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Jubilarissen Moerdijkse
Vogelvrienden

Gezellige drukte op
kerstmarkt Sovak

Gewoon bijzonder:
Melten Dekkers

Klundert bij Kaarslicht: fenomenaal!

Archeologisch toezicht bij
afgraven Bult van Pars

mee. Het was koud, maar helder
en de winterse ijsregen viel gelukkig pas helemaal aan het eind van
de slotpresentatie.
Tot in de kleine uurtjes werd er
nog gezellig geborreld bij de afterparty in De Stad Klundert.
Klundert mag terecht trots zijn op
deze geweldige happening. De organisatie heeft het wederom voor
elkaar gekregen om Klundert bij
Kaarslicht nog beter, nog mooier
en met nog meer spektakel voor
elkaar te krijgen.
“Alle vrijwilligers, werkgroepen,
vrienden, sponsoren, deelnemers,
winkeliers, eettentjes en ook alle
bezoekers BEDANKT voor weer
een geweldige 7e editie van Klundert bij Kaarslicht! Het was wat
ons betreft fenomenaal!”, aldus
het bestuur op hun facebookpagina.

Wat was het een geweldig wintercircus in het centrum van Klundert, wat een prachtige 7e editie van Klundert bij Kaarslicht! Een fantastisch evenement met duizenden bezoekers, meer dan tienduizend kaarsjes,
heel veel spektakel en een diversiteit aan prachtige optredens.
Na een sfeervolle opening kon het
publiek genieten van de wondere
wereld van Klundert bij Kaarslicht. Langs de prachtige route
genoot het publiek van de koren,
orkesten, dansgroepen, theater
en circusacts. Overal waren tentjes met allerlei winterse lekkernijen. Vooral de warme drankjes
zoals chocolademelk en glühwein
vonden gretig aftrek.
Duizenden kaarsjes
Het hele centrum was één fantastisch mooi sprookje, een feeëriek

geheel met alle kaarsjes en sfeerverlichting. Bewoners en winkeliers op de route hadden ook gezorgd voor sfeervolle tafereeltjes
voor het raam en in de etalages.
Alles bij elkaar een magische beleving. Buiten was er van alles te
doen, maar ook in de kerken en in
De Stad Klundert konden bezoekers genieten en even opwarmen
bij de diverse optredens. Het parcours was deze keer uitgebreid
met een route langs de vestingwallen aan de Verlaatstraat. Ook
daar waren tenten opgesteld en

werd er muziek gemaakt.
De sluiting was werkelijk een fenomenaal lichtspektakel met een
adembenemend mooie lasershow
met spectaculaire muziek.
Magnifiek evenement
Het is een hele klus met heel veel
uren voorbereidingen, maar het
resultaat was er ook naar. Het
bestuur van de Stichting Klundert
bij Kaarslicht heeft wederom een
magnifiek evenement weggezet.
Alles was tot in de puntjes geregeld en zelfs het weer werkte

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
Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m Vrijdag open van 9.30 -17.30 uur
Zaterdag open van 9.30 tot 16.00 uur
Als de openingstijden u niet schikken dan bent u van harte
welkom in de avonduren van dinsdag t/m vrijdag op afspraak.

Westerstraat 4, 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

maandspecial!
Broodje
Grilworst
€ 4,50
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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.

Foto impressie
Klundert bij Kaarslicht

Impressie met foto’s van Tinet de Visser, Circo di Strada,
Tineke Logghe en Anjo van Tilborgh

Weekschrijfsel

Superlatieven in 300 woorden…
Soms heb je van die weken dan
maak je allerlei bijzondere dingen
mee. En dan omschrijf je dat met
superlatieven, mooie woorden in
de overtreffende trap.
Deze week onder andere weer een
paar bijzonder leuke ontmoetingen gehad. Zo kwam ik een oude
schoolvriendin tegen. Hartstikke
leuk! Dat brengt je even terug in de
tijd. Herbeleven van een stukje van
je jeugd. Fantastisch!
Ook werkelijk enorm leuk vind ik
het om te zien hoe enthousiast een
heleboel mensen druk zijn om het
geweldige Moerdijk kwartetspel
bij elkaar te sparen bij de Klundertse winkeliers. Het is inmiddels ook
een levendige ruilhandel, steeds
meer gezinnen kunnen inmiddels het Moerdijk kwartet spelen.
Dat is toch gewoon hartstikke tof!
Stiekem toch wel een ietsjepietsje
trots dat wij meegewerkt hebben
om dit spel te maken.
De meest geweldige belevenis
was toch wel Klundert bij Kaarslicht. Zelf grotendeels de tijd doorgebracht in de tent aan de Vestkant
bij het Verlaat met het jeugdorkest,
de drummerij en het fanfareorkest
van Determinato, maar gelukkig
ook buiten in het centrum een
stukje sfeer kunnen proeven. Deze
happening kun je in één woord samenvatten: TOP!
Maar voor zo’n prachtig evenement zijn zoveel mooie woorden
te verzinnen, hier hoort gewoon
een hele rij superlatieven bij. Fantastisch! Geweldig! Grandioos!
Bijzonder! Magisch! Fenomenaal!
Briljant! Fabelachtig! Wonderschoon! Excellent! Subliem! Kan
nog wel even doorgaan, het was
gewoon een mieters mooie magnifieke belevenis!
Tenslotte voor iedereen hele
fijne en sfeervolle Kerstdagen
gewenst, ontzettend veel gezelligheid op Oudejaarsavond en een
gelukkig Nieuwjaar! Hoop dat 2019
een jaar vol nieuwe kansen en dromen mag worden die allemaal uit
zullen komen.
Dit is de twaalfde editie van Weekblad In de Klundert en de laatste
editie van 2018.
Heel veel leesplezier en tot week 2
in 2019!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

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

Jora Service Station Klundert
wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2019

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen maken?
Ga naar onze instagrampagina voor een kijkje in de keuken

@restaurant_depastorieklundert
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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.
We kunnen ze niet allemaal in de krant plaatsen, maar alle ingezonden foto’s voor deze rubriek zijn te vinden op onze facebookpagina
Deze week twee foto’s:

Determinato houdt weer een
oliebollenactie op oudejaarsdag
Natuurlijk kunt u ook dit jaar op
oudejaarsdag weer rekenen op
ouderwets lekkere oliebollen en/
of appelbeignets van Muziekvereniging Determinato. Zoals altijd
op de laatste dag van het jaar is
Determinato met hun welkbekende oliebollenkraam te vinden op
de vlonder aan de Voorstraat in
Klundert. En daar worden overheerlijke oliebollen en appelbeignets aangeboden.
Wilt u zeker zijn van oliebollen en/
of appelbeignets dan kunt u deze
van te voren bestellen. De bestelling ligt dan op naam klaar in
de kraam. Er kan ook gratis aan
huis bezorgd worden in Klundert,
Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. Dit kunt u aangeven bij uw
bestelling.
Oliebollen kunnen besteld worden
in veelvouden van 5 stuks. Appelbeignets gaan per stuk. In de oliebollenkraam zijn oliebollen in elke
gewenste hoeveelheid te koop (zo

lang de voorraad strekt).
Geef uw bestelling uiterlijk op 27
december door via het online bestelformulier op onze website:
www.determinato.nl/bestelformulier-oliebollenactie. U krijgt
dan per e-mail een bevestiging
van uw bestelling.
Bestellingen kunnen ook doorgegeven worden via e-mail oliebollen@determinato.nl of telefonisch:
06-49485052. Of noteer duidelijk op een briefje naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer,
het aantal gewenste oliebollen
met of zonder krenten (in veelvoud
van 5 stuks) en/of het gewenste
aantal appelbeignets. Zet erbij of
de bestelling wordt afgehaald in
de oliebollenkraam of dat u deze
thuis bezorgd wenst te hebben.
Deze briefjes kunnen ingeleverd
worden bij Fam. Schimmel, Rondeel 76 in Klundert, Fam. Wervers,
Margrietstraat 6 in Moerdijk of bij
Fam. Dingemans, De Keetel 7 in
Noordhoek.

Kerstvakantie Weekblad In
de Klundert
Dit is het twaalfde nummer van
het Weekblad In de Klundert
en meteen de laatste editie van
2018.
We nemen nu even twee weekjes vakantie. 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

De eerste foto van Dianne Wervers om te laten zien hoe heerlijk je kunt
wandelen in Natuurgebied De Appelzak in Moerdijk.

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

De andere foto is gemaakt door Tinet de Visser, waar ze zelf als ondertitel gaf: een mooi ochtendkiekje vanaf het bruggetje vlakbij ‘t Wachtertje.
Wat is Klundert toch mooi!

Adverteren in Weekblad In
de Klundert?
Dit weekblad is een huis-aanhuiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de inwoners van Klundert, Moerdijk,
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. Naast
artikelen van de eigen redactie,
staat de krant vol met berichten
van plaatselijke verenigingen,
stichtingen en ondernemers.
IN DE KLUNDERT bindt, boeit en
bespaart. Een lokale krant, juist
nu!
Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid in
de kernen door te fungeren als
spreekbuis voor lokale initiatieven. We hopen dat u uw betrok-

kenheid voor wat betreft de leefbaarheid in de kernen van deze
regio ook wilt laten blijken door
het plaatsen van een advertentie
in ons weekblad om zo dit lokale
initiatief een kans van slagen te
geven.
Dit regionale weekblad kan alleen bestaan bij gratie van donateurs en/of adverteerders.
Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer
informatie over adverteren en de
tarieven. Daar kunt ook meteen
een opdracht geven tot het plaatsen van een advertentie.
Wilt u meer weten, stuur dan
even een e-mail naar advertenties@indeklundert.nl.

heel deze week (24 tot 31dec)
op alle op voorraad zijnde monturen

50% korting
uitgezonderd de reeds lopende acties

maandag 24/12 en 31/12
geopend van 11.00 tot 16.00 uur
(extra openstelling)

Voorstraat 12b Fijnaart
0168 - 46 23 01
Voorstraat 18A Klundert
0168 - 40 26 21

Ik bedank al mijn klanten voor
het vertrouwen en een
geslaagd 2018
en wens jullie een gezond
en gelukkig 2019 toe.
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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: Melten Dekkers uit Klundert

daar houd ik van. Bijvoorbeeld The
Longest Day, Bridge too far, Zwartboek.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees eigenlijk alleen tijdens vakanties.
En dan lees ik met name spannende
detectives of oorlogsboeken. Boeken
van Tom Clancy bijvoorbeeld lees ik
graag.
Ik luister graag naar...
Dat is heel divers. Als het maar muziek is
waar emotie in zit. Dat kan licht-klassiek
zijn of pop, maar het moet muziek zijn die
me weet te raken. Bijvoorbeeld de songs
van Alessandro Safina, heel mooi.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben hier geboren en getogen. Heb
op verschillende adressen gewoond:
Oliemolenstraat, Molenberglaan, weer
terug naar Oliemolenstraat, daarna
Molenstraat, vervolgens Moye Keene,
weer in de Oliemolenstraat, naar ’t
Magesijn verhuisd en in de Santberge
gewoond en nu woon ik sinds 1997 op
het mooiste plekje van Klundert aan de
Gracht. Dit is echt mijn plekje.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben de jongste zoon van kapper Dekkers. Ben hier opgegroeid en heb hier
op de basisschool gezeten. Van jongs
af aan was ik actief bij Spido, heb jaren badminton gespeeld en ook nog
training gegeven en ik ben voorzitter
geweest.
Sommigen hebben mij misschien leren kennen toen ik werkte in het cafetaria van Arie Fun. Tijdens mijn studie
heb ik daar jaren een bijbaantje gehad.
Ik ben getrouwd met Léonne en samen
zijn we in Klundert blijven wonen. Toen
de kinderen nog op de basisschool zaten, bracht ik ze ook regelmatig naar
school en ben ook nog tuinouder geweest. Waren altijd leuke tijden.
De laatste jaren ben ik vooral actief bij
de Stadstafel en bij de Omgevingstafel.
Om voorbeelden te noemen: actie voor
behoud van het zwembad in Klundert,
tegengas bij de komst van de windmolens, gesprekken over openbaar vervoer en huizenbouw. En nu inmiddels
officieel voorzitter van de Vereniging
Stadstafel Klundert. Nu we een vereniging zijn, kunnen we nog veel meer ons
eigen ding gaan doen. We willen meer
bekendheid krijgen en hopen dat meer
mensen zich betrokken gaan voelen.
Samenvattend dus eigenlijk een bezige
bij in een leuk stadje met dorps karakter.

Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan heb is…
Met een grote camper met ons gezin
een reis gemaakt langs de westkust
van Amerika. Dat was echt een bijzondere ervaring om samen met elkaar
zo’n reis te beleven. Dat versterkt echt
de gezinsband.
Ik ben trots op...
Mijn familie. We hebben een hele grote familie. Mijn ouders hadden negen
kinderen, een van m’n broers is al heel
lang geleden overleden. Met broers,
zussen, neven en nichten zijn we met
ruim 50 personen. Het is een hechte familie, we zijn regelmatig met elkaar en
dat is altijd een hoop gezelligheid.
Mijn lijfspreuk is...
Ik heb er eigenlijk twee. De eerste is:
denk niet in problemen, maar in oplossingen. En de tweede sluit daar mooi op
aan: het komt altijd goed.
Ik ben goed in...
Ik ben wel goed in het analyseren van
problemen en dan mensen verbinden
om het op te lossen.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben heel ongeduldig.
Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die om heel simpele vragen
een heel verhaal bouwen en eigenlijk
helemaal geen antwoord geven.
Ik droom van...
Voor mezelf droom ik eigenlijk niet. Ik
ben een tevreden en gelukkig mens. Ik
hoop voor m’n kinderen dat hun dromen uit zullen komen.
Deze film moet iedereen zien...
Films uit de Tweede Wereldoorlog,
films met een historisch perspectief,

Men kan mij ’s nachts wakker maken
voor...
Iedereen mag me ’s nachts wakker
maken als ze omhoog zitten ergens
mee. Of het nu familie, vrienden, kennissen of zelfs werk is, als het nodig is,
dan ben ik er.
De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...
Barack Obama. Die man moet wel zo’n
gigantisch uithoudingsvermogen hebben. Ik zou met hem m’n eigen leven
wel eens willen bespreken en dan vragen of hij tips heeft.
Het liefst drink ik...
Koffie, een biertje en soms een glaasje
whisky.
Het allerlekkerste eten vind ik…
Nasi klaargemaakt op m’n moeders
wijze. Vroeger aten we elke zaterdag
nasi. M’n moeder maakte altijd een
grote pan vol en soms zaten we wel
met een man of twaalf aan tafel.
Mijn favoriete vakantieland is...
Italië. In mijn dagelijkse leven kan ik niet
werken zonder structuur, maar tijdens
een vakantie in Italië kom ik helemaal
tot rust, juist door de positieve chaos, de
mensen die ook bij allerlei toestanden
gewoon toch op hun gemak zijn zonder
stress.
In mijn vrije tijd…
Dan ben ik heel graag op Texel. Daar
hebben we een vakantiehuisje, een
heerlijk plekje. Ook in m’n vrije tijd zit ik
nooit stil, altijd bezig in en om het huis,
tuinieren, wandelen, fietsen. Ik kan niet
stil zitten.
Wat ik nog heel graag zou willen doen…
Ik ben heel geïnteresseerd in sterren.
Daar kan ik uren naar kijken. Als ik ooit
veel tijd heb, dan ga ik sterrenkunde
studeren.
Mijn lievelingssport is…

Ik heb heel wat gesport, zoals windsurfen,
wielrennen, badminton, tennissen. Nu doe
ik nog een uurtje herensport bij Spido.
Op televisie kijk ik graag naar…
Een goede film, naar het journaal en
naar niet te politiek gekleurde actualiteitenprogramma’s.
Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is mijn vrouw Léonne. Ze is echt
m’n beste maatje al sinds 1985, toen
kregen we verkering. En verder wil ik
hier toch ook m’n familie noemen en
we hebben een heel leuk vriendenclubje dat we DeTaCo noemen. Altijd een
hoop lol samen.
Ik ben bang voor…
Als we straks met 10 miljard mensen
op deze aarde leven, hoe gaat dat werken. Dat is een belasting voor de aarde
en daar komt gedoe van. Bang dat is
een groot woord, maar daarover maak
ik me wel zorgen. En dat gigantische
aantal dat gaat wel gebeuren.
Ik heb bewondering voor…
Mensen die zich vrijwillig inzetten voor
anderen, waar steeds weer een beroep
op gedaan kan worden. En dan met
name in de zorg. Daar wordt te makkelijk over gedacht, ook door de overheden.
Op m’n bucketlist staat…
Helemaal niets, want ik heb geen bucketlist. Het is ook maar een vluchtig
lijstje, want wat je graag wilt, dat verandert toch steeds.
Klundert vind ik…
Een heel mooi stadje met heel veel
ruimte, met sociale voorzieningen, veel
verenigingen met goede banden onder
elkaar, een stadje met weinig gedoe,
een hele prettige omgeving.
Wat ik mis in Klundert is…
Goede verbindingen voor iedereen die
hier woont. In Luxemburg bijvoorbeeld
is het OV vrijgegeven en zo kan een
leefgemeenschap helemaal opbloeien.
Mooiste plekje in Klundert…
Dit prachtige plekje aan de Gracht. Als
je dan ’s morgens vroeg bij zonsopkomst uitkijkt op het Wachtertje, zeker
bij ochtendmist met schaapjes en hertjes, dat is zo geweldig mooi.
Minst mooie plekje in Klundert…
Dat zijn plekken die verbeterd kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld de Vlietweg.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Dat is ditzelfde plekje aan de Gracht.
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Wordt u ook Vriend van In de Klundert?

Inzamelingsactie Moerdijk
Speciale vriendenkaarten nu
“Samen sterk, Samen spelen!”
verkrijgbaar!
geslaagd
Langzaamaan begint de vriendenclub van In de Klundert een beetje te

groeien. We hopen een hele grote vriendenclub bij elkaar te krijgen, een
club die het mogelijk maakt om dit weekblad uit te kunnen blijven geven.
Samen moeten we dat toch voor elkaar kunnen krijgen. Wilt u deze gratis
krant blijven ontvangen? Bent u al Vriend van In de Klundert?
De vriendenbijdrage is 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.

De actie “Samen sterk, samen spelen!” om geld in te zamelen om
een speeltuin te kunnen realiseren waar zowel valide als mindervalide kinderen samen kunnen spelen is voor de volle honderd procent
geslaagd. Deze speeltuin met speciale toestellen voor mindervalide
kinderen kan gerealiseerd worden in het nieuwe Dorpshart Moerdijk.
De initiatiefnemers Jan Eestermans, Bianca Lankhuijzen en Jos
Schalk waren te gast bij de Omgevingstafel Moerdijk om hun inzamelingsactie te promoten. In het
gebouw van het Havenbedrijf waren diverse vertegenwoordigers
van bedrijven, het Havenbedrijf,
Stichting Energiestransitie Moerdijk (STEM), de gemeente Moerdijk
en afvaardigheden van de stads/
dorpstafels uit Zevenbergschen
Hoek, Klundert, Moerdijk en het
Buitengebied aanwezig.
Alle aanwezigen hadden enorme
waardering voor dit initiatief en
de initiatiefnemers kregen de toezegging dat Shell Moerdijk, ATM,
Sivomatic en het Havenbedrijf

garant staan voor het tekort van
9.901,84 euro.
Totaal was er bij diverse acties al
14.598,16 euro ingezameld. Met
deze toezegging is het totaal benodigde bedrag van € 24.500,00
voor de deadline van 1 januari 2019
binnen. De opdracht kan gegeven
worden aan de gemeente Moerdijk
om zowel de speeltoestellen voor
valide als minder valide kinderen
voor de speeltuin in het toekomstige Dorpshart Moerdijk te bestellen. In de loop van 2019 zullen
daar dan valide en mindervalide
kinderen lekker samen kunnen
spelen.

Sportief tijdens de Kerstvakantie

Doe mee met de scholenzeskamp in De Niervaert
Ieder jaar organiseert Optisport
De Niervaert een scholen zeskamp. Alle basisschoolkinderen
worden van harte uitgenodigd
voor deze leuke, gezellige en
vooral sportieve zeskamp in De
Niervaert. Dit is op maandag 24
december van half tien tot half
vier.
Voor de kinderen zijn diverse
spellen en activiteiten te doen
in de sporthal en daarna in het
zwembad.Er is een grote wisselbeker voor het winnende team.

Alle jongens en meisjes van de
groepen 6, 7 en 8 kunnen zich
aanmelden. Vorm een team met
minimaal 6 deelnemers, bedenk
een leuke teamnaam én zoek
een begeleider voor de dag. De
kosten bedragen 7,50 euro per
persoon inclusief entree zwembad.
Aanmelden kan via de website:
meermoerdijk.nl/LeefModule/
Details/4437 of door een e-mail
te sturen aan niervaert-administratie@optisport.nl.

Vriendenkaarten
De Stichting In de Klundert heeft
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.
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 wekelijks maken van deze krant?
Wilt u 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.
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. Inmiddels zijn er
al diverse koren, clubs, ouderenbond die kaarten verspreiden onder hun leden. Doet uw vereniging
of club al mee?
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.
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 06-43694329.
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!
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Kalender:
Het zou mooi zijn als we hier een compleet overzicht zouden hebben van alle activiteiten die plaatsvinden in ons verspreidingsgebied. Wilt u ook uw
activiteiten doorgeven? Kalenderitems graag mailen aan redactie@indeklundert.nl.
Dinsdag 18 december
19.30 uur: Optreden Rythm 4 All-in de hal van de Mauritshof

Vrijdag 4 januari 2019
15.30 uur: Bingomiddag voor de jeugd in Clubgebouw Het Westerkwartier

Woensdag 19 december
10.00 uur: Bingo in het Huis van de Wijk Klundert
14.00 uur: Heemhuis open tot 16.00 uur Heemkundekring Die Overdraghe
18.00 uur: Themamaaltijd Kerst in het Huis van de Wijk a 12,50 euro (opgeven in Huis van de Wijk)

Zaterdag 5 januari 2019
14.00 uur: Tentoonstelling heemkundekring Die Overdraghe vitrines in
De Stad Klundert tot 16.00 uur

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
Zaterdag 22 december
14.00 uur: Tentoonstelling heemkundekring Die Overdraghe vitrines in
De Stad Klundert open tot 16.00 uur
14.30 uur: Kerstbijeenkomst voor 55-plussers in De Niervaert Klundert
Maandag 24 december
9.30 uur: Scholenzeskamp groep 6, 7 en 8 van de basisscholen Optisport
De Niervaert
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 Brabocup korfbaltournooi in De Niervaert met
afterparty tot 1.00 uur
14.00 uur: Tentoonstelling heemkundekring Die Overdraghe vitrines in
De Stad Klundert tot 16.00 uur
Maandag 31 december
10.00 uur: Oliebollenactie Determinato in centrum Klundert tot 13.00 uur
Woensdag 2 januari 2019
14.00 uur: Heemhuis open tot 16.00 uur Heemkundekring Die Overdraghe

Maandag 7 januari 2019
19.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners van gemeente
Moerdijk in Gemeentehuis Zevenbergen
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

Nieuwe fietsenwinkel in Klundert!
Vanaf januari 2019 heeft Klundert weer een eigen fietsenzaak
in het centrum. Dan opent Groenendijk Tweewielers een nieuwe
fietsenzaak in de Oosterstraat 1
in Klundert. De officiële opening
is zaterdag 5 januari en iedereen
is van harte uitgenodigd om dan
bij Nico en Claudia Groendendijk
een kijkje te komen nemen. Van
9.00 tot 18.00 uur staat de koffie,
thee en fris klaar met een heerlijk
gebakje.
Men kan terecht in deze nieuwe
zaak in de Oosterstraat voor onderhoud, reparatie en afstelwerk-

zaamheden aan fietsen, brommers en scooters. En natuurlijk
worden er ook nieuwe fietsen
verkocht. Daarvoor hebben ze verschillende merken in huis, zoals
de elektrische fietsen van Veldia,
Merida met hun mooie en perfecte racefietsen, mountainbikes en
elektrische fietsen, Burgers fietsen en fietskleding van AGU.
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Laatste containers de grond in Prachtige tentoonstelling van
Heel Moerdijk over op nieuw
Moerdijkse Vogelvrienden
afvalsysteem
Met de laatste ondergrondse
containers die deze week worden
geplaatst, is een grote operatie afgerond: alle dorpen en steden in
de gemeente Moerdijk zijn over op
het nieuwe afvalsysteem.
Zevenbergschen Hoek, Langeweg
en dorp Moerdijk hadden halverwege 2017 de primeur: zij kregen
de eerste ondergrondse containers
voor restafval. Nu, eind 2018, is op
het buitengebied na heel Moerdijk
‘aan de bak’.
Minder restafval
Van afval naar grondstof, dat is
de gedachte achter het nieuwe
systeem. De Rijksoverheid heeft
afspraken gemaakt met gemeenten over afval en afvalverwerking: het is de bedoeling dat de
hoeveelheid restafval in 2020 is
teruggebracht van 250 kilo naar
100 kilo per inwoner. Dat gebeurt

vooral door het afval zorgvuldiger
te scheiden, zodat alle herbruikbare stoffen optimaal ingezameld
kunnen worden. Jack van Dorst:
“Afval waarvan een nieuw product
gemaakt kan worden, zoals plastic
en gft, zijn feitelijk grondstoffen.
Die worden aan huis opgehaald.
Restafval gooien inwoners zelf in
de ondergrondse container.”
Beter en voordeliger
Het nieuwe systeem wordt in het
voorjaar van 2019 geëvalueerd,
maar uit de voorlopige cijfers
blijkt dat het zijn werk doet: in
2018 wordt naar verwachting 20%
minder restafval ingeleverd dan
in 2016 (het laatste volledige jaar
van het oude systeem). Het aantal
ingezamelde kilo’s gft steeg juist
met 155% en er werd maar liefst
340% meer plastic en drankenkartons ingezameld.

Gezellige drukte op kerstmarkt bij Sovak

Het was de hele voormiddag
gezellig druk in het activiteitencentrum van Sovak in Klundert.
Er werd van alles aangeboden
en niet zomaar artikelen, maar
met name spulletjes die zelfgemaakt zijn door de cliënten van
Sovak samen met de begeleiders
en heel veel vrijwilligers. En niet
zomaar simpele knutsels, maar
het zag er allemaal top uit. Er
werd dan ook heel veel verkocht.
Tegen het eind van de ochtend
waren de kraampjes ver leeg
en van de opbrengst kan Sovak nu weer nieuwe materialen
aanschaffen zodat de bewoners
in 2019 ook weer volop aan het
werk kunnen in het activiteitencentrum.

SOVAK is er voor iedereen die
een (verstandelijke) beperking
heeft en in het activiteitencentrum aan de Niervaertweg zijn
er allerlei groepen die onder begeleiding hun ding kunnen doen,
zoals een creatieve groep die
allerlei leuke decoraties maakt
van kaarten en poppenhuizen tot
seizoensgebonden artikelen, een
hout- en tuingroep voor mensen
die het leuk vinden om met hun
handen te werken en een productiegroep waar vooral seriematige activiteiten gedaan worden. Meer informatie is te vinden
op de website: www.sovak.nl.

Het was weer een prachtige vogeltentoonstelling van de Moerdijkse
Vogelvrienden. De Ankerkuil had
een complete metamorfose gehad
en was omgetoverd tot een grote
volière met kleine en grote vogels.
Er was zelfs een vijver met vissen
opgesteld. De bezoekers konden
in een sfeervolle zaal met veel
groen zo’n tweehonderd vogels
bewonderen.
Deze vogels zijn beoordeeld en
gekeurd door drie deskundige
keurmeesters van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. De
allermooiste vogel van de show
was een roodsnavelspitsstaartamacine wildkleur van C. Lomeyer met 95 punten. Deze werd algemeen kampioen en kreeg het
bondskruis..
Vrijdag waren de kinderen van Basisschool De Klaverhoek te gast
en mochten als eersten de vogelshow bewonderen. Heel wat mensen hebben het weekend de tentoonstelling bezichtigd. Zaterdagavond kon men daarnaast ook nog
genieten van een gezellig avondje
met een leuk stukje muziek. Dit
werd een feestje voor drie jubilarissen die tijdens de avond werden
gehuldigd. Anja Gibhart is al 25
jaar rustend lid. Ze heeft de liefhebberij voor de vogels aan haar
man overgelaten, maar ze zijn wel
samen lid van de Moerdijkse Vogelvrienden. Marlies de Visser is
ook 25 jaar lid. Zij kweekt zelf vogels waar ze regelmatig mee in de
prijzen valt. Ze is daarbij ook nog
eens actief bij de organisatie van
de tentoonstelling. Bert van Leest
is 40 jaar lid van de vereniging. Hij
heeft in de begin jaren zelf vogels
gekweekt en tentoongesteld. Zelf
kweken doet hij niet meer maar
ondersteunt de vereniging nog
jaarlijks achter de schermen.
Jan Martha is door het bestuur

van de vereniging benoemd als
erelid voor zijn inzet bij de vereniging.
Prijswinnaars:
Tropen:
1. C. Lomeyer 94 punten
2. Arie v. Santbergen 93 punten
3. C. Lomeyer 92 punten
4. C. Lomeyer 92 punten
5. Reijnart 91 punten
6. Lomeyer 91 punten
7. Lomeyer 91 punten
Parkieten:
1. A.J. Strien 95 punten
2. M. de Visser-Broere 94 punten
3. B. Giphart 93 punten
Cultuurvogels:
1. Scheerhoorn 91 punten
Open klasse:
1. R. van Santbergen 94 punten
2. R. van Leest 93 punten
Overjarige eigen kweek:
1. Arnold van Santbergen 92 punten
Stam:
1. Arie van Santbergen 366 punten
Stellen:
1. C. Lomeyer 187 punten
2. B. Giphart 185 punten
3. C. van Leest 183 punten
Duiven:
1. C. van Leest 91 punten
Derby:
1. C. Lomeyer 95 punten
Algemeen Kampioen:
C. Lomeyer 95 punten
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Oud nieuws

KBO afdeling Klundert:

De Schat van Adriaentje...
Hoewel de meeste in vroeger eeuwen niet met veel aardse goederen waren gezegend, zijn er ook
toen uitzonderingen geweest. Zo
stierf in Klundert in het lang verleden jaar 1609, de weduwe van
Cornelis van Dongen.
Zelf wordt zij steeds Adriaentgen
Adriaens-dochter genoemd, in die
tijd had lang nog niet iedereen een
achternaam en deze overledene
maakte hierop geen uitzondering.
Wat zij in totaal heeft nagelaten is
niet precies na te gaan, het is in
dit verhaal ook niet zo belangrijk.
Ik wik u enkel een indruk trachten
te geven van de grote verscheidenheid aan vreemde geld-stukken die in gereed geld door haar
zijn achtergelaten. De toenmalige
waarde is ruin 3000 gulden, toen
ongetwijfeld een behoorlijk fortuin, maar hoe kreeg men toch
zo’n uit verre landen komende variatie bij elkaar, en hoe moest men
de waarde berekenen? Ziehier:

400 Spaense matten, 16 Rycksdaelders, 21 Dubbele daelders,
69 Engelse ……?, 60 Oude rozenobels, 54 Doub. Ducaten, 25
Fransche Cronen, 42 Albertine, 15
Vlaamse Nobels, 61 Souverainen
van Jacobus, 16 Goutguldens, 62
Double pistoletten, 9 Angelotten,
18 Goude Realen, 8 Souverainnen,
6 Vryesche (= Friese) Rycksdaelders.
Een aantal van deze munten zijn
gemakkelijk te herkennen, wie
hoorde nooit van Spaanse matten,
de Zilvervloot was er bijna mee afgeladen. Rijksdaalders al dan niet
uit Friesland zijn eveneens nog
steeds bekend. Goudguldens zijn
meestal uit het Rijnland afkomstig. Daalders, eigenlijk afkomstig
uit dit zelfde Rijnland, Souvereinen zijn in de Zuidelijke Nederlanden pas in 1612 geslagen, deze
komen dus uit andere landen, die
van Jacobus blijkbaar uit Engeland, naar de andere kunnen wij
slechts gissen.

Al dit geld bestaat uit munten van
hoge nominale waarde, van goud
en zilver. Ongetwijfeld heeft de
weduwe ook nog geld van lagere
waarde in haar bezit gehad, de
schepenen van Nyervaert, zoals
Klundert toen werd genoemd,
vermelden hierover niets, het zal
misschien verdeeld zijn onder
degenen die haar in haar laatste
dagen hebben bijgestaan. In ieder
geval werd op die 7de November
1609 een lijst opgemaakt waarvan
na zoveel jaren menig muntverzamelaar met veel verlangen naar
zal uitzien.
Helaas, de muntenschat van
Adriaentje is niet in een kruik of
pot begraven, maar onder haar
erfgenamen verdeeld……
Uit: Vestboek van Klundert,
Oud Rechtelijk Archief in het
Rijksmuseum voor de Provincie
Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch, no. 97 pag. 183.
L. v.d. Mierden

Rhythm4All geeft kerstconcert in het Huis
van de Wijk Klundert
Het Klundertse koor Rhythm4All
is op dinsdagavond 18 december
te gast in het Huis van de Wijk
Mauritshof Klundert. Daar zullen
ze dan een kerstoptreden verzorgen.
Het koor heeft vooral populaire,
meerstemmige muziek in het

repertoire en vindt het leuk als
veel mensen als publiek komen
genieten van hun liedjes. Het optreden dinsdagavond begint om
19.30 uur en samen wordt er dan
een mooie start naar Kerstmis
gemaakt. Hiermee sluit Rhythm4All meteen het jaar 2018 af.
De eerste repetitie van 2019 is

op dinsdag 8 januari, er wordt
elke week geoefend in basisschool De Rietvest van 19.30 tot
21.30 uur. Iedereen welkom om
eens te komen kijken, luisteren
en meedoen!

Donderdag 10 januari is de eerste KBO-middag in het nieuwe
jaar. Met het nieuwe jaar zijn
er een paar veranderingen.
Omdat de Niervaert een stuk
verder van het centrum van
Klundert ligt en het al vroeg
donker is, beginnen we vanaf
het nieuwe jaar een half uurtje
eerder. Om half twee. We stoppen daardoor ook een half uur
vroeger om half vijf.
We beginnen donderdag 10 januari met een kopje koffie of
thee. Dit wordt aangeboden
door de KBO Afdeling. Daarna
wordt er, samen met enkele
bestuursleden van Heemkundekring Die Overdraghe, het
ganzenbordspel gespeeld. Die
Overdraghe heeft een ganzenbord gemaakt waarin de geschiedenis van Klundert centraal staat. Die gaan we op 10
januari allemaal ontdekken.
Natuurlijk worden er deze middag ook vier rondjes bingo gespeeld en sluiten we af met de
gebruikelijke verloting.
De KBO-Middag wordt gehouden in de grote zaal van de
Niervaert en begint om 13.30
uur. De zaal gaat om 13.00 uur
open

advertenties@indeklundert.nl

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. Deze willen we u niet onthouden.
Deze keer een verhaal van Linze van der Mierden uit het septembernummer van 1978 van de Overdraght, het verenigingsblad van Heemkundekring “Die Overdraghe”.

Realen, zijn van Oostenrijkse of
Spaanse oorsprong, Pistoletten
zullen uit Spanje afkomstig zijn,
maar ook Italië kende dit gouden
muntstuk. De Albertijn droeg de
Beeltenaren van de aartshertog
Albert en zijn vrouw Isabella, zij
zijn echter in de Zuidelijke Nederlanden geslagen. De Franse Kronen hoorden natuurlijk in
Frankrijk thuis, maar zij werden
hier officieel nagemaakt en uitgegeven., zonder dat men aan
valse munterij moet denken, men
nam doodeenvoudig het voorbeeld
over. Ook de Vlaamse Nobels zijn
uit het namaken, beter kan men
zeggen nabootsen, ontstaan. De
Nobel was in feite een vrij oude
Engelse munt.

Gezellige
middag voor
ouderen

Ook adverteren?
Mail naar:

een selectie van artikelen uit oude kranten en tijdschriften
nummer 2 - 17 december 2018
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Afgraven Bult van Pars onder
archeologische begeleiding

Recept van de Week
Simpel maar heerlijk kerstvoorgerecht:

Salade met gevulde bladerdeegsterren
Ik was deze keer eens al ruim van te voren aan het nadenken over het
kerstmenu (laat ik de tijd eens goed gebruiken). Wat zetten we deze keer
weer op tafel? Nog geen idee hoeveel eters we krijgen, maar meestal
hebben we wel gezellig een tafel vol.
Ik kwam in een oude map dit recept tegen van een voorgerecht. Ben je
ook op zoek naar een simpel maar mooi kerstvoorgerecht dat je in een
half uurtje kan maken? Deze salade met een gevulde bladerdeegster is
zo klaar en ziet er heel kerstelijk uit.

Onder archeologische begeleiding
wordt er hard gewerkt aan de Bult
van Pars. De graafmachines staan
geen moment stil en verder is het
ook een drukte op de bult met allerlei mensen die zorgvuldig de
grond onderzoeken. Er worden al
heel wat plastic zakjes en emmers
vol met allerlei vondsten apart gezet. Er is van alles gevonden, zoals
scherven, munten, gereedschap,
maar ook musketkogels. Het is de
bedoeling dat over drie weken de
archeologische deskundigen hun
werk klaar hebben, dan volgt de
sanering, waarna de bult afgevlakt
kan worden tot straatniveau.
Ivar Schute, één van de projectleiders van RAAP advies- en onderzoeksbureau voor archeologische
monumentenzorg en cultuurhistorie, laat een emmer vol vondsten
zien. “We kunnen niet alle grond
helemaal onderzoeken, maar we
graven sleuven en daar zoeken
we naar archeologisch materiaal.
We gaan heel zorgvuldig te werk”.
De mensen van RAAP vinden het
jammer dat deze bult afgegraven
gaat worden. Bij eerder onderzoek werd al geconcludeerd dat
dit zogenaamde half bastion als
deel van de vestigingwerken zeker
behoudenswaardig is. Er zijn resten gevonden van de oliemolen en

restanten van de 17e-eeuwse vestingwerken.
“Afgraven van zulk erfgoed, dat
deden ze in de vorige eeuw, nu
zou men eigenlijk beter moeten
weten. Wij als archeologen vinden dat zoiets bewaard zou moeten blijven. Het is van oorsprong
een half bastion, daar twijfelen
wij geen moment aan. Er heeft
een oliemolen gestaan, er lag
een gracht, dat is allemaal duidelijk aan te tonen. Zonde om dat
te laten verdwijnen. Maar als je
zoiets wilt bewaren, dan moet er
natuurlijk heel wat gebeuren. Bijvoorbeeld op de plaats waar vroeger de gracht was, daar is het niet
best en ook de vervuilde grond zou
dan schoongemaakt moeten worden. Maar van zo’n bastion zou absoluut iets moois gemaakt kunnen
worden”, aldus Schute.

Recept voor 4 personen
Benodigdheden:
Voor de bladerdeegsterren:
8 bladerdeegplakjes
4 plakjes ham
geraspte kaas
Italiaanse kruiden
Paar kleine uitjes
Voor de salade:
100 gram rucola
komkommer
4 tomaten
pijnboompitjes
halve rode ui
honing-mosterd dressing
Bereidingswijze:
Verwarm je oven voor op 180 graden.
Snijd uit de bladerdeegplakjes sterren (gebruik een vorm of sjabloon).
Snipper het uitje.
Leg een plakje ham op een ster, verdeel daar een beetje geraspte
kaas overheen, een beetje ui en Italiaanse kruiden. Leg de andere
bladerdeegster erop en druk het geheel een beetje aan. Smeer het
bladerdeeg in met een beetje melk of ei en verdeel nog wat Italiaanse
kruiden over de ster.
Zet circa 15 minuten in de oven totdat de bladerdeegster mooi bruin
is.
Ondertussen maak je de salade. Snijd de tomaat, komkommer en ui
in stukjes. Verdeel de rucola over 2 borden en verdeel hier de tomaat,
komkommer, ui en pijnboompitten overheen. Als laatste verdeel je
wat dressing over de salade. Leg de bladerdeegster op de salade en
serveren maar.
Eventueel kun je de smaak aanpassen door bijvoorbeeld geitenkaas
toe te voegen of klaarmaken met rosbief of gerookte kip, blokjes
paprika.
Samen met de Siberische ijstaart van een paar weken geleden hebben we dan toch al twee gangen voor elkaar
Eet smakelijk!

door Anjo van Tilborgh

Alle medewerkers van In de Klundert
wensen u prettige kerstdagen toe
en een gelukkig nieuwjaar
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Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:
Diefstal uit schuurtjes.
In de nacht van 7 op 8 december
werd er gereedschap uit een 2-tal
schuurtjes gestolen. Via de voorzijde was het niet gemakkelijk om
in de tuin te komen en vermoedelijk daarom is men via het akkerland gegaan om zo in de tuin
te komen.
De schuurtjes konden eenvoudig
worden open gemaakt waarna
men hun slag kon slaan.
Een buurtonderzoek leverde niets
op
Mishandeling in de relatiesfeer.
Op zaterdag 8 december werd
aangeefster mishandeld door
haar ex. Na een discussie over
een telefoon die kapot was gegaan
reed verdachte met piepende banden achter zijn ex aan en mishandelde haar kort hierna.
Aangifte werd opgenomen en de
verdachte werd later in Oud Gastel
aangehouden door de politie.
Na verhoor en een nacht cel kon
de verdachte in afwachting van de
terechtzitting weer naar huis.
Vuurwerk
De overlast meldingen komen al
enige tijd met regelmaat bij ons
binnen en daarom een korte uitleg over de voorwaarden van kopen en afsteken van vuurwerk.
Deze informatie is ook op de website van de politie te vinden.
Welke categoriën vuurwerk zijn er?
Er zijn vier categoriën vuurwerk,
ingedeeld naar hoe hoog het gevaarsrisico is.
Categorie F1: vuurwerk dat zeer
weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en
bestemd is voor gebruik in een
besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik
binnenshuis.
Categorie F2: vuurwerk dat weinig
gevaar en een laag geluidsniveau
oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats.
Categorie F3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en
waarvan het geluidsniveau niet
schadelijk is voor de menselijke
gezondheid.
Categorie F4: vuurwerk dat veel
gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis
en waarvan het geluidsniveau niet
schadelijk is voor de menselijke

gezondheid.

Anoniem op 0800-7000.

Hoe weet u of vuurwerk illegaal is?
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is
lastig. Het hoeft er niet afwijkend
uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel
geldt: illegaal vuurwerk is al het
vuurwerk dat niet in de legale
handel en binnen de vastgestelde
verkoopdagen in Nederland wordt
verkocht. Voorbeelden van bekend
illegaal vuurwerk zijn strijkers,
Bengaals vuur, mortierbommen,
Chinese rollen, lawinepijlen en
Cobra’s.

Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen?
Categorie F1: 12 jaar
Categorie F2: 16 jaar
Categorie F3: 18 jaar

Waarom is illegaal vuurwerk zo
gevaarlijk?
Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus
niet gezocht naar ‘weigeraars’ en
‘blindgangers’. Dat is vuurwerk
dat niet wil afgaan of dat niet goed
of volgens de aanwijzingen afgaat.
De lont brandt bijvoorbeeld te
snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel
kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht
van de explosie zo groot zijn dat
dit iemand ernstig kan verwonden
of zelfs doden.
Er zijn mensen die steeds meer de
grens verleggen en overstappen
naar het zelf maken en afsteken
van vuurwerkbommen, veelal met
gebruik van illegaal vuurwerk. Tegenwoordig zijn handleidingen om
bommen te maken eenvoudig op
internet te vinden en bommenmakers laten op bijvoorbeeld internetforums en YouTube hun kunsten zien. Zelf vuurwerk(bommen)
maken en afsteken levert uiterst
gevaarlijke situaties op en is dan
ook verboden.
Op de website van het Openbaar
Ministerie is meer informatie te
vinden over strafeis.
Zelfgemaakte vuurwerkbommen
en illegaal vuurwerk zorgen voor
26% van al het ernstige vuurwerkletsel. En dat is het topje van de
ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van het soort vuurwerk dat
het letsel heeft veroorzaakt.
Hoe maak ik melding van illegaal
vuurwerk?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op
voor u en uw omgeving. Weet of
vermoedt u dat er ergens illegaal
vuurwerk is opgeslagen of wordt
verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad

Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen?
Ja, maar alleen als het voldoet
aan de eisen van de Nederlandse wet en er vooraf melding van
wordt gedaan bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport. U
mag vuurwerk alleen naar Nederland brengen tijdens de toegestane verkoopdagen. In bijvoorbeeld
België en Duitsland gelden ook
eisen aan de verkoop van zwaarder vuurwerk. Zo wordt u in België aan de hand van je paspoort of
identiteitsbewijs geregistreerd.
Vuurwerk is ook via webshops te
bestellen. Dit zijn veelal buitenlandse websites die illegaal vuurwerk verkopen. De politie helpt
de Inspectie voor leefbaarheid
en transport (‘Vliegende Brigade
Vuurwerk’) die samen met postbedrijven dergelijke pakketten
proberen te onderscheppen. De
besteller kan dan rekenen op een
proces-verbaal. De postpakketbedrijven nemen hierin ook meer
hun verantwoordelijkheid en onderscheppen zelf ook steeds meer
pakketten. Vuurwerk mag nooit
per pakket thuis worden afgeleverd, alleen opgehaald worden bij
een legaal verkooppunt.
Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of bezitten?
Van 31 december 18.00 uur tot 1
januari 02.00 uur mag u vuurwerk
afsteken. Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op
een zondag? Dan mag er op die
dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan
vuurwerk te verkopen op 28 december.
U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná
de verkoopdagen.
Shows met professioneel vuurwerk mogen het hele jaar door
worden gehouden. Dit geldt alleen
voor deskundigen met een speciale training en een vergunning.
Hoeveel vuurwerk mag ik bezitten?
U mag maximaal vijfentwintig kilo
vuurwerk in uw bezit hebben. Uiteraard alleen legaal verkrijgbaar
vuurwerk. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige,
niet voor het publiek toegankelijke
plaats.

Ik heb vuurwerk over. Mag ik dit
bewaren voor volgend jaar?
Ja, als het niet meer dan vijfentwintig kilo vuurwerk is en alleen
op een niet voor het publiek toegankelijke plaats.
Wat zijn de straffen en boetes
voor vuurwerkovertredingen?
Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een
boete of gevangenisstraf. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer informatie
op de website van het Openbaar
Ministerie.
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven)
ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is
een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert
met zijn gedrag en de gevolgen
daarvan. De jongere biedt excuus
aan, vergoedt de schade en maakt
specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.
Zoekt de politie ook op internet
naar illegaal vuurwerk?
Ja de politie speurt online intensief naar kopers en verkopers
van illegaal vuurwerk. Verkopers
worden waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt en kopers worden
achterhaald en krijgen bezoek van
de politie. Het Politie Vuurwerk
Internetteam heeft een duidelijke
boodschap voor (online) verkopers
van illegaal vuurwerk.
Via deze weg wil ik verder een ieder prettige kerstdagen en een
gelukkig en vooral gezond 2019
toewensen.
Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Willemstad, 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 Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl
De toestand is hopeloos maar
niet ernstig
De toestand is ernstig, maar niet
hopeloos, sprak de commandant
en de soldaten wisten wat hun te
doen stond. Maar wij zeggen het
in onze dagen eerder omgekeerd:
De toestand is hopeloos maar niet
ernstig. Er is weinig hoop, er zijn
veel zorgen hoe het verder moet
met de samenleving. Maar of we
het heel ernstig nemen…
Met kerst zeggen we tegen elkaar:
het is niet normaal wat er allemaal in deze wereld gebeurt. In
de kerstzangdienst staan we er bij
stil. Kerst is het feest van de hoop.
Op 24 december om 21.30 uur is
de kerstzangdienst in de Gereformeerde kerk. Henk Strootman bespeelt het orgel. En ook Determinato is met het fanfareorkest van
de partij en met Marieke Ewoldt
die enkele nummers zal zingen.
En natuurlijk zingen we volop bekende kerstliederen. Iedereen is
welkom. De toegang is vrij.
Maandag 17 december: 18.30u.
kerstviering in de Mauritshof

Dinsdag 18 december: 19.00 u.
Catechisatie onderbouw in kelder
van de hervormde kerk
Dinsdag 18 december: 19.30 u.
Catechisatie bovenbouw in de gereformeerde kerk
Zondag 23 december : 10.00 u.
Morgendienst Gereformeerde
kerk, Ds. D.C. Groenendijk
Zondag 23 december : 10.00 u.
Morgendienst Hervormde kerk,
Ds W. Geuze, ‘s Gravendeel
Zondag 23 december : 16.30u.
Middagdienst Gereformeerde
kerk, Ds. G.C. Lock, Uitwijk
Zondag 23 december : 18.30u.
Avonddienst Hervormde kerk, Ds.
M.C. van Pelt, Rotterdam
Kerstavond 24 december
21.30 uur: Ds. A. Slingerland gezamenlijke Kerstzangdienst in
de Gereformeerde kerk m.m.v.
Muziekvereniging Determinato en
organist Henk Strootman
Eerste kerstdag 25 december
10.00 uur Gereformeerde Kerk:
Ds. D.C. Groenendijk m.m.v. koperblazers Ed Dalemans en Gerard van Wensen, organist Ruud
Krijnen en fluitiste Erika Tange
10.00 uur Hervormde kerk: Ds. A
Slingerland m.m.v. organist Jaco
van den Berg en vele gemeenteleden
Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 23 december
9.30 uur: 4e Advent Ds. F. den
Harder
Kerstavond 24 december
20.00 uur: Ds. F. den Harder
1e Kerstdag 25 december
9.30 uur: Ds. F. den Harder
m.m.v. het blazersensemble
Zondag 30 december Oudjaarsdienst
9.30 uur: Ds. J. Steketee
Zondag 6 januari
9.30 uur: Ds. F. den Harder
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en
Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
T: 0168-462345
E: pkwest@immanuel-parochie.
eu
I: www.immanuel-parochie.eu
Pastor: diaken Michael Bastiaansen
T: 06-46341138
Donderdag 20 december
9:30 uur: Gebedsviering
Zondag 23 december
9:30 uur: Eucharistieviering
Maandag 24 december
16.00 uur: Kindje Wiegen
21.00 uur: eucharistieviering
Kerstavond
1e Kerstdag 25 december
9.30 uur: Familieviering

Zondag 30 december
9.30 uur: Eucharistieviering
Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag
9.30 uur Eucharistieviering
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)
H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen
Hoek
Zaterdag 22 december
19.00 uur: eucharistieviering
Maandag 24 december
Kerstavond
20.30 uur: eucharistieviering
Dinsdag 25 december
1e Kerstdag
11.00 uur: Familieviering
Woensdag 26 december
2e Kerstdag
11.00 uur: eucharistieviering
Zaterdag 29 december:
19.00 uur: eucharistieviering
Zondag 6 januari
11.00 uur: eucharistieviering
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Elke vrijdag:
19:00 uur: Oecumenische weeksluiting Mauritshof Klundert

Bult van Pars: gemeente gaat voor beste plan projectontwikkelaars
zijn waaraan het ontwerp moet
voldoen”, legt wethouder Thomas
Zwiers uit.

Wie wordt de ontwikkelaar van de
Bult van Pars? Het college heeft
besloten de raad voor te stellen
om de Bult van Pars te verkopen
middels een ontwerpprijsvraag.
De gemeente Moerdijk wil daarbij
projectontwikkelaars de kans geven met ontwerpideeën te komen
voor op het terrein. Het plan met

de beste prijs-kwaliteitverhouding, dat voldoet aan de vooraf
vastgelegde eisen, wordt straks
uitgevoerd.
Basis van de ontwerpen wordt
een nieuw bestemmingsplan, dat
de komende tijd wordt opgesteld.
“Zo bepalen we wat de kaders

Eind 2022 echt bouwen
Op dit moment wordt de grond
gesaneerd en afgegraven. Dit is
nodig om te zorgen dat de Bult
van Pars straks geschikt is voor
woningbouw. De sanering gebeurt
onder milieukundige en archeologische begeleiding. Wanneer alles
volgens planning verloopt zijn de
saneringswerkzaamheden in april
volgend jaar klaar. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en verkoop van het projectgebied kan tweede helft 2020
het echte bouwen starten.
“Woonfunctie enige realistische
optie”
Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt de functie gewijzigd naar wonen. Eerdere plannen
om te kijken of er een supermarkt

op het terrein kan komen zijn niet
haalbaar. “De grond heeft teveel
hoogteverschillen waardoor bouw
van een supermarkt plus verplichte bijbehorende parkeergelegenheid niet zomaar mogelijk is”, licht
Thomas Zwiers toe.
“Een woonfunctie is daarom de
enige realistische optie. En we
kiezen voor een bestemmingsplan
en niet voor reguliere verkoop
omdat in dat laatste geval de diverse randvoorwaarden makkelijk
aan de kant geschoven kunnen
worden. En daardoor kunnen de
belangen van de omgeving onder
druk komen te staan. Dat willen
we natuurlijk voorkomen.”
Bij de bestemmingsplanprocedure en de keuze voor het uiteindelijke ontwerp zal er steeds overleg
met omwonenden, de stadstafel,
heemkundekring en
ondernemersvereniging plaatsvinden.
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DSO boekt belangrijke zege

Geslaagde judodag JudoKlub
Klundert

DSO 1 heeft een belangrijke zege geboekt. In Klundert was de ploeg met 16-14
te sterk voor koploper Dijkvogels. Door deze overwinning heeft DSO zich steviger in de middenmoot gevestigd en zijn er uit de eerste 4 lastige wedstrijden
toch 4 punten behaald.
Door deze overwinning gaat DSO de winterstop in met 4 punten. Er zijn 2 ploegen met 2 punten en 1 ploeg is zelfs nog puntloos, dus DSO neemt voorlopig
(een klein beetje) afstand van de gevarenzone. Op 12 januari wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd in Vlissingen tegen Seolto. Die wedstrijd gaat
bepalen waar DSO voorlopig staat: veilig in de middenmoot of in de degradatiezone. De komende weken speelt DSO dus geen competitiewedstrijden, maar
wel is er op 29 december het jaarlijkse Brabocup toernooi in Klundert. Zes ploegen zullen die dag strijden om de felbegeerde Brabocup. Er wordt tijdens dat
toernooi gespeeld met schotklok, dus spektakel gegarandeerd. Kom vooral een
kijkje nemen de 29e vanaf 16:30 in de sporthal de Niervaert.
Uitslagen DSO zaterdag 15 december:
DSO 1 - Dijkvogels 1: 16 - 14
DSO 2 - Dijkvogels 2: 15 - 14
DSO 3 - Albatros 8: 18 - 14
DSO A1 - Swift A2: 22 - 5
DSO B1 - Oranje Wit B3: 11 - 5
DSO B2 - Korbatjo B2: 8 - 4

DSO B3 - Keep Fit ‘70 B1: 7 - 2
DSO C1 - Juliana C3: 1 - 10
Korbatjo D1 - DSO D1: 2 - 20
OZC D2 - DSO D3: 5 - 3
DSO E1 - Juliana E3: 21 - 5
DSO E2 - Kinderdijk E5: 2 - 1
Merwede / Multiplaat E6 - DSO E3:
3 - 20

Klundert met goed gevoel
winterstop in
Klundert heeft zich gerevancheerd van de blamerende nederlaag tegen
Kogelvangers en stuurde Dubbeldam zonder punten terug naar huis.
Het werd uiteindelijk 3-0 voor onze ‘tricolores’ en handhaafde zich zo
keurig in de subtop. Zo sloot Klundert het jaar 2018 af met een degelijke
overwinning en zal de competitie op 19 januari hervatten in en tegen
Halsteren.
Uitslagen zaterdag 15 december
Klundert 1 - Dubbeldam 1: 3-0
NEO’25 2 - Klundert 2: 1-2
Klundert 5 - VVC’68 6: 1-2
Klundert JO19-1 - TVC Breda
JO19-1: 3-3
SC Kruisland JO7-1 - Klundert
JO7-2: 0-10

Programma:
Vrijdag 28 december:
vanaf 10.00 uur zaalvoetbaltoernooi voor jeugd in sporthal De
Niervaert
Zaterdag 5 januari:
12.00 uur voorwedstrijd jeugd
13.00 uur afscheidswedstrijd oud
spelers Klundert 1 – Klundert 1
15.00 uur Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 15 december was een
drukke dag voor de judoka’s en
vrijwilligers van JudoKlub Klundert. Om 09.00uur werd er een
start gemaakt met de band en
slipexamens. Alle judoka’s die
daarvoor in aanmerking kwamen
konden in drie verschillende tijdvakken hun kunnen laten zien aan
de trainers. Bij sommige was er
een soort van examen stress te
bespeuren, en bij een paar andere
was daar niks van te merken en
deze draaiden dan ook een pracht
examen.
Ondanks de stress zijn alle judoka’s geslaagd voor het examen.
Een speciale vermelding is er voor
Irfaan Mohabbat, Sahir Mohabbat,
Lotte van Loon en Jeslin Legierse.
Deze judoka’s lieten een dusdanig
goed examen zien dat dit resulteerde in een extra slip erbij.
Clubkampioenschappen
Aansluitend aan de examens werden de clubkampioenschappen
gehouden. 33 judoka’s waaronder
zelfs 3 senioren hadden zich hiervoor opgegeven.
De zenuwen die sommige ’s ochtends bij het examen hadden waren nu weg en dus werd er fel gestreden om als clubkampioen het
hoogste schavot te mogen beklimmen. Ook nu wisten sommige judoka’s boven zichzelf uit te stijgen

en lieten mooie worpen en goede
technieken zien.
Winnaars
Een welverdiende 1e plaats was er
voor Bink Pluijgers, Bart Zijderveld, Sylvester Koorevaar, Tycho
Leijten, Jeslin Legierse, Sahir Mohabbat, Sanne Krijgsman, Tamara
Doff en Robert Cornet.
Een mooie 2e plaats voor Ivan
Frijters, Mace Laurijsse, Lars Alderliesten, Jesper Kooijman, Kyan
van Heck, Babette Zuidema en
Jasper Zuidema.
Een fraaie 3e plaats was er voor
Chris Verhoef, Brent Sebel, Timo
Laheij, Ryan Leijten, Samuel
Koorevaar, Rick Doff, Jamilla van
Heck, Lotte van Loon, Irfaan Mohabbat, Fee Verstraten, Teun de
Boer, Mano Littooij, Seth Verstraten, Maartje Troost, Heidy van As,
Fred Leijten en Berend van As.
Bestuur en trainers kijken met
een goed gevoel op deze dag en
feliciteren alle judoka’s met behaalde resultaten.
Voor meer judo en foto’s van deze
dag kunt u op de website www.judoklubklundert.nl terecht. Daar
vindt u ook alle informatie over
locatie en lestijden voor als u zelf
of uw kind geïnteresseerd is in het
beoefenen van Judo of Aikibudo bij
JudoKlub Klundert.

Sportnieuws plaatsen?
Mail uw tekst naar: redactie@indeklundert.nl

Aangepaste openingstijden
KERST
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

22-12
23-12
24-12
25-12
26-12

08:00 - 21:00 uur
10:00 - 18:00 uur
08:00 - 19:00 uur
gesloten
12:00 - 17:00 uur

OUD&NIEUW
Maandag
31-12

08:00 - 18:00 uur

Dinsdag

01-01

gesloten

Wij
wensen u alv
ast
hele smakeli
jke
kerstdagen!

