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Vriendenkaarten
beschikbaar

Meezingen met
De Herfstklanken

Gewoon bijzonder met
Marjolijn Rozendaal

Aftellen tot Klundert bij Kaarslicht!

July Schneijderberg met
Feyenoord MO17 kampioen

hele regio.
Nieuw dit jaar is dat de Vestkant
en de Verlaatstraat ook bij het
evenement worden betrokken.
Aan de Vestkant komt een grote
tent te staan waar de orkesten van
muziekvereniging
Determinato
zullen optreden. Na het jeugdorkest en de drummerij zal het fanfareorkest een sfeervol programma brengen en onder andere
ook optreden met de Klundertse
zangeres Marieke Ewoldt, die een
aantal mooie songs met orkestbegeleiding zal zingen.
Voor het eerst zullen er vanaf
16.00 uur ook foodtrucks overal
in het centrum staan. Dus vanaf ’s
middags kan men doorlopend genieten van Klundert bij Kaarslicht
en hoeft men niet naar huis om te
eten.

Klundert bij Kaarslicht 2018: dat
wordt een hele speciale editie
aanstaande zaterdag! Het thema
is wintercircus en dat zal op allerlei manieren tot uitdrukking
gebracht worden. Zo zullen het
jeugdcircus Don Bosco uit Oudenbosch en het geweldige Circo di
Strada het centrum van Klundert
letterlijk en figuurlijk op stelten
zetten. En vuurspuwster Pyralis
Blaze zal een spectaculaire show
laten zien.
Het bestuur van de Stichting
Klundert bij Kaarslicht bestaat
uit voorzitter Wendy Konijnendijk,
secretaris Rik van Trigt, penningmeester Adrienne Boomaars en

bestuursleden Marjo van Gelderen en Diana van Trigt. Maar
gelukkig weten ze zich gesteund
door heel veel vrijwilligers die
zich, al dan niet georganiseerd in
een van de speciale werkgroepen,
inzetten om zo’n groots opgezet
evenement weg te zetten. ’s Middags zullen er zo’n 12.000 potten
met waxinelichtjes klaargelegd en
aangestoken worden. Een flinke
klus, maar samen met al die vrijwilligers zal ongetwijfeld die klus
weer op tijd geklaard worden. Het
hele centrum zal weer een groot
feeëriek spektakel worden.
Na de lampionnenoptocht om
17.30 uur voor de kinderen zal het

evenement om 18.30 uur officieel
geopend worden op de vlonders
in de Bottekreek. Hierna kan het
publiek tot 21.45 uur genieten van
allerlei optredens. Klundert bij
Kaarslicht heeft weer heel wat diversiteit te bieden en ongetwijfeld
wordt het weer volop genieten van
muziek, zang, dans en theater.
Het zal vooral buiten een sprookje
zijn, maar ook binnen in de kerken
zijn er sfeervolle optredens en er
zullen diverse tentjes en kramen
aanwezig zijn op het parcours.
Diverse koren uit Klundert en omgeving zullen van zich laten horen,
men kan genieten van verschillende dansgroepen en er zijn orkesten, bandjes en solisten uit de

De afsluiting van het festijn is om
22.00 uur in en langs de Bottekreek. Het wordt een spectaculaire afsluiting met muziek, dans
en een lichtshow. Na de afsluiting
zullen alle lichtjespotten weer opgeruimd worden, waarbij natuurlijk ook dan alle hulp van harte
welkom is.
Daarna kan men nog genieten van
een gezellige naborrel in De Stad
Klundert.
Mensen die met de auto komen,
worden verzocht om te parkeren
bij De Niervaert aan de Molenvliet
in Klundert. Daarvandaan rijden
dan pendelbussen naar het centrum. De busjes rijden vanaf 17.30
uur heen en de laatste bus gaat
om 22.30 uur terug naar de parkeerplaats.

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

Westerstraat 4, 4791 HV Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

broodje van d
e
Broodje
Oude kaas

week!

Kluswijs
Klundert
Ook leuk voor de feestdagen!

De KlusWijs cadeaukaart!

€ 3,50

nu €2,95

geldig van 10-12-18

t/m 15-12-18

Kluswijs
Klundert

Westerstraat 44
4791 HV Klundert

Tel. 0168 - 402 334
www.kluswijs.nl
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Colofon
In de Klundert is een uitgave
van Stichting in de Klundert

Jakobus Buijs speciaalbier

Bier proeven tijdens Klundert
bij Kaarslicht

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.

Proef tijdens Klundert bij Kaarslicht het unieke Klundertse speciaalbier: Jakobus Buijs van Brouwerij d’n Luie Nond. Een proeverij
van Blond en Bruin is verkrijgbaar
op het terras bij De Stad Klundert.

Smaakt dit naar meer? Dat komt
goed uit: bij de proeverij krijg je de
unieke kans om ook te proeven en
je mening te geven (!) over onze
nieuwste creatie: De Jakobus
Buijs Triple.

Jammen in de Klundert
De afterparty van het fantastische
concert Top 2000 eind oktober van
Muziekvereniging Determinato werd
een bijzonder feestje want onverwachts ging de microfoon van hand
en tot hand en werden bezoekers uitgenodigd om een lied mee te komen
doen met De Mannen van de Straat.
Dit pakte zo leuk uit dat Daisy Schreuders en Ton Boomaars spontaan het
idee kregen om eens een jammiddag
te organiseren in Klundert.
Dit idee is uitgewerkt en op zondagmiddag 13 januari staat van twee tot
vier uur de eerste jamsessie op het
programma. Dit staat te gebeuren in
het Huis van de Wijk. Iedereen die het

leuk vindt om mee te spelen/zingen
met diverse pop-/rocknummers is
van harte welkom.
“Ton en ik zullen wat nummers voorbereiden zodat we een voorzetje kunnen geven en iedereen bij of in kan
vallen waar hij/zij maar wil. Helemaal
‘jammen’ wordt het hiermee dan niet,
want dat zou betekenen dat we ‘vrij
improviserend samen zouden spelen’
maar dat is voor nu even de keuze”,
vertelt Daisy Schreuders.
Aanmelden voor deze muziekmiddag
is niet nodig, iedereen is welkom.
Meer informatie kan opgevraagd
worden via het mailadres: jammenindeklundert@gmail.com.

Bijna Kerstvakantie…
De elfde editie alweer van ons
Weekblad In de Klundert. En dit
is dan het op één na laatste blad
van 2018. Volgende week krijgt u
de laatste editie van 2018. Dan
heeft u twaalf nummers in uw
brievenbus gehad.
Hebt u kopij voor de krant van
volgende week, dan graag uiterlijk aanstaande vrijdag 17.00 uur
inleveren bij de redactie (als het
kan liever eerder). Uw bijdrage
bij voorkeur digitaal via e-mail
redactie@indeklundert.nl. Weekendverslagen kunnen tot en met
zondagmiddag 18.00 uur ingeleverd worden mits van te voren
aangekondigd.

Zijn er activiteiten tijdens de
kerstvakantie, dan willen we die
natuurlijk graag aankondigen in
de krant van komende week. Dus
heeft u iets te melden, dan graag
een bericht aan de redactie.
Wilt u als onderneming, vereniging of particulier een advertentie plaatsen met bijvoorbeeld
een kerstgroep of een nieuwjaarswens, dan bieden we graag
advertentieruimte aan. Op onze
website
www.indeklundert.nl
kunt u de tarieven vinden en daar
kunt u eventueel ook uw advertentie uploaden.
De laatste week van 2018 en de
eerste week van 2019 nemen we

even een pauze om te genieten
van een paar weekjes vrij.
De eerste editie van 2019 zal verschijnen op dinsdag 8 januari.
De deadline voor inleveren kopij
voor die editie is vrijdag 4 januari
17.00 uur. Ook dan blijft de regel
dat weekendberichten ingeleverd
kunnen worden tot zondag 18.00
uur mits van te voren aangekondigd.
We hopen dan ondertussen dat
we voldoende respons hebben
gehad op onze vrienden- en advertentieacties, zodat we mogen
concluderen dat we door kunnen
met ons Weekblad In de Klundert!

Weekschrijfsel

Neem de tijd in 300 woorden…
Het leek deze week een rustig weekje te zijn, maar achteraf viel dat toch weer tegen. Dat begrip tijd, dat is altijd wel een dingetje. Ik dacht
weer eens tijd genoeg te
hebben, dus de tijd genomen
en uiteindelijk toch weer tijd
te kort.
Als ik denk dat ik tijd genoeg
heb, dan doe ik van alles behalve de dingen die eigenlijk
moeten gebeuren en ja, dat
pakt wel eens verkeerd uit.
Want een dag later komt er
van alles bij en wordt het
weer hollen, rennen, vliegen. Overigens lukt het altijd
weer om te doen wat gedaan
moet worden. Maar het geeft
niet echt een relaxed gevoel.
Zal ik het ooit leren om de tijd
te gebruiken als die daar is
en niet uit te stellen omdat je
denkt tijd genoeg te hebben!
Gelukkig wil manlief nog wel
eens zorgen voor het dagelijkse maaltje. Deze week
kwam hij op het idee om een
ouderwetse bruine bonensoep te maken, een lekkere
voedzame maaltijdsoep. Omdat ik toch nog even richting
het centrum moest, kreeg ik
het boodschappenlijstje mee.
Hebt u aan de slager wel eens
gevraagd of hij varkenspoten
heeft… Het is een oude grap,
maar het blijft een hilarische
vraag. Altijd zijn er mensen
die zich afvragen wat je in
vredesnaam met varkenspoten moet. Nou, gewoon in de
soep dus en lekker laten garen. De calorieën daar moet
je niet aan denken, maar het
is een overheerlijke soep geworden. Cooper weet deze
ouderwetse manier van koken ook te waarderen en
geniet nu lekker van de varkenspoot.
Dit is de elfde editie van
Weekblad In de Klundert.
Nog één krant vol te schrijven in 2018 en dan lekker
even twee weekjes de tijd om
te relaxen…

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

24, 25 & 26 DECEMBER 2018

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.

R es erve er vi a
0168-729202 of
.n l!
www. et en in d epa st orie

Vanaf € 39,50 p.p.

26 DECEMBER 2018

Kerstbrunch

1st e ke rst da g is vo l
le
m aa r er zi jn nog en ke
op
Kom gezellig brunchen in De Stad Klundert op 2e kerstdag.
plek ke n be schi kbaa r
g
da
rst
We presenteren u een buffet met heerlijke huisgemaakte warme en
Ke rst avon d en 2d e ke
koude gerechten voor de liefhebbers van hartig én zoet!
€ 27,50 p.p.
voor kinderen t/m 12 jaar
€ 15,50 p.p.
Restaurant De Pastorie & De Stad Klundert
Molenstraat 31-33 te Klundert

KERSTCONCERT
met samenzang van bekende kerstliederen

DE STAD
KLUNDERT
ZONDAG 16 DECEMBER 2018
Aanvang: 15.00 uur

Chr. Mannenkoor
Lelystad
Marieke Ewoldt, solozang
Kees den Hollander, bariton
Henk Strootman, orgel
Bert Moll, dirigent
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
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Foto van de week
Wat wonen wij in een prachtige omgeving! Ga eens op pad en kijk rond
met andere ogen.
Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet.
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving
en mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij
waar de foto precies genomen is. Elke week wordt een foto gekozen
voor deze rubriek. En krijgen we veel mooie plaatjes binnen, dan zullen we die gebruiken op onze facebookpagina.
Deze week een prachtige foto gemaakt door Daan Meiboom:
de Stenen Poppen bij zonsopkomst..

Wordt u ook Vriend van In de Klundert?

Vogel
Speciale vriendenkaarten nu verkrijgbaar!
tentoonstelling
lijks maken van deze krant?
Wilt u Vriend van In de Klundert
worden voor 13,57 euro per jaar,
Moerdijkse
per halfjaar, per kwartaal of per
maand? Omgerekend per week is
Vogelvrienden
dat respectievelijk slechts 26 cent,
52 cent, 1,04 euro of 3,13 euro.

De jaarlijkse tentoonstelling van
de Moerdijkse Vogelvrienden
wordt komend weekend gehouden
op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 in De Ankerkuil aan
de Steenweg 48 te Moerdijk.
De zaal van De Ankerkuil zal ingericht worden als een waar tropisch
vogelparadijs. Van eigen leden
zullen ruim honderd vogels worden tentoongesteld. Deze vogels
worden door een keurmeester gekeurd op donderdag 13 december
2018. De prijswinnaars worden
zaterdagavond bekend gemaakt
tijdens de tentoonstelling.
Zaterdag is de tentoonstelling geopend vanaf 11 uur.
Voor de zaterdagavond heeft de
Moerdijkse vogelvereniging een
stukje livemuziek geregeld, zodat
het publiek behalve het bewonderen van de vogeltjes ook kan
genieten van een gezellige zaterdagavond. Die avond zal nog een
extra feestelijk tintje krijgen door
de huldiging van een aantal leden.
Ook zondag is de tentoonstelling
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Dan vindt de trekking van de grote
loterij plaats.

Win-win-win-actie
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.
Vorige week hebben we de noodklok geluid, want zonder financiële
ondersteuning is het onmogelijk om door te gaan met Weekblad In de
Klundert. We willen graag doorgaan met onze krant, maar dan moet
het wel kostendekkend uitgegeven kunnen worden. En dat kan als u
allemaal Vriend wordt van In de Klundert! Hiervoor vragen we dan een
financiële ondersteuning van 13,57 euro.
Een vreemd bedrag zult u zeggen.
Wij vinden van niet. Op de plaats
waar nu Klundert ligt, lag vroeger het dorp wat de heerlijkheid
Niervaert werd genoemd. In 1357
kreeg deze heerlijkheid Stadsrechten en die rechten zijn overgegaan op Klundert. Een speciaal
jaartal dus dat wij graag verbinden
aan de Vrienden van In de Klundert.
Vriendenkaarten
De Stichting In de Klundert heeft
nu speciale vriendenkaarten laten
maken, zodat het nog makkelijker
wordt om Vriend te worden van
In de Klundert. Binnenkort zullen
we in de Doorsteek te vinden zijn,
waar de kaarten meteen ingevuld
kunnen worden. Maar ook kunnen
ze verspreid worden bijvoorbeeld
bij verenigingen, clubs, kerken,
bij bepaalde activiteiten of gewoon

privé binnen de familie- of vriendenkring.
Onder andere bij AH in de Klundert zal een speciale bus komen
te hangen, waarin u de ingevulde
vriendenkaarten kunt deponeren.
Vriendenactie
Wilt u ook deze actie ondersteunen en bijvoorbeeld een vriendenactie houden bij uw vereniging,
club, kerk of bij familie of vrienden, u kunt zo een stapel vriendenkaarten krijgen! Stuur even
een mailtje naar info@indeklundert.nl of bel even naar de redactie (06-43694329) en we zorgen
dat u de kaarten krijgt.
Wat is het u waard om ons Weekblad In de Klundert te blijven
ontvangen?
Wat heeft u er voor over dat we
door kunnen gaan met het weke-

Aanmelden als Vriend van In de
Klundert
Dit kan dus vanaf nu op twee manieren:
1.
Door de speciale vriendenkaart in te vullen. Kaarten
zijn op te vragen via e-mail (info@
indeklundert.nl) of telefonisch,
via whatsapp of sms naar 0643694329.
2.
Door het invullen van het
aanmeldformulier op de website:
www.indeklundert.nl
In Moerdijk zijn de kaarten verkrijgbaar bij Jos Schalk, Julianastraat 66. Daar kunnen ingevulde kaarten ook weer ingeleverd
worden.
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.
Geeft u Weekblad In de Klundert
ook een kans om door te blijven
gaan?
Meld u aan als Vriend van In de
Klundert!

PROGRAMMA MUZIEK EN THEATER 15 december
Locatie

19.00 - 19.45 uur

20.00 - 20.45 uur

21.00 - 21.45 uur

1

Vlonders

Balletstudio
Tamara tijdens
opening
18:30-18:45

Balletstudio
Tamara tijdens
wissel
19:45-20:00

Balletstudio
Tamara tijdens wissel
20:45-21:00 en
sluiting 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

Reﬂex

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 Voorstraat/Oliemolenstraat

Westhoeks
Mannenkoor

Tune Up

zangkoor Credo

13

Slop Scholten

Marcel & Friends

Marcel & Friends

Marcel & Friends

A

EHBO post

B

Toiletwagen

C

Informatiepunt

D

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

Spectaculaire
r UITDELEN LAMPIONNEN VANAF 17.30 UUR
opening 18.30 uu
EN START OPTOCHT OM 18.00 UUR

MOERDIJK, EEN WERELD VOL VERSCHIL

7
8
2 D
B

3

6
5

Spectaculaire
sluiting 22.00 uur

4

13

1
A

10

9

C

11

HOOFDSPONSOREN:
Gemeente Moerdijk- De Stad Klundert - Gemeente Moerdijk Evenementensubsidie
Moerdijk Marketing -Toeristisch Fonds Moerdijk - IHM
us
Neem de pendelb
12

laats
vanaf de parkeerp
bij de Niervaert

GROTE SPONSOREN:
Rabobank Clubactie - Shell Moerdijk - ‘Vrienden van Klundert’ - Hottub & Spa
Groenendijk Transport Moerdijk - Makelaardij van Wensen - KOK Winkelen in Klundert

SPONSOREN:
A. Jansen B.V., Aafke Gunnink - DH Afbouw - Meiboom Assurantiën B.V. - Markvliet Netwerk Notarissen - Autobedrijf Harry Littooy
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 Commodities Logistics 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
Ardagh Group - Gasterij ‘t Tolhuys - Taxi Goverde - Thuiskapster Wendy in de Bus - Zuidema
MET DANK AAN DE BIJDRAGE VAN:
Gebr. Van Slobbe Kerstbomen - Puur Reclame Innovaties || pakkende vormgeving
Woonkwartier/ Moerdijk Leeft - Optisport Niervaert - Het Rooie Paerd
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 sluiting - Puur Reclame voor de nieuwe website
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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 Marjolijn Rozendaal uit Klundert

Ik ben een heel tevreden mens, ik heb
een goed leven. Misschien dat ik wel
eens droom om bepaalde situaties op
te kunnen lossen.
Deze film moet iedereen zien...
Films waar ik echt van genoten heb zijn
b.v. “The Man in the Iron Mask” en “Pearl Harbor”.
Het boek waarvan ik genoot...
Dat is de Bijbel. En ik lees graag boeken
van Lynn Austin en van Francine Rivers.
Ik luister graag naar...
Opwekkingsmuziek en in de auto luister ik graag naar 100% NL.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren en getogen in Klundert.
Mijn man Jasper komt uit Oudemolen,
maar ik heb meteen gezegd toen we
trouwplannen kregen, dat ik niet weg
wilde uit Klundert.
Men zou mij kunnen kennen van...
Mensen zullen we me kennen van b.v.
school, kerk of van het koor Reclaim. Ik
kom uit een echte Klundertse familie:
van vaderskant de familie Donkers en
van moederskant de familie Dekkers.
Tijdens mijn lerarenopleiding heb ik
hier op bijna alle scholen stage gelopen. Ik sta trouwens nu een paar dagen
per week voor de klas in ’s Gravendeel.
Ook zullen mensen me kennen omdat
mijn kinderen hier op de basisschool
zitten en ik daardoor ook weer regelmatig op school kom.
En er zullen mensen zijn die mij kennen van het vrijwilligerswerk wat ik doe
voor vluchtelingen/statushouders. Dat
vrijwilligerswerk is een paar jaar geleden op mijn pad gekomen. Dat is een
heel verhaal, maar in ’t kort komt het er
op neer dat ik me als Christen hiertoe
geroepen voel. Het is echt heel bijzonder werk. Je hoort heel veel verhalen,
met name heel veel verdrietige verhalen. Wat die mensen allemaal hebben
meegemaakt, dat is vaak echt heel erg.
Om de paar weken organiseren we een
ontmoetingsmoment in het Huis van
de Wijk om met verschillende culturen
en talen samen de Nederlandse cultuur en taal te leren. Iedereen is daar
welkom. We leren ze onze taal, we zijn
altijd op zoek naar taalmaatjes. We proberen ook dingen te regelen die ze nodig hebben. Ik heb zo al heel wat bedden en andere spullen verhuisd. In mijn
omgeving weten de mensen inmiddels
wel dat ze niet zomaar iets weg moeten
doen, ze komen eerst bij mij vragen of
ik soms nog iets nodig heb voor één van

“mijn” gezinnen.
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan heb is…
Verschillende dingen heb ik als heel
bijzonder ervaren. Ik heb bijvoorbeeld
twee keer een prachtige reis naar Israël gemaakt. Maar ook heel bijzonder
was het trouwen met Jasper en het
krijgen van onze kinderen (Jasmijn acht
jaar en Manuel van vier).
Ik ben trots op...
Mijn familie. We zijn een hechte familie
van twee kanten, we zijn er voor elkaar
als het nodig is, maar we doppen wel
onze eigen boontjes. We zijn allemaal
verschillende mensen, maar we zijn
altijd met elkaar verbonden.
Mijn lijfspreuk is...
Niet perfect is ook goed. Ik ben namelijk zelf wel een perfectionist en ik houd
me deze spreuk altijd voor.
Mijn sterrenbeeld is...
Steenbok, maar ik heb helemaal niks
met sterrenbeelden.
Ik ben goed in...
Les geven en verhalen vertellen. Maar
dan wel realistische of waargebeurde
verhalen. Sprookjes vertellen dat kan
ik niet.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Mijn directheid, soms vinden mensen
mij daarom best krengerig. En ik laat
niet meteen mijn kwetsbaarheid zien
en kom dan bij een eerste ontmoeting
misschien harder over dan dat ik eigenlijk ben. Dat vind ik wel eens lastig.
Ik heb een grote hekel aan…
Oneerlijkheid en onrecht.
Ik droom van...

Men kan mij ’s nachts wakker maken
voor...
Als iemand in nood zit, mag hij me altijd
bellen, maar laat me verder maar slapen. Ik slaap graag. Als ik met slapen
geld zou kunnen verdienen, dan zou ik
zo miljonair zijn.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Bijvoorbeeld de baas van Unicef in Libanon. Ik zou met hem wel eens willen
praten over vluchtelingen uit Syrië die
nu in Libanon in kampen verblijven. En
ik zou graag de zus van een van de Syriërs die nu in Klundert woont, hier naar
toe willen halen. Zij is weduwe met paar
kinderen, ze heeft haar man verloren
bij een bombardement. Ik zou degene die haar casus behandelt wel eens
willen ontmoeten. Deze vrouw zou ik zo
graag een kans geven.
Het liefst drink ik...
Bakje thee.
Het allerlekkerste eten vind ik…
Broodje zalm met roomkaas.
Het meest bijzondere wat ik ooit heb
meegemaakt is…
De genezing van mijn vriendin Janine.
Ze had een borderline stoornis. Ik ben
met haar mee gegaan naar een speciale genezingsdienst in Leiderdorp. Dat
was zo’n bijzondere ervaring, echt bizar
en heel intens.

een tiende weg. Ik hoop dat ik dan nog
steeds een gever ben, want dat is juist
bij rijke mensen wel eens anders. Ik
zou bijvoorbeeld “onze” Compassion
kinderen in Honduras willen bezoeken
en ook daar natuurlijk iets extra’s voor
willen doen.
Mijn lievelingssport is…
Gym bij Spido. Vroeger ging ik ook
graag zeilen, maar daar komt niet
meer van.
Op televisie kijk ik graag naar…
Boer zoekt vrouw, Expeditie Robinson,
Nederland bakt en Maestro bijvoorbeeld.
Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is echt mijn eigen man Jasper. Ik
heb verder heel veel kennissen, maar
een stuk of zes echte close-vrienden en
vriendinnen.
Ik ben bang voor…
Ik ben niet echt bang, maar soms denk
ik wel hoe het verder moet met Nederland, met de wereld. De wereldproblematiek gaat echt naar een climax, de
spanning in de wereld wordt steeds
erger.
Ik heb bewondering voor…
Mensen die echt zichzelf zijn. Leven wie
je bent, altijd en overal. Puur leven en
jezelf zijn.
Op mijn bucketlist staat…
Een keer met mijn gezin een reis maken naar Israël.
Klundert vind ik…
Fantastisch!! Ik zeg altijd tegen de
vluchtelingen: Weten jullie wel dat jullie in het beste dorp van Nederland terecht zijn gekomen!
Wat ik mis in Klundert is…
M’n zusje Annabeth die in Zuid-Afrika
woont. Met haar heb ik een hele speciale band en ik mis haar gigantisch.

Mijn favoriete vakantieland is...
Spanje en Griekenland. Ik houd van zon
en warmte.

Mooiste plekje in Klundert…
De kinderkopjes als je Klundert binnenrijdt vanaf de Zevenbergseweg. Als
we daar bijvoorbeeld na een vakantie
over heen rijden, dan heb ik meteen het
gevoel van “ik ben weer thuis”. Ik word
echt blij van Klundert.

In mijn vrije tijd…
Bijvoorbeeld een lekker dagje wellness
met een vriendin.

Minst mooie plekje in Klundert…
De drempels hier in de straat (De
Kreeck).

Als ik 10 miljoen euro win…
Zoveel geld, ik zou niet weten wat ik
daarmee zou doen. We geven altijd

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk
Stadhuis Klundert.
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WAARDEBON
bij inlevering van deze bon:

en bij besteding van €50,of meer zelfs:

€ 10,-

✁

€ 2,50 KORTING
KORTING

Voorstraat 22 • Klundert • Telefoon: 0168 85 34 46
By Tiki Mode presenteert:

Tijdens het Wintercircus
op 15-12-2018

grabbel uw korting
Voorstraat 16 4791 HN Klundert T 0168 - 850 919 Email: ByTiki@ziggo.nl

Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert

9.2

(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.nl

Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

20% KORTING
Op een geur naar keuze

DA Drogisterij - Parfumerie “ Van Berghem”
Voorstraat 40A Klundert
Geldig t/m 24-12-2018

zondag 23 december GEOPEND

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.
Het zal toch niet waar zijn?
Dat het Weekblad In de Klundert
in een bepaalde behoefte voorziet, is in de afgelopen periode
zonneklaar gebleken.
Dat de oproep om financiële
steun slechts een honderdtal inwoners heeft geactiveerd is zonder meer bedroevend.
Dat van de 3800 lezers er 3700

nog niet hebben gereageerd, dat
geeft te denken.
Wat in Fijnaart en Willemstad
mogelijk is, moet voor onze inwoners een stimulans zijn.
Kom op, trek de portemonnee.
Johan den Hollander
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Kalender:
De laatste week van december (week 52) en de eerste week van januari (week 1) zal er geen Weekblad In de Klundert uitgebracht worden. Activiteiten
voor deze weken kunt u deze week doorgeven, dan zullen ze komende week in de laatste editie van 2018 vermeld worden in deze kalender.
Dinsdag 11 december
13.30 uur: Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk Klundert
Woensdag 12 december
19.00 uur: Knutselactiviteiten in het Huis van de Wijk Klundert
Vrijdag 14 december
19.30 uur: Kerstconcert in Hervormde Kerk met diverse koren uit
Bunschoten, Krabbendijke en Kruiningen
Zaterdag 15 december
09.30 uur: Kerstmarkt tot 12.30 uur in het Activiteitencentrum Sovak
Niervaertweg 1a Klundert
11.00 uur: Vogeltentoonstelling van de Moerdijkse Vogelvrienden in
De Ankerkuil Moerdijk (tot 0.00 uur)
17.30 uur: Lampionnenoptocht Klundert bij Kaarslicht voor de jongste
kinderen
18.00 uur: Licht uit, kaarsjes aan
18.30 uur: opening Klundert bij Kaarslicht
19.00 uur: programma Klundert bij Kaarslicht
22.15 uur: Naborrelen Klundert bij Kaarslicht in De Stad Klundert
Zondag 16 december
11.00 uur: Vogeltentoonstelling van de Moerdijkse Vogelvrienden in
De Ankerkuil Moerdijk (tot 17.00 uur)
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
10.00 uur: tot 12 uur komen de kinderen van basisschool Het Bastion
kerstliedjes zingen en hopen natuurlijk dat heel veel mensen gezellig
mee komen zingen. Iedereen is welkom!
13.00 uur: Kom in Kern inloopspreekuur zorg, welzijn, wonen en
kruisvereniging in het Huis van de Wijk
20.00 uur: Carols in Klundert: Kerstconcert met LaChanda in De Stad
Klundert

Actieve Dorpstafel in Moerdijk

Donderdagavond 6 december was
in de Ankerkuil weer een Dorpstafel. Naast enkele vaste aanwezigen

zoals het Woonkwartier, de Moerdijkse BOA Jeroen Eikelenboom,
Leon Smits, directeur van IBS de

Zaterdag 22 december
14.30 uur: Kerstbijeenkomst voor 55-plussers in De Niervaert 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
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur sporten voor mensen die chronisch ziek zijn
dinsdag vanaf 17.00 uur eetpunt (opgeven in het Huis van de Wijk)
dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur jongerenavond
vrijdagmiddag om 14.00 uur schilderen
vrijdag om de week tussen de middag friet eten (21 december)

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

Klaverhoek, Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf,
Monique van Bedaf van Surplus,
was voor de eerste keer aanwezig
Dirk Leijten van het Jongerenwerk
(Meer Moerdijk). Dirk vertelde dat
hij met name als straatwerker actief zal zijn binnen onze gemeente
en dus ook in het dorp Moerdijk.
Goede opkomst
Vanuit het dorp waren ongeveer
dertig inwoners aanwezig. De
diverse werkgroepen zorgden
voor een terugkoppeling over de
stand van zaken, zoals het nieuwe
Dorpshart, het Waterfront, fiets-

pad, openbare orde en verkeershinder, Verkoop PR en Imago en
Energietransitie.
Oprichting Vereniging Dorpstafel
Moerdijk
Daarnaast was de oprichting van
de Vereniging Dorpstafel Moerdijk
aan de orde. Vrijdag 14 december
is Moerdijk de tweede tafel waarbij de vereniging formeel wordt
vastgelegd bij de notaris.
De volgende Dorpstafel staat in
maart 2019 op de planning. Dan
zullen de wensen en plannen voor
2019 kenbaar gemaakt worden.

KLUNDERT BIJ KAARSLICHT
Komt u oliebollen halen bij onze kraam?
Met en zonder rozijnen 10+1 GRATIS!
Nieuw dit jaar
MIX & MATCH
Stel uw eigen oliebol samen, keuze uit:
*Witte of bruine chocolade
Met als TOPPING
*m&mʼs
*caramel blokjes
*disco sprinkles
*gesuikerde nootjes
	
  

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

Kerstmarkt in Moerdijk afgeblazen

Teleurstelling met name voor actiecomité nieuw dorpshart Moerdijk

Helaas moest de Kerstmarkt in
het dorp Moerdijk afgelopen zaterdag afgeblazen worden. Door
de slechte weersomstandigheden en dan met name de harde
wind was het risico te groot om
de kramen op te bouwen langs de
Havendijk, Grintweg en Wilhelminaplein. Een flinke tegenvaller,
niet alleen voor het bestuur van
de organiserende stichting Kerstmarkt Moerdijk, maar zeker ook
voor de deelnemers en iedereen
die altijd komt genieten van deze
leuke, sfeervolle Kerstmarkt.

Met name was het een teleurstelling voor het comité dat een inzamelingsactie houdt voor speciale
speeltoestellen voor gehandicapte
kinderen in het nieuwe Dorpshart
Moerdijk. Dit comité had nog een
grote slag willen slaan met speciale acties in hun kraam op de
Kerstmarkt.
“Helaas is dus de teller niet veel
hoger gekomen vandaag”, zegt
Jos Schalk namens het actiecomité, “gelukkig hebben diverse ondernemers wel meegewerkt door
collectebussen in hun zaak weg te

zetten en die opbrengst mogen we
er dus bijtellen”.
De tussenstand van de actie ‘Samen Sterk, Samen Spelen’ werd
zaterdagavond tijdens de Foute
Kerstparty in Café De Put bekend
gemaakt. De teller staat nu op
14.586,61 euro.
“Toch al een heel mooi resultaat
voor deze bijzondere actie”, vindt
Jos, “we hopen binnen nu en een
paar weken nog een paar flinke
sponsorbedragen te mogen ontvangen, de actie loopt nog eventjes.”
Aanstaande woensdag zijn de
organisators te gast bij de zogenaamde Omgevingstafel waarbij
zitting hebben o.a. Havenbedrijf
Moerdijk en de grote bedrijven
op het Industrieterrein Moerdijk.
“Daar is nu onze hoop op gevestigd dat we die bedrijven kunnen
enthousiasmeren voor deze actie,
zodat het bedrag wat we nu nog
nodig hebben, inderdaad mogen
ontvangen”. Donaties zijn natuurlijk ook nog steeds welkom via
de internet crowdfundingsactie:
‘Samen Sterk, Samen Spelen!’ op
www.voorjebuurt.nl.

Ondanks dat de Kerstmarkt niet
door kon gaan, werd de Foute
Kerstparty in De Put wel een gezellig feestje. Dit maakte het allemaal voor het gevoel dan weer een
stukje goed.
Het bestuur van de organiserende stichting Kerstmarkt Moerdijk
moet zich komende week nog beraden wat voor hen de schade is
voor het annuleren van de kerstmarkt. “Natuurlijk hebben we met
kosten te maken, zoals bijvoorbeeld de huur voor de kramen, er
zou een ijsbaantje aangelegd worden en nog veel meer dingen die
van te voren afgesproken moeten
worden”, vertelt Ingrid Joosen van
het bestuur, “komende week gaan
we kijken wat de schadepost is en
hoe we dit op kunnen lossen. We
hopen dat de diverse bedrijven in
alle redelijkheid hierover willen
meedenken. Mogelijk dat we het
idee uit gaan werken om straks
ergens voor Pasen een soort voorjaarsmarkt te organiseren om het
verlies een beetje goed te maken”,
aldus Ingrid Joosen.
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Oud nieuws

een selectie van artikelen uit oude kranten en tijdschriften
maal het zelve dood gevonden is
geweest van al t’welk wij dit proces verbaal hebben opgemaakt in
t’bijwezen van den Heer MARINUS
ELEMANS Vice Burg.(emeester)
en HENDR(IK) van OSSENBRUGGE raad der gemeente alhier dewelk hetzelve met ons de comparante en meergemelde Heer Doktor na gedane voorlezing hebben
ondertekend.”

In oude kranten, tijdschriften en andere periodieken kom je regelmatig artikelen tegen, die extra aandacht vragen. Artikelen ook die een
nieuwe en soms ook een meer genuanceerde kijk geven op wat je eigenlijk al wist. In de komende tijd zullen we u verrassen met “nieuws
uit de oude doos”.
In deze eerste aflevering een artikel van Linze van de Mierden uit het
septembernummer van 1978 van de Overdraght, het verenigingsblad
van Heemkundekring “Die Overdraghe”.
Een kindermoord in Klundert.
Ook vroeger behoorde het plegen
van soms gruwelijke misdaden
zeker niet tot de uitzonderingen.
Hoewel het eigenlijk in Klundert
nogal meeviel met de zware criminaliteit, vond ik toch deze aantekening in een van de registers
der Burgelijke Stand.
“Het jaar agttien hondert veertien
de 21dten van de maand Maart
om 11 uren des morgens is voor
Burgemeester der Stede en Heerlijkheid Niervaart gezegd de Klundert, canton 7bergen Arrondissement van Breda, departement
van de monden van de Rhijn, gecompareerd JOHANNA KLEYN,
weduwe van JAN van GIJN, oud 37
jaar wonende alhier; dewelke ons

De weekmarkt:
een bezoek
waard

Op de weekmarkt van Klundert
vindt u elke donderdag weer
een mooi assortiment fruit,
kaas, zuivel, bloemen en vis.
Kom een keer een kijkje nemen! Gezellig even bijpraten
met stadsgenoten en geen gehaast in de ochtend. De markt
is namelijk open van 12.30 16.00 uur. Sinds dit voorjaar is
de markt te vinden in de Westerstraat, op het parkeerterrein naast de Albert Heijn.

heeft verklaard dat op heden on
tien uur des morgens door haar
is gevonden in het water genaamd
de Bottekreek, binnen deze stad
agter haar woonhuisen een jong
geboren kind, t’welk zij ons op heden heeft gepresenteerd, dat wij
vervolgens na gedane examinatie
ten bijwezen van den heer J.H.
SCHULTZE Med. Doktor alhier
gezegd kind hebben gevisiteerd
en ontdekt dat het van t’mannelijk
geslacht was, hebbende gezegde Heer Doktor gedeclareerd dat
het niet langer dan ten hoogste
5 dagen in t’water heeft gelegen
en dat er gene erkentelijke kentekenen aan te zien waren dat wij
vervolgens dit in t’register hebben
ingeschreven zonder het eenen
naam of toenaam te geven nade

Wie de daad heeft gepleegd of
wie de moeder was van dit ongelukkige kindje is nooit bekend
geworden. Het is gebeurd in een
tijd dat nog maar even de Franse bezetter was verdreven en er
in Klundert nogal wat “onechte”
kinderen werden geboren. Het ligt
natuurlijk voor de hand dat er ook
hier sprake was van een soldatenkind. Is de moeder afkomstig
geweest uit de z.g. “betere stand”
en heeft ze haar schande op deze
misdadige manier willen verborgen houden? Of heeft ze door haar
afkomst uit de armste laag van de
burgerij uit bittere armoede haar
pasgeboren kindje aan het water
van de Bottekreek toevertrouwd?
We zullen het nooit te weten komen, wat we wel weten is dat als
de daderes, of de dader gearresteerd zou zijn, een voor onze begrippen zeer zware straf, mogelijk
zelfs nog de doodstraf op dit feit
zou zijn gevolgd. Ieder wist in die
tijd hoe zwaar gestraft werd, het
was geen reden om een dergelijk
zwaar vergrijp niet te plegen. Dit
bewijst ons dit verhaaltje van het
onbekende Klundertse jongetje uit
de Kreek.

Recept van
de Week
Advocaat uit
grootmoederstijd

Deze week een recept van
Anneke Schreuders.
Regelmatig maakt Anneke zelf deze
heerlijke advocaat uit grootmoederstijd. Daarvoor heeft zij een speciale
karn met stamper. Eventueel kan
het ook met een kom, maar dan
moet er wel door goed geroerd blijven worden tijdens het verwarmen.
Benodigdheden:
Speciale karn met stamper
Pan (au bain Marie)
Mixer
Ingrediënten:
500 gr suiker
12 eieren
325 ml brandewijn
125 ml water
Bereiding:
Eerst eieren rustig loskloppen,
daarna altijd zeven (!) en dan water, brandewijn, suiker en eieren
in de karn doen. Water bijna aan
de kook brengen in de pan en de
karn in het bijna kokende water
zetten. Met de stamper constant
heen en weer gaan totdat de advocaat dik is! Heerlijk!!

Marieke Ewoldt, Cees den Hollander en het Chr. Mannenkoor Lelystad

Sfeervol kerstconcert in De Stad Klundert
Wat is er mooier dan in de aanlooptijd naar de Kerst een sfeervol kerstconcert te beleven in de
prachtige ambiance van De Stad
Klundert? Dat kan op zondagmiddag 16 december. Men kan dan
genieten van een bijzondere muzikale kerstmiddag met koorzang,
solo-optredens en samenzang.
Evenals voorgaande jaren zal het
bekende Chr. Mannenkoor Lelystad o.l.v. dirigent Bert Moll een
scala van bekende kerstliederen
ten gehore brengen. Bijzonder is
de medewerking van de Klundertse zangtalenten Marieke Ewoldt
en Kees den Hollander. Marieke

Ewoldt wordt begeleid door haar
partner Pieter Heijboer op gitaar.
Samen zullen ze een paar prachtige kerstsongs laten horen. De
Klundert bariton Kees den Hollander zingt onder andere een aantal
oudhollandse kerstliederen.
Het mannenkoor onder leiding
van Bert Moll biedt een afwisselend repertoire met bijvoorbeeld
de ingetogen hymne Into my
heart, traditionele kerstliedjes zoals Hoe leit dit Kindeke, maar ook
het prachtige indrukwekkende
lied Cantique de Noël hoort tot het
repertoire.
Het belooft dus een echt een

mooie muzikale middag te worden, waarbij bezoekers niet alleen
kunnen genieten van het sfeervolle kerstprogramma, maar ook
worden ook uitgenodigd om zelf
mee te zingen met bekende kerstliederen.
De muzikale begeleiding is in handen van Henk Strootman op orgel
en Bert Moll op de piano.
De entree bedraagt 12,50 euro per
persoon en tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera
Van de Berge, Voorstraat 30 Klundert of te bestellen via de website
https://tickets.indeklundert.nl.
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Zingt u ook graag?

Welkom bij De Herfstklanken!

Het Klundertse seniorenkoor De
Herfstklanken repeteert op de
woensdag vanaf 13.30 uur in de
muziekzaal van De Niervaert. Onder leiding van hun enthousiaste
dirigent Paul Koevermans worden
er allerlei leuke liedjes ingestudeerd. Het koor heeft twee wensen: wat nieuwe leden erbij en
meer optredens.
“We hebben een leuk en gezellig
koor en zingen altijd met heel veel
plezier. Het lijkt ons heel leuk als
we wat vaker op zouden kunnen
treden”, zegt voorzitter Hennie
Laurijsse.
Onlangs hebben ze nog een optreden gehad in De Zeven Schakels
in Zevenbergen. De mensen daar
hebben genoten van de leuke liedjes van De Herfstklanken. De dag
na Kerst zingt het koor in het Huis
van de Wijk Klundert. “Helaas
hebben we geen kerstoptreden
dit jaar, dat vinden we echt heel
jammer, maar op donderdagmiddag 27 december verzorgen we
wel een gezellige meezingmiddag
in het Huis van de Wijk en dat belooft ook een hele leuke middag
te worden. Iedereen is van harte
welkom om te komen luisteren en
meezingen”.
Het koor zou ook graag eens gevraagd worden voor andersoortige
optredens. “Nu zitten we vaak in ’t
zelfde kringetje, zoals in verzorgingshuizen, maar we zouden het
ook leuk vinden om eens mee te
doen aan bijvoorbeeld een Klundertse muziekactiviteit met andere koren of verenigingen.”
Het koor telt op dit moment 22 leden. “Een paar jaar geleden had-

den we nog wel wat meer leden,
maar helaas is het aantal teruggelopen. We zouden het heel fijn
vinden als er wat mensen aan
zouden willen sluiten. Het is niet
alleen heel gezellig om lekker onder elkaar te zingen, maar bovendien is het ook fijn om zo contact
te hebben met leeftijdsgenoten”.
Het koor vraagt zich weleens af
of de naam misschien toch verkeerd gekozen is. Er wordt door
de voorzitter al gesuggereerd dat
Lenteklanken misschien een betere naam zou zijn. Dit zou misschien meer mensen aantrekken
en dan ook wellicht ietsje jongere
mensen. Maar hoe het koor ook
genoemd wordt, het is een leuke
groep mensen bij elkaar en het
zorgt voor een leuke en zinvolle
vrijetijdsbesteding voor de senioren.
Paul Koevermans zorgt met zijn
enthousiasme dat het altijd ontspannende
repetitiemiddagen
zijn. Hij dirigeert en zorgt ook voor
de instrumentale begeleiding op
zijn elektrische piano. Dat wordt
grotendeels van te voren geprogrammeerd en met een lekker
ritme eronder klinken de liedjes
heel vlot en heel gezellig. Als je
van zingen houdt en op woensdagmiddag niets te doen hebt, ga dan
niet achter de geraniums zitten,
maar kom lekker meezingen met
de Herfstklanken.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Hennie Laurijsse:
telefoon 0168 – 403073. Of loop
gewoon eens binnen bij een repetitiemiddag op woensdagmiddag
13.30 uur in de muziekzaal van De
Niervaert. De eerstvolgende repetitie is op 19 december.

Gezellige intieme Kerstmarkt
in het museum

Alle buitenmarkten in de regio waren afgelast vanwege het
stormachtige weer, maar de
Kerstmarkt in het museum was
helemaal binnen te doen, dus kon
gewoon doorgaan. Een paar honderd mensen wisten de weg naar
het museum te vinden en genoten
van de sfeer, de gezelligheid en de
aangeboden waar.
Vanaf elf uur ’s morgens was het
een gezellige bedrijvigheid, geen
overvolle drukte, maar het museum mocht zich verheugen op een
constant rondwandelend publiek.
Er werd van alles aangeboden
zoals prachtige glaskunstartike-

Kerstconcert in Hervormde
Kerk Klundert
Voor de vierde maal geven de
koren van dirigent Evert van de
Kamp een traditioneel Kerstconcert in de Hervormde kerk van
Klundert. Dit concert is op vrijdagavond 14 december en begint
om 19.30 uur.
Het wordt een avond met koorzang, samenzang en orgelsolo.
Aan deze avond werken mee de
Christelijk Gereformeerde Zangvereniging Soli Deo Gloria uit
Bunschoten, Christelijk Gereformeerd Mannenensemble SDG
uit Bunschoten, Christelijk Mannenensemble uit Krabbendijke,
Zangvereninging
Ichthuskoor
Kruiningen en Mannenensemble

Politieberichten
Deze week van onze wijkagent wederom geen gebeurtenissen om te melden in ons weekblad.
Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Willemstad, Helwijk, Tonnekreek,

Noordschans en Noordhoek.
Telefoon 0800-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04

len, kerststukjes, vogelhuisjes,
diverse streekproducten, kleding
en diverse zelfgemaakte hobbyartikelen, zoals knip- en vouwkunst,
kerstkaarten, sieraden en nog
veel meer.
Het museum leent zich uitstekend
voor zo’n kleine intieme markt.
Tussen de museumstukken kwamen de kraampjes goed tot hun
recht en met de kerstversiering
en kerstverlichting was het een
mooie sfeervolle markt.
Na de rondwandeling over de
markt in het museum was er een
warme ontvangst in de kantine
met chocolademelk, erwtensoep
en gluhwein.

Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl

Ichthus te Kruiningen. De mannenensembles treden gezamenlijk op als Groot Samengesteld
Mannenkoor.
De koren staan onder leiding
van dirigent Evert van de Kamp.
Muzikale medewerking wordt
verleend door Christa Slingerland op panfluit en de organisten Eduard van Maanen en Leen
Heyboer.
Het concert zal geopend worden
door Ds. A. Slingerland en Ds.
D.C. Groenendijk zorgt voor de
sluiting.
Toegang vrij. Er zal een collecte
gehouden worden voor de onkosten van deze avond.
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Bravoflex Moerdijk van start

Drukke bijeenkomsten van
werkgroepen Stadstafel Klundert
Vorige week maandag hadden de
Werkgroep Sociaal en de Werkgroep
Fysiek van de Stadstafel Klundert beiden een vergadering om de voortgang
te bespreken van de onderwerpen waar
men mee bezig is. Beide werkgroepen
werden goed bezocht, niet alleen door
de vaste leden, maar er waren ook heel
wat gasten en belangstellenden die
aangeschoven waren.

Zondag 9 december is de pilot Bravoflex Moerdijk van start gegaan. Met
deze flexibele vervoerservice op afroep kunnen reizigers in de avonduren en weekenden binnen de gemeente Moerdijk van halte naar halte
reizen en/of naar een OV-knooppunt. Welke haltes en/of OV-knooppunt
dat bepaalt de klant van de rit zelf. Hierdoor ontstaat een reisalternatief
voor de momenten dat de reguliere bussen niet rijden. Bravoflex is een
gezamenlijk initiatief van provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk,
Arriva in samenwerking met Deeltaxi West-Brabant en Personenvervoer Zuid Nederland (PZN).
Bravoflex Moerdijk
Bravoflex is een flexibele vervoerservice op afroep voor inwoners van
gemeente Moerdijk en bezoekers
van deze gemeente. Reizigers kunnen binnen het vervoergebied van
halte naar halte reizen, zonder vaste
dienstregeling. Bravoflex rijdt met
kleine busjes of taxi’s van maandag
tot en met vrijdag in de avonduren
van 19.00 tot 00.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van
09.00 tot 00.00 uur. Bravoflex is te
bestellen via de gratis Bravoflex
App (in de Google Play Store of de
App Store) of door te bellen naar
telefoonnummer 088 0761 977. Dit
kan minimaal 1 uur van tevoren
en maximaal twee weken. De rit
kan via de app betaald worden of
bij een telefonische reservering bij
de chauffeur met de pinpas. Een
rit met Bravoflex kent een vast tarief van € 3,50, de OV-chipkaart, het
studentenreis product, bestaande
OV-abonnementen en kaartsoorten
zijn niet geldig.
Vervoergebied Bravoflex
Bravoflex rijdt binnen de gemeente Moerdijk (Willemstad, Helwijk,
Heijningen, Fijnaart, Oude Molen,
Standdaarbuiten, Noordhoek, Klundert, Moerdijk, Zevenbergen, Langeweg, Roode Vaart en Zevenbergschen Hoek) en de vier aangewezen
OV-knooppunten gelegen buiten
de gemeente Moerdijk: station Oudenbosch, busstation Oud Gastel,
bushalte A29 Numansdorp en Dinteloord halte Zuideinde. Het vervoer
vindt plaats tussen bushaltes onderling en tussen bushaltes, treinstations en OV-knooppunten binnen

het afgebakende gebied.
Meer informatie of boeken?
Op www.bravoflex.info/moerdijk
kunnen reizigers vanaf 9 december meer informatie vinden over de
flexibele vervoerservice en de wijze
van reserveren en betalen.
Gezamenlijk initiatief
Na het wegvallen van buslijnen in
de avonduren en zondag in verschillende dorpen en steden in Moerdijk
heeft de gemeente in 2016 een
onderzoek opgestart naar alternatieven. Diverse keren is gesproken
met inwoners en in gezamenlijk
overleg tussen de partners is een
alternatief uitgewerkt in een pilot
met Bravoflex. Met dit voorstel, een
initiatief van provincie, vervoersbedrijf Arriva, gemeente Moerdijk
en in samenwerking met Deeltaxi
West-Brabant en Personenvervoer
Zuid Nederland, krijgen reizigers
een reisalternatief voor momenten
dat de meeste bussen in de gemeente niet rijden. De pilot duurt
maximaal twee jaar.
Bravoflex Moerdijk is ook een pilotproject voor de toekomst van het
openbaar vervoer in Noord Brabant.
In de nieuwe provinciale Visie op
Gedeelde Mobiliteit is voor flexibele vervoerssystemen als Bravoflex
een belangrijke rol weggelegd. De
resultaten van de proef worden ook
gebruikt om te bepalen of Bravoflex
in deze opzet geschikt is om breder
toe te passen.

Fysiek
De Werkgroep Fysiek is met name bezig met de vervolgstappen windenergie
en de woningbouwopgave. De afgevaardigde van Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) zou uitleg geven
over de vervolgstappen windenergie,
maar deze was verhinderd, dus dit
onderwerp is doorgeschoven naar de
volgende bijeenkomst in de hoop dat er
dan iets concreets te melden is. Maandagavond is uitvoerig gekeken naar
de woningbouwcijfers van de laatste
achttien jaar. De cijfers maken duidelijk
waarom Blauwe Hoef nu zo belangrijk wordt. Verder is er kort gesproken
over de stand van zaken betreffende
de schoolgebouwen en de status van
de scholen transitieatlas. Bij de diverse
onderwerpen houdt de Stadstafel en
in dit geval de Werkgroep Fysiek een
vinger aan de pols, omdat dit allemaal
zaken zijn die de inwoners aangaat en
direct te maken hebben met de leefbaarheid van Klundert en dat is precies
waar de Stadstafel zich vooral mee bezig houdt.
Sociaal
De Werkgroep Sociaal had voor
deze keer maar één onderwerp op
de agenda: hoe gaan we in Klundert
om met vluchtelingen c.q. statushouders en kunnen we als Werkgroep Sociaal iets voor hen betekenen? Ook bij deze werkgroep heel
wat gasten die mee kwamen praten
over dit onderwerp. Onder andere
mensen van de gemeente, van de
woningbouwstichting, van de sociale partners en betrokken Klundertenaren die zich bezig houden met

allerlei vormen van helpen en integreren van de vluchtelingengezinnen.
Behoefte vluchtelingen
Er wonen op dit moment zo’n veertig
gezinnen in Klundert, vluchtelingen
vanuit allerlei landen. Ze zijn gehuisvest in sociale huurwoningen door de
kern heen. Men probeert deze gezinnen zoveel mogelijk gespreid door de
kern te huisvesten, om concentratie
te voorkomen, maar dat is niet altijd
mogelijk. De sociale huurwoningen
liggen voornamelijk vlak bij elkaar
en men is natuurlijk afhankelijk welke huizen er beschikbaar komen.
Het vluchtelingenwerk begeleidt de
vluchtelingen en er is een groep vrijwilligers die deze mensen een gastvrij ontvangst proberen te geven. Er
worden regelmatig bijeenkomsten
georganiseerd om kennis te maken
met de taal en de cultuur.
Taalmaatjes gezocht
Het grote probleem is de taal. Dit
komt steeds naar voren. Het is lastig
integreren en moeilijk werk vinden
als je de taal niet machtig bent. Men
is dus naarstig op zoek naar taalmaa
tjes, mensen die wat tijd willen steken
om eens een praatje te gaan maken,
zodat ze de taal in de praktijk ook wat
meer eigen kunnen maken. Je kunt
dit doen door bijvoorbeeld samen
boodschappen te gaan doen, zomaar
een kopje koffie of thee te drinken
met elkaar, helpen met formulieren
en dergelijke invullen enz.
Ook is er behoefte om een vrouwencontactgroep op te zetten. Een groep
waar de vrouwen zich echt thuis voelen en onder elkaar kunnen zijn.
De Werkgroep Sociaal gaat nu bespreken om een Dag van de Taalmaa
tjes te organiseren en er zal gekeken
worden waar en hoe een vrouwencontactgroep opgezet kan worden.
Inwoners die hier willen helpen of bij
betrokken willen zijn, kunnen zich
melden via de vrijwilligerscentrale in
het Huis van de Wijk, e-mail: renske.
littooij@surplus.nl.

Moerdijk zwaait de pieten uit
Je hebt medio november overal
intochten van Sinterklaas en zijn
pieten, maar een uittocht dat hoor
je nog niet zo vaak. Wordt dat een
nieuwe tendens? In Moerdijk hebben ze in ieder geval met de pieten
een gezellig afscheidsfeestje gevierd op de dag na pakjesaavond.
In De Blokhut was het een gezellige drukte donderdagavond 6
december. Er werd vrolijk gezon-

gen en gedanst door de Moerdijkse kinderen samen met de
pieten. Aan het eind van dit afscheidsfeestje werden de pieten
uitgezwaaid. Die mogen nu gaan
genieten van een welverdiende
vakantie, want dat hebben ze wel
verdiend na het bezorgen van al
die cadeautjes en de vele bezoeken en intochten die ze allemaal
hebben gedaan.
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Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 14 december
19:00 uur: Oecumenische weeksluiting Mauritshof Klundert
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1
Klundert
I: nhkerkklundert.nl
Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl
Licht is sterker dan donker
Zaterdag is het weer zover, Klundert bij kaarslicht, het lichtjesfeest in deze donkere tijd. Hoewel
het een algemeen evenement is,
past het heel goed in deze tijd voor
Kerstmis (ook wel Adventstijd genoemd). In de kerken leven we toe
naar het geboortefeest van Jezus,
de Redder van de wereld. Hij komt
licht brengen in een donkere wereld, zoals de profeet Jesaja in de
Bijbel zegt: ‘Het volk dat in duister
wandelt zal een groot licht zien’.
Dat licht is Jezus. Zo noemt Hij
zichzelf ook. En als wij Hem volgen
wordt het nooit helemaal donker
in je leven. Dan brengen we ook
licht bij andere mensen. En eenmaal zal het overal licht zijn. Door

Hèm. Licht is sterker dan donker.
Tijdens Klundert bij kaarslicht
wordt er al iets van zichtbaar.
Loop maar naar de Stadhuisring.
Dinsdag 11 december:
19.00 uur Catechisatie onderbouw
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw
in de gereformeerde kerk
19.00 uur Catechisatie verdiepingsgroep in kelder van de hervormde kerk
Zondag 16 december:
10.00 uur Morgendienst Gereformeerde kerk, Ds. J.H. Becker,
Rotterdam
10.00 uur Morgendienst Hervormde kerk, Ds. A. Slingerland
16.30 uur Middagdienst Gereformeerde kerk, Ds. K. Hendriksen,
Woudrichem
18.30 uur Avonddienst Hervormde
kerk, Ds. J. Reehorst uit Stavenisse
Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 16 december:
9.30 uur: 3e Advent Ds. F. den
Harder
18.30 uur: Zingen bij het orgel
met organist dhr. van Nes

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 Bastiaansen
T: 06-46341138
Donderdag 13 december
9:30 uur: Gebedsviering; diaken
M. Bastiaansen
Zondag 16 december
9:30 uur: Eucharistieviering; pastoor M. Prasing
Rooms Katholieke Immanuel Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)
H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen
Hoek
Zaterdag
19.00 uur: Eucharistieviering;
pastoor M. Prasing

Klundert zegt als eerste ‘ja’ bij de notaris

Stadstafel wordt vereniging
De stadstafel van Klundert ‘transformeert’ als eerste gebiedstafel
in een vereniging. Het kersverse bestuur wordt gevormd door
Melten Dekkers, Arie Endeman,
Nienke Noteboom, Ingrid Verkaik
en Rik van Trigt. Donderdag 6 december is dit bestuur bij de notaris geweest om de benodigde papieren te tekenen. Als vereniging
krijgt de voormalige stadstafel
Klundert straks als eerste van de
elf gebiedstafels een eigen budget van € 5.000 per jaar. Daarmee
kunnen de leden zelf, dus zonder
tussenkomst van de gemeente,
de tafeloverleggen faciliteren en
met initiatieven voor de eigen kern
die uit de tafel komen aan de slag
gaan.
Beleid van de gemeente Moerdijk
is om inwoners waar mogelijk zelf
zaken te laten regelen en initiatieven te ontplooien. In het kader van
inwonerparticipatie kiest Moerdijk
ervoor om steeds meer zaken los
te laten, eigen ideeën van inwoners te ondersteunen en te zorgen

dat die er zelf mee aan de slag
kunnen. Daarom ook werden in
2012 de stads- en dorpstafels geïnitieerd. Elk van de tien steden en
dorpen van de gemeente Moerdijk, plus het buitengebied, heeft
een eigen ‘tafel’. Een tafel bestaat
uit inwoners die samen met onder andere vertegenwoordigers
van de gemeente, politie, woningbouworganisaties en Surplus de
voor hen belangrijke onderwerpen
proberen te realiseren.
“Zelf bepalen”
“Nu is het tijd voor de volgende
stap”, licht wethouder Jack van
Dorst toe. “We willen zorgen dat
inwoners nóg meer en steviger
aan het stuur komen als het gaat
om initiatieven voor de leefbaarheid van hun omgeving. Ze krijgen
een vast bedrag per jaar en ze bepalen zelf hoe ze dat voor hun kern
besteden. Dat budget is dus echt
van hun kern en de bewoners. Het
bedrag staat trouwens los van de
subsidies van bijvoorbeeld Sinterklaasvieringen, Dodenherdenking

July
Schneijderberg
kampioen met
Feyenoord MO17

en Koningsdag. Deze subsidies
vallen straks niet onder het kernbudget.”
Veel transparanter
Een juridische structuur is noodzakelijk om de verstrekking en
de besteding van het kernbudget goed te laten verlopen. Wie
is bijvoorbeeld aanspreekpunt en
aansprakelijk voor de bestedingen? Met een verenigingsvorm
is dat afgedekt. Het bestuur legt
verantwoording af aan de leden,
alle inwoners kunnen lid worden
en hebben stemrecht. Door deze
directe betrokkenheid van alle
inwoners werkt het democratisch
en transparant.
Zevenbergen en Moerdijk
De verwachting is dat de overige gebiedstafels binnenkort het
voorbeeld van Klundert volgen.
Zevenbergen en Moerdijk gaan
volgende week naar de notaris

July Schneijderberg speelt sinds
dit seizoen bij het meidenteam
MO17 van Feyenoord. En dit eerste seizoen bij Feyenoord is meteen heel succesvol, want met dit
team zijn ze ongeslagen kampioen van de landelijke vierde divisie. Zaterdag speelden ze de laatste wedstrijd tegen Eindhoven en
hebben met 2-6 gewonnen.
July heeft haar plaatsje in dit team
wel gevonden. In deze najaarscompetitie is zij met 14 doelpunten topscoorder van dit meiden
elftal. Een prestatie waar we als
Klundert trots op mogen zijn!
Voor het volgende seizoen is nog
niets bekend. De vierde divisie is
het hoogst haalbare voor de meisjes op deze leeftijd, maar voor
deze divisie zijn ze eigenlijk te
sterk.

Kerstlunch in
De Stad
AH in de Klundert en Huis van
de Wijk Klundert bundelen hun
krachten om weer een leuke activiteit te organiseren. Op dinsdag
18 december zal er om 12 uur een
speciale kerstlunch zijn voor alle
65-plus inwoners van Klundert.
Deze lunch wordt gegeven in De
Stad Klundert. En naast een overheerlijke verwenmaaltijd zullen de
gasten ook getrakteerd worden op
een speciale verrassingsact.
Opgeven voor deze 65-plus lunch
kan aan de balie in de winkel van
Albert Heijn in de Klundert en in
het Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert.
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Jong geleerd is oud gedaan:
topscorers schelen 56 jaar!

De gemiddelde leeftijd van DSO
6 was vorige week zaterdag een
stuk lager dan gebruikelijk. Door
de vele afwezigen maakten Ilse
en Carmen hun debuut bij de senioren en konden ze hun vaders
laten zien hoe korfbal eigenlijk
gespeeld moet worden. Extra leuk
was dat de vader-dochter-combinaties na rust één vak vormden.
Maar nog unieker was dat de top-

scorers in deze wedstrijd maar
liefst 56 jaar verschilden. Zowel
Carmen (13) als Ies (69) scoorden
drie maal! Het lijkt ons sterk dat
er ooit in een competitiewedstrijd
vaker hattricks gescoord zijn door
spelers die ruim een halve eeuw
scheelden. Het was overigens niet
genoeg voor de overwinning: DSO
6 verloor met 10-8 van Korbatjo 4.

Voetbalvereniging V.V. Klundert
Uitslagen 8 december
Kogelvangers 1 - Klundert 1: 2-1
De Fendert 5 - Klundert 4: 7-1
Klundert 5 - SPS 3: 5-2
Klundert JO19-1 - Oosterhout
JO19-1: 7-4
Klundert JO17-1 - - Cluzona
JO17-1: 1-6
Klundert JO15-2 - - Virtus JO153: 2-1
Nieuw Borgvliet JO13-1
Klundert JO13-2: 2-1
Unitas’30 JO11-8 - lundert JO111: 5-0
Klundert JO10-1 - VVGZ JO10-3:
2-10
Moerse Boys JO9-1 - Klundert
JO9-1: 2-8
Unitas’30 JO8-3 - Klundert JO81: 0-6
Klundert JO8-2 - Noordhoek JO81G: 1-15
Klundert JO7-1 - BSC JO7-2:
4-3

Klundert JO7-3 - Seolto JO7-2:
1-13
Programma 15 december
14:15 uur Klundert 1 - Dubbeldam 1
12:30 uur NEO’25 2 - Klundert
2
14:30 uur Klundert 4 - Oranje Wit
9
14:30 uur Klundert 5 - VVC’68
6
12:00 uur VVC’68 VR1 - Klundert
VR1
12:00 uur Klundert JO19-1 - TVC
Breda JO19-1
09:30 uur Grenswachters JO111G - Klundert JO11-1
09:00 uur Zundert JO9-1 - Klundert JO9-1
09:15 uur SC Kruisland JO7-1 Klundert JO7-2

VVK Klundert JO8-1 voor de
derde keer kampioen

DSO 1 is opnieuw tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen.
In Oud-Beijerland was Korbatjo uiteindelijk veel te sterk: 21-10.
Voor DSO zaak om snel de rug te rechten en volgende week tegen Dijkvogels
revanche te nemen op zichzelf. Die wedstrijd begint om 17:30 in de Niervaert.
Uitslagen zaterdag 8 december:
Korbatjo 1 - DSO 1: 21 - 10
Korbatjo 2 - DSO 2: 17 - 17
DSO 4 - Thor 2: 6 - 20
DSO 5 - ADO 5: 15 - 12
DSO 6 - DeetosSnel 8: 9 - 12
KVK A1 - DSO A1: 10 - 13
ADO B2 - DSO B1: 11 - 12
Scheldevogels C1 - DSO C1: 6 - 6
DSO D1 - ADO D1: 25 - 3
Springfield D1 - DSO D2: 12 - 7
DSO D3 - KCR D3: 6 - 3
PKC / SWKGroep E10 - DSO E2: 3 - 2
DSO E3 - Sporting Delta E4: 8 - 4
DSO F1 - Scheldevogels F1: 7 - 12
Programma zaterdag 15 december:

17:30 uur: DSO 1 - Dijkvogels 1
16:20 uur: DSO 2 - Dijkvogels 2
15:10 uur: DSO 3 - Albatros 8
18:35 uur: DVS ‘69 3 - DSO 4
16:20 uur: Triade 5 - DSO 6
14:00 uur: DSO A1 - Swift A2
13:00 uur: DSO B1 - Oranje Wit B3
12:00 uur: DSO B2 - Korbatjo B2
11:00 uur: DSO B3 - Keep Fit ‘70 B1
10:00 uur: DSO C1 - Juliana C3
15:20 uur: Korbatjo D1 - DSO D1
11:05 uur: OZC D2 - DSO D3
09:00 uur: DSO E1 - Juliana E3
09:00 uur: DSO E2 - Kinderdijk E5
09:00 uur: Merwede / Multiplaat E6
- DSO E3

De Klundertse voetbalvereniging is
trots op de jongens van het team
JO8-1. De meeste van deze kinderen
spelen al bijna twee jaar samen en nu
al voor de derde keer kampioen. Dit
halve seizoen hebben ze geen wedstrijd verloren en hebben in totaal
148 doelpunten gescoord en slechts
24 doelpunten geïncasseerd. De kinderen blijven groeien in hun talent en
de trainers Tjeu Bömers, Wouter Korevaar en Dennis Suárez zijn enorm

trots op deze kanjers: André Bömers,
Wess Daalmans, Tygo Goppel, Job
van Kaam, Lucas van Kaam, Jelle Korevaar, Lucas Kooijman en Alejandro
Suárez.
Deze prestatie hebben de trainers
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Om dit te vieren zijn ze afgelopen zaterdag met het team wezen bowlen,
lasergamen en eten. Met dank aan
de sponsors Soccerfanshop en
Bömers &Zn auto-ijzer-schroot.

Voetbalvereniging TPO Moerdijk
Mededeling voor jeugdspelers en ouders/verzorgers: De laatste trainingen zullen plaats vinden in de week van 10 t/m 15 december 2018, vanaf 17 december is
het winterstop. De trainingen starten weer op maandag 14 januari 2019.
Uitslagen zaterdag 8 december
Unitas ’30 Jo17-3 – DHV/TPO/VOV
Jo17-1: 3 - 2
DHV/TPO Mo17-1 – vv Papendrecht
Mo17-1: 0 - 0
DIOZ Jo11-1 – TPO/DHV/VOV Jo11-1:
afgelast
TPO/DHV/VOV Jo10-1 - Pelikaan

Jo10-4: 3 - 11
Seolto Jo9-2G - TPO/DHV/VOV Jo91: 6 - 3
Oosterhout Jo8-2 – TPO/DHV/VOV
Jo8-1: 15 - 0
Uitslagen zondag 9 december
Advendo 1 – TPO 1 afgelast

VV Papendrecht 2 – TPO 2 afgelast
TPO 3 – Groen Wit 4: 4 - 2
TPO/DHV VR1 – HZ’75 VR 1 afgelast

TPO/VOV JO13-1 Halsteren
09.30 uur DIOZ JO11-1 – TPO/DHV/
VOV JO11-1 Zegge

Programma zaterdag 15 december
10.30 uur DHV/TPO MO17-1 – Terheijden MO17-1 Den Hoek
10.15 uur Halsteren JO13-4 – DHV/

Programma zondag 16 december
14.15 uur TPO 1 - PCP 1
10.45 uur TPO/DHV VR1 – RCD VR1
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€ 5, 99

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

Openingstijden
zondag
10:00 - 18:00 uur

