb-
ben, dat speelde mee. Mijn vader heeft 
z’n hele leven keihard gewerkt, had ook 
nooit ergens tijd voor en kreeg op zijn 
61e een hartinfarct. Ik heb nog wel een 
bedrijf, maar nu een dienstverlenend 
bedrijf zonder personeel. Alleen m’n 
dochter werkt de laatste jaren mee in 
de zaak. Ik werk samen met het groen-
teveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. We 
proberen betere soorten witlof te krij-
gen, door veredeling langer houdbaar 
te maken en minder bitter. Het is nu 
een testbedrijf. Ik heb nooit spijt gehad 
dat ik de keuze heb gemaakt om te 
stoppen met een goedlopend bedrijf. Nu 
heb ik ook tijd voor andere dingen en dat 
bevalt prima.

Men zou mij kunnen kennen van...
ik ben er een van Wal Krijnen, dat 
weet iedereen hier wel. M’n vader 
heette Walter maar iedereen noem-
de hem Wal. We zijn echte Noordhoe-
kers. Ik denk dat ze mij verder vooral 

kennen van de witlof.
Verder krijgen we hier altijd heel veel 
mensen over de vloer, zomaar voor 
een bakkie koffie of een biertje. Het 
is hier altijd de zoete inval. ’s Zomers 
hebben we achter in de tuin een soort 
barretje bij het zwembad en nu het 
kouder wordt zitten we hier lekker in 
de serre. Zelf gaan we eigenlijk nooit 
naar iemand toe, we hebben veel 
kennissen en die komen allemaal 
hier bij ons.

Het meest bijzondere wat ik ooit ge-
daan heb is…
Het leven is een leerproces en er 
komt steeds iets anders op je pad. Er 
zijn zoveel bijzondere dingen.

Ik ben trots op...
Trots op mijn gezin. Op m’n vrouw Anita 
en op m’n kinderen. We hebben twee 
zonen en een dochter. De kinderen wo-
nen niet meer thuis, maar ze zijn hier 
nog steeds heel vaak en daar genieten 
we van. Ik ben ook trots op mijn bedrijf, 
zoals het eerst was, maar zeker ook 
zoals het nu is. Ik ben vanuit niets be-
gonnen en door hard werken zover ge-
komen. De laatste 2,5 jaar werkt mijn 
dochter Manon mee in de zaak en dat 
is echt heel leuk. De nieuwe generatie. 
Dat zij zich bezighoudt met deze han-
delstak en er echt voor gaat. Super!

Mijn lijfspreuk is...
Als je niet kunt delen, dan kun je ook 
niet vermenigvuldigen.

Mijn sterrenbeeld is...
Leeuw. En op de vraag of hij een ech-
te leeuw is, geeft Anita het antwoord:  
Arno is absoluut een echte leeuw, een 
koning, hij beschermt en is zorgzaam, 
werkt hard om iets te bereiken, probeert 
altijd om dingen te verbeteren en neemt 

nooit genoegen met het op één na beste. 

Ik ben goed in...
Mensen verbinden.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik kan heel ongeduldig zijn, ik kan 
moeilijk delegeren en heb altijd de 
neiging om alles zelf te doen.

Ik heb een grote hekel aan…
Lompe mensen en aan jaloerse 
mensen.

Ik droom van...
Ik heb nog genoeg dromen en dan 
met name over genieten van het le-
ven. En verder zeg ik altijd “het heb-
ben van de zaak is het einde van ’t 
vermaak”.

Deze film moet iedereen zien...
Once Upon a Time in the West. Een 
prachtige combinatie van film en 
mooie muziek.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees geen boeken.

Ik luister graag naar...
Met name popmuziek uit de jaren 60, 
70 en 80. Ik houd niet van die nieu-
werwetse muziek.

Men kan mij ’s nachts wakker ma-
ken voor...
Uhhhh…. dat mag niet in de krant…

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten...
(met een knipoog…) M’n schoonzoon 
en schoondochter.

Het liefst drink ik...
Bier, veel bier.

Het allerlekkerste eten vind ik…
Versie friet gemaakt van bintjes.

Het meest bijzondere wat ik ooit heb 
meegemaakt is…
Trouwen met Anita.

Mijn favoriete vakantieland is...
Griekenland en dan bedoel ik Kreta. Daar 
hebben we een appartement waar we 
regelmatig naar toe gaan. En nu we niet 
zo’n druk productiebedrijf meer hebben, 
kunnen we daar heerlijk een hele zomer 
verblijven als we dat willen. Lekker de zee 
op met de speedboot, heerlijk genieten 
van de rust en de ruimte.

In mijn vrije tijd…
Ik heb geen hobby’s, ik houd niet van 
sport, maar wel van bourgondisch le-
ven. Samen met Anita proberen iets 

van het leven te maken. We kunnen 
uren kletsen, lekker een biertje drin-
ken, plannen maken en fantaseren.

Als ik 10 miljoen euro win…
Dan zou ik alle drie de kinderen een 
huis geven. Zelf zou ik een dikke boot 
kopen om te varen over de Middelland-
se Zee. Maar eigenlijk wil ik er niet eens 
over nadenken. We hebben het goed en 
we genieten van wat we hebben.

Mijn lievelingssport is…
Ik ben geen sporter. Ondernemen is 
al topsport genoeg.

Op televisie kijk ik graag naar…
Documentaires en dan met name 
historische documentaires over de 
laatste honderd jaar.

Mijn beste vriend/vriendin…
Anita. Ze is mijn vrouw en ook mijn 
maatje. Dan heb je toch geluk dat je 
getrouwd bent met je maatje.

Ik ben bang voor…
Ik ben nergens bang voor.

Ik heb bewondering voor…
Ik bewonder mensen die met niets 
iets hebben gemaakt. Die zelf op eigen 
kracht iets opgebouwd hebben. Die iets 
voor de maatschappij betekenen, iets 
doen om het allemaal mooier of beter 
te krijgen. Kan daar voorbeelden ge-
noeg van noemen, maar iedereen kent 
ongetwijfeld van die mensen. Helaas 
krijgen ze, ondanks wat ze allemaal 
doen, in hun eigen omgeving vaak niet 
de waardering die ze verdienen. 

Noordhoek vind ik…
Een leuk dorp, maar er is wel heel veran-
derd. We nemen zelf niet echt deel aan het 
dorpsleven, maar we wonen hier graag.

Wat ik mis in Noordhoek is…
Een gezellig centrum met meer be-
drijvigheid, een gezellig terras bij-
voorbeeld.

Mooiste plekje in Noordhoek…
Groeneweg 9.

Minst mooie plekje in Noordhoek…
Dat is de Groeneweg, hiervoor aan straat. 
Vroeger stonden hier langs de weg hele 
mooie rijen met bomen. Die zijn gekapt 
een jaar of zes geleden. Er zouden andere 
bomen voor terugkomen, maar die staan 
er nog steeds niet. Zo jammer, het was zo 
mooi en nu helemaal niet meer.

Mooiste plekje in gemeente Moer-
dijk…
De mooiste kern vind ik Klundert.
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Het Verhaal van Klundert de geschiedenis van Klundert (deel 10 - 3 december 2018)

De prinsen van Oranje hebben 
veel voor Klundert gedaan: Willem 
heeft de vesting laten aanleggen. 
Maurits en Frederik Hendrik heb-
ben de vesting nog sterker laten 
maken. Maurits betaalde een deel 
van de kerk in 1616 en in 1621 het 
grootste gedeelte van het stad-
huis.
In 1737 toen de kerk door een on-
geval was afgebrand, kwam er al 
weer vrij gauw een nieuwe. Willem 
IV zorgde toen, in 1749, voor een 
orgel en betaalde een jaargeld 
voor de organist. Zij en anderen, 
gaven de stad bepaalde rechten, 
zoals het recht om een jaarmarkt 
en een paardenmarkt te houden. 
Verscheidene Oranjes hebben 
Klundert bezocht en de band met 
de bevolking werd hierdoor steeds 
hechter.

Klundert is tot ongeveer 1800 
steeds een garnizoensplaats 
geweest. Dat betekende dat er 
steeds soldaten in Klundert waren. 
Omdat er nooit een kazerne is ge-
weest, moesten die soldaten bij de 
inwoners worden gehuisvest. Dat 
gaf nogal eens problemen, want 

vooral vroeger waren soldaten 
geen al te lieve jongens. Ze kwa-
men uit allerlei landen en omdat 
er geen dienstplicht was, kon men 
zich gewoon als soldaat verhu-
ren. Zo waren er in Klundert in de 
loop der jaren Duitsers, Fransen, 
Zweden, Polen, Zwitsers en voor-
al Schotten gelegerd. De meeste 
soldaten namen hun vrouw en 
kinderen mee. Die moesten alle-
maal onderdak hebben. De rijkste 
mensen bouwden dan in hun tuin 
of op anders stukjes grond bin-
nen Klundert kleine huisjes, die 
men logement- of soldatenhuisjes 
noemde. Daar konden de soldaten 
dan wonen en hoefden ze niet bij 
de deftige en rijke burgers in huis 
te komen. Achter de Kerkring, bij 
de Verlaatstraat, stonden in de 
17e eeuw een aantal van die huis-
jes, waarin toen allemaal Schotse 
soldaten woonden. Men noem-

de dat “het Schots Quartier”. De 
huisjes zijn daar ongeveer 80 jaar 
blijven staan, maar toen zijn ze af-
gebroken. 

Verantwoording
In de afgelopen 10 weken heb ik 
u in evenveel afleveringen het 
Verhaal van Klundert verteld van 
het ontstaan van de dorpen Die 

Overdraghe en Niervaart en later 
De Clundert. Van grofweg 1200 tot 
1700, de periode uit de geschie-
denis van Klundert waarover het 
minst bekend is. 

Bij het schrijven van deze eerste 
10 afleveringen van “Het Verhaal 
van Klundert” heb ik me hoofdza-
kelijk laten leiden door Linze van 
de Mierden. Hij schreef in de ja-
ren ’70 of ’80 van de vorige eeuw 
voor de hoogste klassen van de 
lagere school een boekje over de 
geschiedenis van Klundert. Dat 
boekje was mijn belangrijkste 
bron. Ik citeerde daaruit, ik nam 
sommige passages (bijna) letter-
lijk over, paste soms het taalge-
bruik aan aan de huidige tijd, enz.
Daarnaast haalde ik mijn infor-
matie uit “De Canon van Moerdijk” 
(uitg. SCM, Zevenbergen 2012), uit 
het boek “Breda en Nieuwervaert” 
van Ad Maas (uitg. Aspekt, Breda, 
2015) en uit het boek “Vaderland-
se Geschiedenis dl.1” van Dr. A. 
van Hulzen (uitg. P. Noordhoff, 
Groningen, 1966). Verder putte ik 
uit het rijke archief van Heemkun-
dekring “Die Overdraghe”.

In die geschiedenis van Klundert 
zijn we nu aangekomen bij een 
periode waarin de bevolking van 
het stadje zich tot een gemeen-
schap ging vormen, met elkaar 
ging samenleven. Ook een periode 
waarin steeds meer dingen wer-
den afgesproken, opgeschreven 
en bewaard. Waarin familienamen 
ontstonden die we nu nog tegen-
komen en we dus met privacy te 
maken kunnen krijgen. Daar wil-
len we zoveel mogelijk rekening 
mee houden, hoewel alles wat wij 
weten ooit al eens ergens anders 
beschreven is. Anders hadden wij 
het niet kunnen weten. 

Om die periode juist en objectief 

te kunnen beschrijven is dus meer 
voorbereidingstijd nodig dan voor 
de eerste serie artikelen. Vandaar 

dat we deze serie na deze afleve-
ring onderbreken om ons “huis-
werk” te maken en “Het Verhaal 
van Klundert” in het voorjaar van 
2019 verder zullen vertellen. 

Tot die tijd zullen we u onder de 
titel “Oud Nieuws” wekelijks her-
inneren aan opmerkelijke gebeur-
tenissen uit het dagelijks leven in 
Klundert in de vorige eeuw. Dat 
doen we met knipsels uit oude 
kranten of tijdschriften, oude fo-
to’s, enz. 

Tot volgende week.

De rol van de Oranjes in het Verhaal van Klundert

Frederik Hendrik (1584-1647)

Prins Maurits (1567-1625)

Willem van Oranje (1533-1584)

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.

Amnesty komt op voor mensen-
rechten

U hebt uw steentje bijgedragen 
bij de de stand in de Doorsteek op 
24 november.
Het prachtige resultaat was: 190 
handtekeningen voor journalisten 
in Myanmar en voor verkoop en 

aan giften ontvangen voor bijna € 
150,00.
Geweldig!  Hartelijk dank hier-
voor.
Verdediging van mensenrechten 
is ook: brieven schrijven aan re-
geringen.
Dat doen we elke maand en veel 
mensen doen hieraan mee.

Heel speciaal is de landelijke 
schrijfactie rond de Dag van de 
Rechten van de Mens.
De Klundertse Amnesty-groep zit 
op zaterdag 8 december van 14 
tot 16 uur in Het Huis van de Wijk 
in Klundert. We hopen dat u daar 
even binnen loopt en ook een of 
meer brieven komt overschrijven; 

voorbeelden en materialen zijn 
aanwezig.
Kom een half uurtje gezellig 
meeschrijven.

Namens groep 270,
Bep Rosing-Punt
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Weekagenda:
Woensdag 5 december
14.00 uur Brei- en Haakcafé in het Huis van de Wijk vanaf 
14.00 uur
Zaterdag 8 december
11.00 uur Kerstmarkt tot 17.00 uur in het Vlasserij- en Sui-
kermuseum
14.00 uur Schrijfactie Write for Rights in het Huis van de 
Wijk tot 16.00 uur
15.00 uur Kerstmarkt dorp Moerdijk tot 20.00 uur
20.00 uur Afterparty kerstmarkt in Café De Put Moerdijk
Maandag 10 december
10.00 uur Ontmoetingsmoment met diverse culturen in het 
Huis van de Wijk Klundert
Dinsdag 11 december
13.30 uur Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk Klun-
dert
Woensdag 12 december
19.00 uur Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk Klun-
dert
Vrijdag 14 december
19.30 uur Kerstconcert in Hervormde Kerk met diverse ko-
ren uit Bunschoten, Krabbendijk en Kruiningen
Zaterdag 15 december
09.30 uur Kerstmarkt tot 12.30 uur in het Activiteitencen-
trum Sovak Niervaertweg 1a Klundert
19.00 uur Klundert bij Kaarslicht in het centrum Klundert
Maandag 17 december
19.00 uur Kerstviering Gereformeerde Vrouwenvereniging 
in het Huis van de Wijk Klundert
Dinsdag 18 december
19.30 uur Optreden Rythm 4 All-in de hal van de Mauritshof
Woensdag 19 december
10.00 uur Bingo in het Huis van de Wijk Klundert
18.00 uur Themamaaltijd Kerst in het Huis van de Wijk a 
12,50 euro (opgeven in Huis van de Wijk)
Donderdag 20 december
13.00 uur Kom in Kern inloopspreekuur zorg, welzijn, wo-
nen en kruisvereniging in het Huis van de Wijk
20.00 uur Carols in Klundert: Kerstconcert met LaChanda 
in De Stad Klundert
Zaterdag 22 december
14.30 uur Kerstbijeenkomst voor 55-plussers in De Niervae-
rt Klundert
Donderdag 27 december
14.00 uur Optreden koor Herfstklanken in het Huis van de 
Wijk Klundert
Zaterdag 29 december
13.00 uur Ruilmiddag kwartet Speel Moerdijk in de De Stad 
Klundert
13.00 uur DSO-Optisport korfbaltournooi in De Niervaert 
met afterparty tot 1.00 uur
Maandag 31 december
10.00 uur Oliebollenactie Determinato in centrum Klundert 
tot 13.00 uur

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-407747 
Sociaal werker: maandag, dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email renske.littooij@surpluswelzijn.nl – telefoon 06 
236 408 24

Sporten:  iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur voor 
mensen die chronisch ziek zijn 
Eetpunt:  iedere dinsdag vanaf 17.00 uur (opgeven in het 
Huis van de Wijk)
Jongeren: iedere dinsdagavond van 19;.00 tot 22.00 uur jon-
gerenavond
Schilderen: iedere vrijdagmiddag om 14.00 uur
Frietpunt: op vrijdag om de week tussen de middag friet 
eten (7 en 21 december)

Repetities voor Passie in 
Klundert zijn begonnen

Inmiddels zijn de repetities voor 
de productie Passie in Klundert 
begonnen. De hoofdrolspelers zijn 
gestart met het doornemen van 
het script, het speciaal samen-
gestelde projectkoor is begonnen 
met instuderen van de liedjes en 
ook bij het orkest van Determinato 
staan de eerste nummers op de 
lessenaar.

De Passie in Klundert staat vol-
gend jaar 11, 12 en 13 april 2019 
te gebeuren in De Stad Klundert. 
Muziekvereniging Determinato 
uit Klundert heeft het initiatief 
genomen om een speciale editie 
te produceren, vergelijkbaar met 
The Passion die jaarlijks op televi-
sie wordt uitgezonden. Het wordt 
een groots opgezet, regionaal 
evenement niet alleen voor Klun-
dert, maar voor èn door inwoners 
van de gehele gemeente Moerdijk 
en ver daarbuiten.

Een bekend Bijbels verhaal, een 
bijzondere avond uit!
Ons vestingstadje Klundert leent 
zich uitstekend voor zo’n bijzon-
dere groots opgezette productie. 
Als locatie is het schitterend ge-
renoveerde monument De Stad 
Klundert gekozen. Naast deze 
sfeervolle locatie in het mooie 
Klundertse centrum, zullen er ook 
opnames gemaakt worden van 
andere culturele erfstukken die 
Klundert zo uniek maken. Denk 
bijvoorbeeld aan de Stenen Pop-
pen, het authentieke Stadhuis en 

de Wallen.
Deze productie wordt gedragen 
door veel vrijwilligers uit Klundert 
en omstreken, maar ook politie, 
onderwijs en andere instanties 
worden erbij betrokken. Kort-
om, Passie in Klundert wordt een 
maatschappelijk en regionaal cul-
tuurevenement, een unieke pro-
ductie voor, door en met bewoners 
uit de gehele regio.

De organisatie hoopt met deze 
productie Klundert weer eens op 
een heel andere manier op de 
kaart te zetten. En dit gaat onge-
twijfeld een succes worden. Zo-
veel enthousiaste vrijwilligers die 
er nu al met volle inzet mee bezig 
zijn, dat kan niet anders dan een 
geweldige uitvoering worden.

Voorverkoop
De voorverkoop is inmiddels ook 
begonnen en gaat meteen al hard 
van stapel. Voor de zaterdagavond 
bijvoorbeeld zijn nu nog slechts 
enkele tickets te koop. Gelukkig 
zijn er drie uitvoeringen, dus wees 
er snel bij en koop nu zo vast uw 
tickets. Misschien een leuke ca-
deautip voor Sint of Kerst. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te koop bij 
Primera Van den Berge, Voor-
straat 30 in Klundert of kunnen 
online besteld worden via het be-
stelformulier op de website www.
determinato.nl.

Politieberichten
Deze week geen bijzonderheden te melden van onze wijkagent.

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
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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

Advent… dat is toch dat je in de 
maand voor kerst elke dag een 
chocolaatje mag eten uit zo’n 
kartonnen kalender? Klopt! Maar 
het is nog veel meer. Het is een 
eeuwenoude traditie, die in eerste 
instantie weinig met snoep of cho-
cola te maken heeft. 
Het woord ‘advent’ komt van het 
Latijnse woord ‘adventus’, en dat 
betekent ‘komst’. Hiermee wordt 
verwezen naar de geboorte van 
Jezus. De adventperiode begint 
altijd op de zondag vier weken 
voor Kerstmis. Christenen berei-
den zich in deze weken voor op 
het kerstfeest. In de kerken wordt 
op de zondagen tijdens de Advent 
elke zondag een nieuwe kaars 
aangestoken, zodat op de vierde 
zondag, als het bijna Kerstmis is, 

vier kaarsen branden.
Kom je ook voorbereiden op het 
kerstfeest. Je bent meer dan wel-
kom.

Agenda:
Dinsdag 4 december:
19.00 uur Catechisatie onderbouw 
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw 
in de gereformeerde kerk

Diensten:
Zondag 9 december: 
10.00 uur Morgendienst Gerefor-
meerde kerk, Ds. D.C. Groenen-
dijk 
10.00 uur Morgendienst Hervorm-
de kerk, Dhr. H. Maat uit Putten
16.30uur Middagdienst  Gerefor-
meerde kerk, Ds. D.C. Groenen-
dijk
18.30uur Avonddienst Hervormde 
kerk,  Ds. A. Slingerland

Protestantse Gemeente Moer-
dijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 9 december 2e Advent:
9.30 uur Ds. F.A. den Harder

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

H. Jacobus de Meerdere Kerk

Molenstraat 26 Fijnaart
T: 0168-462345
E: pkwest@immanuel-parochie.
eu
I: www.immanuel-parochie.eu

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

Donderdag 6 december
9:30 uur: Eucharistieviering – 
priester emeritus Peter de Rooij

Zondag 9 december
9:30 uur: Eucharistieviering 
- Voorganger: Peter de Rooij – 
priester emeritus
11.00 uur: Doopviering – diaken 
Michaël Bastiaansen

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen 
Hoek

Zaterdag 8 december
19.00 uur: Familieviering – voor-
ganger P. Hoefnagels

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

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

Permanente 
tentoonstelling 
van Die
Overdraghe
Heemkundekring Die Overdraghe 
heeft het hele jaar door op twee 
plaatsen in Klundert tentoonstel-
lingen met een wisselende in-
houd. Absoluut de moeite waard 
om eens binnen te lopen om ken-
nis te maken met een stukje ge-
schiedenis uit deze contreien.
Het Heemhuis aan de Stoofdijk1b 
is elke woensdagmiddag geopend 
van 14.00 tot 16.00 uur. Daar  is 
een permanente tentoonstel-
ling over het dagelijks leven in 
Klundert. Maar er zijn ook wis-
seltentoonstellingen over allerlei 
onderwerpen. Op de foto bijvoor-
beeld een tentoonstelling over 
speelgoed en babykleertjes uit 
grootmoeders tijd. Ook is er in het 
Heemhuis een uitgebreid archief 
wat geraadpleegd kan worden. 
Voor groepen zijn er op afspraak 
ook andere bezoektijden.
De Heemkundekring heeft ook 
een aantal vitrines in De Stad 
Klundert met regelmatig wisse-
lende exposities over allerhande 
onderwerpen die te maken heb-
ben met het Verhaal van Klundert. 
Op dit moment is tot 3 februari ook 
de devotionalia van Wim Hommel 
te zien in de vitrines.
De Stad Klundert kunt u bezoeken 
tijdens de openingstijden van dit 
Cultureel Centrum aan de Mo-
lenstraat 33 in Klundert. Elke za-
terdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur zijn er mensen van de heem-
kundekring aanwezig om een en 
ander toe te lichten en eventuele 
vragen te beantwoorden (behalve 
als er op zaterdagmiddag in De 
Stad Klundert andere activitei-
ten zijn).

Mariakapel in De Stad 
Klundert elke zaterdag open

De katholieke kerk aan de Mo-
lenstraat is aan de eredienst ont-
trokken. Gelukkig is het gebouw 
bewaard gebleven en zijn we in-
middels blij met De Stad Klundert 
waar veel evenementen plaatsvin-
den.

Het is heel fijn dat de Mariakapel 
nog steeds aanwezig is in het ge-
bouw. Voor veel mensen en heus 
niet alleen voor de ouderen, is het 
een plek van bezinning. Midden 
in de drukte van de dag kun je er 
even tot rust komen, een kaarsje 
aansteken of zomaar wat naden-
ken.

De kapel bevindt zich gelijk bij bin-
nenkomst van het gebouw aan de 
rechterkant. 
Een kleine groep mensen houdt 
de kapel iedere zaterdag van 10.00 
– tot 17.00 uur open en zorgt ook 
dat de kapel er netjes blijft uitzien.
Zeker in de donkere dagen voor 
Kerstmis en tegen het eind van 
het jaar is er de behoefte om zich 
even terug te trekken en de kapel 
is daarvoor een uitstekende gele-
genheid.

Sint op bezoek bij de Zonnebloem
Vrijdag 30 november heeft de 
Sint de Zonnebloem bezocht. 
De middag begon met een Sin-
terklaas quiz, onder het genot 
van een kopje thee en koffie met 
banket. Deze bestond uit twee 
rondes. De eerste ronde was 
best pittig want die ging vooral 
over de geschiedenis van de 
goedheiligman.
Na de eerste ronde kwam Sin-
terklaas met zijn allerbeste 
beauty-piet binnen. Opmerkelijk 
was hoeveel de Sint van alle 

gasten wist. Natuurlijk werden 
er de nodige sinterklaasliedjes 
gezongen. Na een uur vertrok 
de Sint met zijn piet en werd 
de tweede ronde van de quiz 
gespeeld. Vooral de uitleg van 
de antwoorden was erg leuk en 
leerzaam. De winnaar kreeg de 
eeuwige roem.
Onder het genot van een drankje 
werd de laatste Zonnebloem-
middag van dit jaar afgesloten 
en gingen alle gasten met een 
sinterklaaspresentje naar huis.
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Sfeervolle Kerstmarkt in 
Moerdijk Dorp

Op 8 december 2018 organiseert 
Stichting Kerstmarkt Moerdijk Dorp 
weer haar jaarlijkse Kerstmarkt 
rondom de kerk en Café de Put. De 
kerstmarkt wordt om 15.00 uur ge-
opend en duurt tot 20.00 uur. 
Dit jaar is er weer van alles te doen 
met ruim veertig kramen en stand-
houders. Zo zijn er diverse eetkramen 
met hamburgers, Thaise hapjes, olie-
bollen en nog veel meer, kramen met 
allerlei koopwaar voor kerst, maar 
ook allerlei andere artikelen. Er zijn 
sieraden te koop maar bijvoorbeeld 
ook snoepgoed, schoenen en kleding.

Kampioenschap Bierpulschuiven
Het Wielercomité Moerdijk zorgt ie-
der jaar voor een speciale actie tij-
dens de Kerstmarkt en ook deze ker 
is er weer een leuke activiteit bedacht. 
Zij organiseren het grote Moerdijkse 
Kampioenschap Bierpulschuiven. De 
opbrengst van dit kampioenschap 
gaat helemaal naar de actie voor de 
aan te leggen speeltuin met speeltoe-
stellen voor gehandicapte kinderen in 
het nieuwe Dorpshart Moerdijk.

Voor de kinderen
Voor de kinderen is er ook van alles 
te doen. Zo zal er een kleine ijsbaan 
aangelegd worden voor de kinderen 
vanaf zes tot ongeveer twaalf jaar. Zij 
kunnen dan lekker schaatsen, terwijl 
hun ouders de kraampjes bezoeken. 
Voor de allerkleinsten tot ongeveer 
zes jaar zal er een leuke draaimolen 
staan. En er rijdt een verlichte huifkar 
waarmee een rondrit gemaakt kan 
worden.

Muziek
Vanaf een podium op het plein zal een 
Kerstpiano staan, die zorgt dat er over 
de hele markt gezellige kerstmuziek 
te horen zal zijn. Het Seniorenkoor 
Moerdijk zal een concert geven, de 
Kerstmannenband zorgt voor een 
muzikale kerstbijdrage en het smart-
lappenkoor Dolorcante zal optreden.
Net voor de sluiting om 20 uur zal de 
trekking zijn van de grote loterij en 
dan zal ook het bedrag bekend ge-
maakt worden van de actie speeltoe-
stellen voor gehandicapte kinderen.
Daarna is iedereen welkom bij de af-
terparty in Café De Put.

Korfbalvereniging DSO Klundert
Uitslagen zaterdag 1 december:
DSO 1 - ADO 1 13 - 22
DSO 2 - ADO 2 18 - 13
DSO 3 - Merwede / Multiplaat 6 
15 - 17
Focus 2 - DSO 4  10 - 7
Focus 3 - DSO 5  8 - 12
Korbatjo 4 - DSO 6 10 - 8
DSO A1 - Keep Fit '70 A2 17 - 5
DSO B1 - DVS '69 B1 10 - 14
DSO B2 - DeetosSnel B2 11 - 11
DSO B3 - Springfield B1 6 - 9
Oranje Wit D2 - DSO D1 9 - 16
DSO D2 - Sporting Delta D3 3 - 13
Maassluis D2 - DSO D3 15 - 0
DSO E1 - Oranje Zwart / De Hoek-
se E1 11 - 9
DSO E2 - Oranje Zwart / De Hoek-
se E2 2 - 0

DSO E3 - ADO E2  16 - 4
DSO F1 - Albatros F5 5 - 2

Programma zaterdag 8 december:
19:20 uur Korbatjo 1 - DSO 1
20:40 uur Korbatjo 2 - DSO 2
17:20 uur DSO 4 - Thor 2
18:30 uur DSO 5 - ADO 5
19:4 uur DSO 6 - DeetosSnel 8
14:1 uur KVK A1 - DSO A1
13:20 uur ADO B2 - DSO B1
13:30 uur Scheldevogels C1 - DSO C1
12:00 uur DSO D1 - ADO D1
15:00 uur Springfield D1 - DSO D2
11:00 uur DSO D3 - KCR D3
09:00 uur PKC / SWKGroep E10 - 
DSO E2
10:00 uur DSO E3 - Sporting Delta E4
09:00 uur DSO F1 - Scheldevogels F1

Voetbalvereniging TPO Moerdijk
Uitslagen zaterdag 1 december
DHV/TPO/VOV JO17-1 – JEKA 
O17-4 4 - 1
RCD MO17-1 – DHV/TPO MO17-1 3 - 0
De Fendert JO13-2 – DHV/TPO/
VOV JO13 0 - 6
TPO/DHV/VOV JO13-2 – JEKA 
JO13-12 6 - 0
TPO/DHV/VOV JO11-1 – Unitas’30 
JO11-12 7 - 3
SC Emma JO10-1 – TPO/DHV/VOV 
JO10-1  4 - 1
TPO/DHV/VOV JO9-1 – MOC’17 
JO9-4 3 - 8
TPO/DHV/VOV JO8-1 – JEKA 
JO8-8  0 - 10

Uitslagen zondag 2 december
TPO 1 – SSW 1 AFGELAST
TPO 2 – Beek Vooruit 10 AFGE-
LAST
Advendo 4 – TPO 3 0 - 2
DIA VR1 – TPO VR1 1 - 2

Programma zaterdag 8 december:
15.45 uur Unitas ’30 Jo17-3 – 
DHV/TPO/VOV Jo17-1 Etten Leur
10.30 uur DHV/TPO Mo17-1 – vv 
Papendrecht Mo17-1 Den Hoek
12.00 uur DHV/TPO/VOV Jo13-1 – 
TPO/DHV/VOV Jo13-2 Den Hoek
09.30 uur DIOZ Jo11-1 – TPO/
DHV/VOV Jo11-1 Zegge
09.30 uur TPO/DHV/VOV Jo10-1 - 
Pelikaan Jo10-4 Moerdijk
10.00 uur Seolto Jo9-2G - TPO/
DHV/VOV Jo9-1 Zevenbergen
08.30 uur Oosterhout Jo8-2 – 
TPO/DHV/VOV Jo8-1 Oosterhout

Programma zondag 9 december:
14.30 uur Advendo 1 – TPO 1
12.30 uur VV Papendrecht 2 – TPO 2
10.00 uur TPO 3 – Groen Wit 4
10.45 uur TPO/DHV VR1 – HZ’75 VR 1

Voetbalvereniging V.V. Klundert
Klundert ruim langs defensief ZSC ‘62
Klundert won uiteindelijk met ruime cijfers van een erg defensief ZSC 
’62, dat voor een punt naar Klundert was gekomen. Al snel was duide-
lijk dat ZSC ’62 het initiatief aan Klundert wilde laten en proberen via 
snelle tegenstoten het Klundert lastig te maken. Echter zonder succes. 
De overwinning was meer dan verdiend, maar tot de 2-1 had Klundert 
toch de nodige moeite een gaatje te vinden in de hechte Scharrendijkse 
defensie.

Volgende week gaat Klundert op verplaatsing naar Willemstad, alwaar 
aangetreden moet worden, om met de jongens te spreken, met de plaat-
selijke Kogelcatchers.

Uitslagen zaterdag 1 december
Klundert 1 - ZSC'62 1 4-1
Klundert 2 - Baronie 2 2-0
Klundert 4 - EBOH 4 3-1 
(gestaakt)
Smerdiek 3 - Klundert 5 0-4
Beek Vooruit JO19-2 - Klundert 
JO19-1 0-6
MOC'17 JO17-2- Klundert JO17-1 8-0
Beek Vooruit JO15-2 - Klundert 
JO15-1 4-9
SC Gastel JO15-2 - Klundert 
JO15-2  4-0
Terheijden JO13-1 - Klundert 
JO13-1 1-3
Klundert JO13-2 - NOAD'67 
JO13-1  0-10
SVC JO12-1 - Klundert JO12-1 2-4
Klundert JO11-1 - Roosendaal 
JO11-3 1-4
Klundert JO11-2 - Hoeven JO11-2 2-2
Noordhoek JO10-1G - Klundert 
JO10-1 18-0
Klundert JO9-1 - Internos 
JO9-1  4-3
Klundert JO8-1 - JEKA JO8-4 14-0
RSV JO8-1 - Klundert JO8-2 5-4
Programma zaterdag 8 december
14:30 uur Kogelvangers 1 - Klundert 1
12:30 uur NEO'25 2 - Klundert 2
12:30 uur De Fendert 5 - Klundert 4

14:30 uur Klundert 5 - SPS 3
14:30 uur Klundert VR1 - 
NOAD'67/Vosmeer VR1
12:00 uur Klundert JO19-1 - Oos-
terhout JO19-1
12:00 uur Klundert JO17-1 - Clu-
zona JO17-1
10:15 uur Klundert JO15-2 - Vir-
tus JO15-3
11:00 uur Nieuw Borgvliet JO13-1 
- Klundert JO13-2
08:45 uur Klundert JO12-1 - 
Oranje Blauw'14 JO12-2
08:30 uur Unitas'30 JO11-8 - 
Klundert JO11-1
08:30 uur Unitas'30 JO11-12 - 
Klundert JO11-2
10:15 uur Klundert JO10-1 - VVGZ 
JO10-3
08:45 uur Moerse Boys JO9-1 - 
Klundert JO9-1
09:30 uur Unitas'30 JO8-3 - Klun-
dert JO8-1
09:00 uur Klundert JO8-2 - 
Noordhoek JO8-1G
10:00 uur Klundert JO7-1 - BSC 
JO7-2
09:15 uur SC Kruisland JO7-1 - 
Klundert JO7-2
11:00 uur Klundert JO7-3 - Se-
olto JO7-2



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


