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Ondernemer van de maand:
Bloemisterij de Lentezwaluw

Gewoon Bijzonder:
July Schneijderberg

Foto van het jaar 2018 Jubilarissen bij
VV Klundert

Goede voornemens? Beste wensen!

We staan aan het begin van 2019, een heel nieuw jaar met 4 seizoenen, 12 maanden, 52 weken, 365 dagen, 
8.760 uren, 525.600 minuten, 31.536.000 seconden. Gaan we daar iets moois van maken? Wat zijn we alle-
maal van plan? Hebben we goede voornemens? 
We vroegen aan een aantal wil-
lekeurige lezers of ze voorne-
mens hebben voor 2019, wat ze 
graag zouden willen doen, willen 
bereiken, willen ondernemen of 
misschien juist niet willen doen, 
of ze iets te wensen hebben of 
misschien een geweldig idee voor 
2019. 

Eén van onze bezorgers, Hannah 
van Pruijssen, hoopt dat het een 
heel bijzonder en avontuurlijk jaar 
mag worden. “Ik hoop namelijk 
mee te gaan op Masterskip de 
Wylde Swan. Zes weken een su-
pergave studie-zeilreis met zeil-
lessen, lessen die van toepassing 

zijn voor het leven aan boord en 
nog veel meer.  Hopelijk wordt 
2019 dus een jaar vol met onver-
getelijke ervaringen!” Dat gunnen 
we haar natuurlijk van harte en 
als het te zijner tijd zover is, dan 
hopen wij natuurlijk dat we een 
goede vervanger voor haar zullen 
hebben om die weken onze krant 
te bezorgen.

Ad van Kaam zorgt elke week 
dat de kranten bij de bezorgers 
gebracht worden. Goede voorne-
mens heeft hij eigenlijk niet, maar 
vindt het wel een uitdaging om 
mee te werken in het projectkoor 
van de Passie in Klundert. “Dat is 

wel een bijzondere uitdaging. Ver-
der hoop ik gewoon op een goede 
samenwerking voor wat betreft de 
Klundertkrant.”

Jos Schalk uit Moerdijk is een 
actieve persoonlijkheid voor zijn 
dorp maar levert ook regelmatig 
een bijdrage aan deze krant. Ook 
voor dit artikel wil hij graag zijn 
aandeel leveren voor de lezers van 
In de Klundert: “Ondanks dat 2018 
zeker vele mooie momenten heeft 
gehad, hebben we met ons gezin 
het nodige meegemaakt. Voor 
2019 hoop ik dat ‘gezond’ blij-
ven niet alleen voor ons gezin zal 
gelden, maar voor velen om ons 

heen. Daarnaast kijk ik persoonlijk 
uit naar de opening van het nieuwe 
Dorpshart in onze kern en naar de 
officiële start van de aanleg van 
het fietspad tussen Moerdijk en 
Zevenbergen. Wonen, werken en 
recreëren in een mooie, gezelli-
ge en tolerante omgeving wens ik 
ons allen toe.” 

Renske Littooij doet eigenlijk niet 
aan goede voornemens, maar 
heeft wel gedachtes waarvan ze 
hoopt om deze met elkaar te mo-
gen beleven, te delen en uit te voe-
ren. “Ik hoop voor 2019 dat we als 
Klundertenaren naar elkaar om 
mogen zien, we voor elkaar mo-
gen zorgen, we het beste in ons 
mooie stadje naar boven mogen 
halen en we maar mooie initiatie-
ven en verhalen met elkaar mogen 
beleven!”

Dominee Alewijn Slingerland vindt 
het wel een beetje riskant om met 
je goede voornemens voor de dag 
te komen, maar wil toch wel wat 
noemen. “Verbinden is voor mij 
het woord voor 2019. Ik neem mij 
voor de verbindingslijnen beter te 
benutten. In Klundert zijn er vele 
lijntjes. Daar wil ik meer mee 
doen. Indeklundert is daarbij een 
heel mooi platform!”

Hennie Laurijsse heeft een leuk 
idee voor 2019: “Zou erg leuk zijn 
om met alle verenigingen van mu-
ziek of zang een mooie midzomer-
nacht neer te zetten. Misschien 
toch eens een mooie samenwer-
king opzetten!”

(lees verder op pagina 3)



maandspecial!
Broodje 

rookworst
€ 5,50

nu €4,95

geldig in de gehele maand januari
Een heerlijk pistoletje met:

unox rookworst
zuurkool

Mosterdmayo
en fijngesneden appel

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af? 

Dé oplossing 
definitief ontharen met IPL!

Voorstraat 52b, 4791 HP  Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

Oksels
Bikinilijn

Borst
Rug

Benen
Armen
Gezicht

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

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

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

Mode voor
Baby’s, Jongens, Meisjes, 

Heren en Dames

By Tiki Mode
Voorstraat 16 4791 HN Klundert T 0168 - 850 919  Email: ByTiki@ziggo.nl

Volg ons op www.facebook.com\bytikiklundert

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

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

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

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

Druk
Janssen/Pers - Gennep

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

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

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

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

Weekschrijfsel
300 woorden met de beste 
wensen…
Bijzondere dag zo’n eerste dag 
van het jaar. Eigenlijk een ge-
wone dag, maar dan anders. 
Zo’n dag waarop veel mensen 
een beetje duf zitten te zijn. Te 
weinig slaap gehad, te veel ge-
geten en sommigen misschien 
ook wat te veel gedronken, 
maar toch is het een bijzondere 
dag. 
Iedereen die je tegenkomt 
wenst je allerlei goeds. Ieder-
een is vriendelijk en de mensen 
zijn de hele dag lief voor elkaar. 
Als iedereen nu eens zo zou 
leven alsof elke dag een nieuw 
begin is, dan zouden we elkaar 
altijd het beste wensen! En het 
zou elke avond feest zijn, want 
er komt weer een nieuwe dag 
en dat moet gevierd worden! 

Wat wensen we elkaar eigenlijk 
allemaal toe? Dat zijn zoveel 
prachtige woorden, de mooiste 
superlatieven in meervoud, we 
gunnen elkaar van alles voor 
het nieuwe jaar: liefde, geluk 
en gezondheid, een mooi jaar, 
een goed jaar, een fantastisch 
jaar, een sportief jaar, een mu-
zikaal jaar, een bruisend, een 
sprankelend, een stralend of 
een schitterend jaar, veel suc-
ces, plezier en een fijne samen-
werking, een relaxed jaar, een 
zorgeloos en prachtig jaar, een 
spetterend jaar, een jaar vol 
vreugde, vriendschap, kracht 
en wijsheid, een jaar vol kansen 
en uitdagingen, een geslaagd 
jaar en zo kunnen we nog wel 
allerlei mooie wensen verzin-
nen.

Natuurlijk ook vanaf hier voor 
iedereen de allerbeste wensen 
voor 2019! 

Wij hopen dit jaar op heel veel 
vrienden! Sommige bladen 
hebben abonnees, maar wij 
hopen het met vrienden voor 
elkaar te krijgen om wekelijks 
deze krant te mogen maken en 
verder gratis te kunnen ver-
spreiden. Hoor jij ook al bij onze 
vriendenclub?

En dit is dus de eerste krant van 
de tweede jaargang en de 13e 
editie van Weekblad In de Klun-
dert. Veel leesplezier!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

(vervolg artikel voorpagina)
Jasper Kaijen is in Klundert actief 
bij korfbalvereniging DSO en le-
vert ook regelmatig zijn aandeel 
aan deze krant. Echt voornemens 
heeft hij eigenlijk niet. “Ik wil me 
door ontwikkelen op mijn werk 
(leraar basisonderwijs), naar IB-
er of iets dergelijks. Op korfbalge-
bied blijf ik lekker mijn ding doen 
en ook thuis gaan we vrolijk ver-
der met genieten.”

Pitricia Koomans is sinds vorig 
jaar actief als raadslid van de 
Gemeente Moerdijk. “Natuurlijk 
hierbij de beste wensen voor een 
geweldig 2019! Goede voorne-
mens heb ik niet. Buiten een paar 
slechte gewoontes die ik heb (ro-
ken en op zijn tijd een wijntje) is 
mijn insteek om altijd overal het 
beste uit te halen. Of dat nou een 
mooi optreden is met het koor C 
'Est La Vie of een activiteit in Het 
Westerkwartier, dat maakt niet 
uit. Het is een mooie gedachte om 
dat voort te zetten in 2019. Mijn 
persoonlijke doel is het meer ont-
wikkelen van mijn werk als raads-
lid om een prima volksvertegen-
woordiger te worden!”

Ook Rik van Trigt heeft geen goe-
de voornemens. “Ik heb al jaren 
lang het motto ‘geen goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar’. 
Waarom wachten tot 1 januari om 
ergens aan te beginnen of ergens 
mee te stoppen. Gewoon ergens 
aan beginnen of stoppen en het 
beste er van maken.”

Marc Strootman wil meer verbin-
dingen aangaan en kijken waar hij 
mensen kan helpen met zijn ta-
lenten. “Dit geldt voor privé, maar 
ook zakelijk, voor Jakobus Buijs 

en voor mijn bedrijf Vanderperk 
Groep. Mijn wens voor iedereen is: 
ga je talent ontdekken en zet het 
in (voor een ander).”

Corrie van Brecht wenst iedereen 
het beste voor 2019 en heeft een 
speciaal woordje voor de ouderen 
onder ons: “Ik  wil alle senioren 
van Klundert de beste wensen 
over brengen en  hoop dat ieder-
een in Klundert een lief en vreug-
devol jaar tegemoet mag gaan. En 
dat we vele senioren bij alle acti-
viteiten in de Niervaert gaan ont-
moeten.”

En bij al deze wensen en voorne-
mens sluiten wij ons als redactie 
en Stichting In de Klundert graag 
aan. Een heel mooi 2019 gewenst, 
een gelukkig en gezond nieuwjaar! 
Wij hebben ons voorgenomen om 
elke week weer te proberen om 
een leuke, actuele en gezellig 
leesbare krant voor u te maken, 
een krant die bindt en boeit! Een 
krant met leuke vaste rubrieken, 
maar zeker ook met nieuwtjes en 
actualiteiten binnen ons versprei-
dingsgebied. We willen er voor 
gaan om van deze krant dé lokale 
krant te maken. Door middel van 
deze krant de leefbaarheid te ver-
beteren door de samenwerking te 
bevorderen tussen de inwoners 
en met name tussen verenigin-
gen, stichtingen, scholen, kerken, 
ondernemers en alle andere in-
stanties. Hebt u nog leuke ideeën 
of suggesties voor ons weekblad? 
Kom maar door!

door Anjo van Tilborgh

Leukste foto van 2018
Alle ingezonden foto’s van 2018 stonden bij elkaar op 
onze facebookpagina. De foto met de meeste likes 
krijgt als eretitel “Foto van het jaar 2018”. Dit is gewor-
den de prachtige herfstfoto van ons mooie Klundertse 
centrum gemaakt door Marieke Ewoldt, geplaatst in 
week 40 van 2018.
Gefeliciteerd Marieke! Voor jou de eeuwige roem en 
een extra vermelding in deze eerste editie!

Foto van de week
Natuurlijk ontvangen we ook in 2019 weer door onze 
lezers gemaakte foto’s. 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 ge-
nomen 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.



Nieuw

RESERVEREN KAN OP 

ETENINDEPASTORIE.NL 

OF TELEFONISCH 0168-729202

bij restaurant De Pastorie

HET NIEUWE JAAR IS BEGONNEN: 

EEN MOOI MOMENT VOOR EEN VOLLEDIG

NIEUWE LUNCH- EN DINERKAART!

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE
Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988

www.jolistee.nl en .com • jolistee@outlook.com
Verkooppunt van diverse merken diepvries versvlees

Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding

Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl
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Ondernemer van de maand:

Lentezwaluw wint etalagewedstrijd

De Klundertse ondernemersvereniging KOK heeft een steentje bij-
gedragen om het prachtige evenement Klundert bij Kaarslicht extra 
cachet te geven door een etalagewedstrijd uit te schrijven onder de 
winkeliers in het centrum. Er waren werkelijk prachtige etalages te 
bewonderen, geweldige creaties in wintersfeer, allemaal sfeervol 
en sprookjesachtig mooi. Unaniem is gekozen dat de etalage van de 
Lentezwaluw de eerste prijs heeft gewonnen. Dat verdient naast deze 
eerste prijs van de KOK ook de titel “Ondernemer van de maand”.

Het was de eerste keer dat het 
KOK een dergelijke etalagewed-
strijd heeft uitgeschreven. Vol-
gens voorzitter Henk Strootman is 
het de bedoeling dat dit elke twee 
jaar tijdens Klundert bij Kaarslicht 
gaat gebeuren. Op deze manier 
wordt het nog mooier en aantrek-
kelijker voor publiek om het gehe-
le parcours rond te wandelen.

Sprookjesachtige etalage
Dat Bloemisterij De Lentezwaluw 
aan de Brugstraat deze eerste 
prijs heeft gewonnen is niet zo 
vreemd. Zij hadden er werkelijk 
een sprookjesachtig mooie win-
teretalage van gemaakt. De bloe-
menwinkel wordt gerund door 
Helma Bossers-Blokland samen 
met haar nichtje Greanne Ploeg. 
Deze creatieve dames weten er 
altijd wel een mooie etalage te 
maken terwijl de winkel feitelijk 
niet eens een echte etalage heeft. 
“We creëren zelf een soort eta-
lageruimte door kasten en tafels 
op een bepaalde manier weg te 
zetten en proberen er dan zo een 
uitnodigende blikvanger van te 
maken”, legt Greanne uit. 
Voor deze etalage stonden er een 
paar kasten dwars als afscheiding 

en enkele grote tafels op z’n kant 
die ook weer creatief waren ge-
bruikt. Voor de wedstrijd hadden 
ze van te voren eigenlijk geen plan 
gemaakt. 
“We hoorden ook eigenlijk pas 
een paar dagen van te voren dat 
er voor Klundert bij Kaarslicht een 
wedstrijd was. Maar dat maakt 
verder voor ons niet uit. De idee-
en groeien pas op het moment dat 
we er aan bezig zijn”, vertelt Hel-
ma, “we bouwen het spontaan op, 
waarbij we wel van te voren na-
denken over de kleur bijvoorbeeld. 
Nu hadden we de ruimte helemaal 
in kerstsfeer gebracht. We wilden 
er eigenlijk ook een rendier bij 
zetten, maar die hadden we niet. 
Toen hebben we een geit omge-
toverd tot rendier. Superleuk dat 
onze etalage nu gewonnen heeft, 
daar zijn we echt heel blij mee!” 

Samenwerking
Beide dames zouden graag nog 
veel vaker willen uitpakken om 
een mooie etalage te maken. “We 
hebben hartstikke leuke ideeën, 
maar helaas ontbreekt vaak de tijd 
om het allemaal uit te werken om-
dat we het nogal druk hebben van-
wege onze grote klantenkring.” 

Greanne en Helma werken in alles 
samen en meestal is niet te zien 
wie wat gemaakt heeft. “We wer-
ken ook al zo lang samen, we kun-
nen het goed met elkaar vinden en 
vullen elkaar prima aan”. 

De Lentezwaluw is al jaren een 
begrip in Klundert, maar de zaak 
is begonnen in Lage Zwaluwe. 
Vanaf 2009 hebben ze daarbij een 
winkelruimte gehuurd aan de 
Kerkring. Eerder stonden ze al 
wekelijks met een bloemenkraam 
in Klundert. Vanaf 25 oktober 2012 
hebben ze hun eigen bloemenwin-
kel aan de Brugstraat. Een mooie 
zaak op een uitnodigende locatie. 
“We hebben hier een ruime win-
kelruimte en achterin een werk
ruimte en koelingen. En zelfs een 
buitenplaats waar we nog spullen 
kwijt kunnen. Het is fijn werken 
hier”, volgens Greanne. De zaak 
in Lage Zwaluwe is inmiddels ver-
kocht en nu werkt de Lentezwaluw 
dus alleen nog vanuit hun prach-
tige winkel in het centrum van 
Klundert.

Ode aan pa/opa Blokland
De zaak zelf bestond vorig jaar au-
gustus 60 jaar en is opgericht door 
Arie Blokland, vader van Helma 
en opa van Greanne. “Dit hebben 
we vorig jaar helaas niet kunnen 
vieren in verband met de ernstige 
ziekte en het overlijden van mijn 
vader. Wat zou hij ongelooflijk 
trots zijn geweest op ons dat wij 
deze prijs hebben gewonnen. Dit 
is absoluut een ode aan hem!”
Op de vraag hoe de volgende eta-
lage eruit komt te zien, kunnen 
ze nog weinig concreets melden. 
“De plannen moeten nog groei-
en, maar het zal ongetwijfeld een 
voorjaarsthema worden met een 
knipoog naar Valentijn”, aldus 
Helma.

Eeuwige roem
Eind deze week is de prijsuitrei-
king tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst van de Klundertse Onder-
nemersvereniging. Wat de prijs 
precies inhoudt, dat is dus nog 
niet bekend, maar zeker is de eeu-
wige roem en een podium in ons 
eigen Weekblad In de Klundert.

door Anjo van Tilborgh

Wordt u ook 
Vriend van In 
de Klundert?
Als lezer van onze krant kunt u 
Vriend worden van In de Klun-
dert!
Hiervoor vragen we dan een 
financiële ondersteuning van 
13,57 euro.
Een vreemd bedrag zult u zeg-
gen. Wij vinden van niet. Op de 
plaats waar nu Klundert ligt, 
lag vroeger het dorp wat de 
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.

Weekblad In de Klundert brengt 
lokaal nieuws. Naast artikelen 
van de eigen redactie, biedt de 
krant volop ruimte aan plaat-
selijke organisaties om zich te 
profileren. 
De krant wordt gratis huis-
aan-huis bezorgd in de kernen 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Zwingelspaan en 
Tonnekreek.
Dit kunnen we alleen doen bij 
gratie van donateurs, spon-
sors en adverteerders. Zonder 
financiële ondersteuning is het 
onmogelijk om dit weekblad uit 
te geven.

Aanmelden als Vriend van In de 
Klundert kan op verschillende 
manieren:
1. Via het invulformulier 
op de website www.indeklun-
dert.nl/word-vriend-van-in-de-
klundert
2. Door invulling van de 
speciale vriendenkaart, onder 
andere verkrijgbaar bij Albert 
Heijn, Jora en Primera. Of mail 
of bel even naar de redactie, 
dan zorgen we dat u zo’n vrien-
denkaart krijgt thuis bezorgd 
(e-mail: redactie@indeklun-
dert.nl; telefoon 06-43694329).

Sponsors voor andere bedra-
gen zijn uiteraard ook meer 
dan welkom!
Bijdragen kunnen overgemaakt 
worden op bankrekening NL06 
RABO 0181 2466 78 t.n.v. Stich-
ting In de Klundert o.v.v. Vriend 
van In de Klundert.

Ook adverteren in In de Klundert?
Mail uw advertentie naar:

advertenties@indeklundert.nl



BELEEF DE LEUKSTE ZWEMLES
MET ZED & SOP EN HAAL
EEN A, B EN C DIPLOMA

Waarom zwemles bij De Niervaert?

• een veilige zwemles met avontuur en spanning!
• een uniek beloningssysteem motiveert je kind
• veiligheid en hygiëne staan hoog in het vaandel bij ons
• zwemles door gediplomeerde en enthousiaste instructeurs
• vorderingen zijn te volgen via het online leerlingvolgsysteem
• gratis vrij zwemmen voor zwemles kinderen bij De Niervaert

We hebben nog plek op dinsdag, woensdag en donderdag
van 16:00 - 17:00 uur en op zaterdag
van 08:00 - 09:00. 09:00 - 10:00 en 10:00 - 11:00 uur.

Keuze uit reguliere zwemlessen en turbo cursussen.

U kunt direct starten, er is geen wachtlijst!

Géén inschrijfgeld in januari 2019.

De Niervaert | Molenvliet 7
4791 GB Klundert | niervaert@optisport.nl

Adverteren in Weekblad In 
de Klundert?
Dit weekblad is een huis-aan-
huiskrant die zich met plaat-
selijke berichten richt op de in-
woners van Klundert, Moerdijk, 
Noordhoek, Noordschans, Ton-
nekreek 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 be-
langrijke rol spelen in het be-
vorderen van de leefbaarheid in 
de kernen door te fungeren als 
spreekbuis voor lokale initiatie-
ven. We hopen dat u uw betrok-
kenheid voor wat betreft de leef-

baarheid 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 al-
leen bestaan bij gratie van dona-
teurs en/of adverteerders. 

Op onze website www.indeklun-
dert.nl/adverteren staat meer 
informatie over adverteren en de 
tarieven. Daar kunt ook meteen 
een opdracht geven tot het plaat-
sen van een advertentie. 
Wilt u meer weten, stuur dan 
even een e-mail naar adverten-
ties@indeklundert.nl.
.

Nieuwe fietsenzaak in 
Klundert geopend

Zaterdag was de officiële opening 
van Groenendijk Tweewielers. Met 
een prachtige nieuwe winkel aan 
de Oosterstraat 1 heeft Klundert 
nu weer een fietsenzaak in het 
centrum.

Deze eerste dag natuurlijk koffie 
en gebak voor alle bezoekers en 
het is de gehele dag gezellig druk 
geweest. Vanaf maandagmiddag 

gaat Nico Groenendijk echt aan de 
slag. Natuurlijk kunnen klanten 
terecht voor een nieuwe fiets of 
een e-bike, maar ook voor fietsre-
paraties staat Groenendijk klaar.
Openingstijden: maandagmiddag, 
dinsdag, woensdag, vrijdag en za-
terdag. Maandagochtend, donder-
dag en zondag gesloten.

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.

Waar een kleine stad groot in is.

In de Klundert, dat is ook in de verre omtrek bekend, bezorgt onze mid-
denstand ons een actueel, uitgebreid en gevarieerd assortiment. Die 
ondernemers zijn uit het juiste hout gesneden, kennen onze behoeften, 
in de toekomst, maar ook uit het verleden. Zij zorgen voor een levendig 
centrum en hebben invloed op ons sociaal gebeuren. Zij zijn het die vele 
plaatselijke verenigingen bij hun evenementen stoffelijk en financieel 
steunen.

Advies: Elke euro in onze stad besteedt, schept mogelijkheden bij de 
vleet!

Zal ik u een voorbeeld geven? Zonder de invloed van het gebouw De 
Stad Klundert valt er sociaal en cultureel aanmerkelijk minder te be-
leven.

PS: Heeft u uw bijdrage 2019 t.b.v. ons Weekblad In de Klundert al ge-
stort?

Eén ding is zeker, dat u daar alleen al vrolijker van wordt!

Naam en adres bij de redactie bekend, gewoon van een geïnteres-
seerde consument.

Kerstmiddag voor ouderen sfeervol en gezellig

De Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK) wil 
iedereen bedanken die aanwezig geweest is bij de Kerstmiddag in 
De Niervaert. Het was de eerste keer dat deze middag in deze vorm 
werd georganiseeerd en het bestuur kijkt terug op een prachtige ge-
slaagde middag

Inzender: Corrie van Brecht
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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: July Schneijderberg (16) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben in mei 2002 geboren in het 
ziekenhuis Breda, maar ik woon 
heel m’n leven al in Klundert. Hier 
in dit huis aan de Schansweg ben 
ik opgegroeid. Een fijn huis in een 
leuke buurt. Ik heb hier in Klundert 
op basisschool De Rietvest gezeten, 
daarna op de middelbare school in 
Zevenbergen. Na de zomervakantie 
eerst begonnen op het Cios, maar 
inmiddels ben ik overgestapt naar 
het Johan Cruijff College Roosendaal 
(college voor aankomende topspor-
ters die tegelijkertijd een mbo-oplei-
ding willen volgen).

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben een echte Klundertse en ook 
allebei m’n ouders komen uit Klun-
dert, dus een heleboel mensen zullen 
me wel kennen. Ik ben actief of actief 
geweest in verschillende verenigin-
gen. Bijvoorbeeld tot vorig jaar lid ge-
weest van Muziekvereniging Deter-
minato, heb altijd gevoetbald bij Voet-
balvereniging Klundert en ben actief 
als begeleidster van de jeugdraad 
met carnaval. 
Voetbal dat is altijd al echt mijn ding 
geweest. Ik voetbalde al toen ik nog 
klein meisje was hier tegenover 
op het veldje met de jongens uit de 
buurt. Ik wilde toen ik vier jaar was 
al bij de voetbalclub, maar als meisje 
mocht dat nog niet. Toen ik vijf werd, 
heb ik de voetbalschoenen van m’n 
broer Jim gepakt en ben naar het 
voetbalveld gegaan. Toen mocht ik 
inderdaad meedoen en lid worden. 
En ik voetbal dus nog steeds. Sinds 
een half jaar speel ik bij Feyenoord in 
het team MO17. Daar ben ik het enige 
Brabantse meisje, maar dat maakt 
niet uit, ik voel me in dat team hele-
maal thuis. Linksvoor is over het al-
gemeen mijn vaste positie en inmid-

dels heb ik al aardig wat doelpunten 
mogen scoren. Ze zeggen zelfs dat ik 
bij mijn team topscoorder ben in de 
najaarscompetitie, maar dat weet ik 
niet hoor, dat houd ik niet zo bij.

Het meest bijzondere wat ik ooit ge-
daan heb is…
De overstap die ik gemaakt heb van 
VVK naar Feyenoord. Feyenoord heeft 
sinds vorig jaar ook een zogenaamde 
meisjesacademy en op termijn is het 
de bedoeling om mee te doen aan de 
Eredivisie Vrouwen. Heb meegedaan 
aan de Talentendag en ben toen gese-
lecteerd voor het meisjesteam MO17 
(meisjes onder 17).
(NB De meisjes moeten van goede 
huizen komen om bij de club te mogen 
spelen. Voorwaarde om mee te kunnen 
doen aan de Talentendag is dat deze 
meiden in de regio Rotterdam wonen 
en minimaal uitkomen in de tweede 
klasse van een jongenscompetitie of op 
hoofdklasse-niveau spelen in een mei-
dencompetitie.)

Ik ben trots op...
We hebben nu de najaarscompetitie 
achter de rug en zijn met dit team kam-
pioen geworden. Wat de volgende stap 
is, dat weet ik nog niet. Dit team is blijk-
baar te goed voor de meisjescompeti-
tie, dus mogelijk dat we nu eerst mee 
gaan doen in de jongenscompetitie. Nu 
spelen we voornamelijk vriendschap-
pelijke wedstrijden onder andere tegen 
andere jeugdteams en tegen belofte-
teams, zoals van ADO Den Haag, Ajax 
en Twente.

Mijn lijfspreuk is...
Ik heb twee lijfspreuken: “Een dag niet 
gelachen, is een dag niet geleefd” en 
“Niet geschoten is altijd mis”.

Mijn sterrenbeeld is...
Stier, maar ik heb niet zoveel met ster-
renbeelden. 
Op de vraag of ze zichzelf herkent in de 
eigenschappen van een stier (een stier 
heeft over het algemeen een paar ech-
te goede vrienden en is trouw in deze 
vriendschappen, heeft doorzettingsver-
mogen, is loyaal en betrouwbaar) geeft 
July aan dat dit wel een beetje klopt.

Ik ben goed in...
Discipline en doorzettingsvermogen, 
anders zou ik dit ook allemaal niet kun-
nen doen.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik praat vaak en veel en ben soms best 
wel druk.

Ik heb een grote hekel aan…

Mensen die altijd negatieve feedback 
geven. Als alles goed is gegaan, je goed 
je best hebt gedaan, dat mensen dan 
soms toch commentaar leveren en al-
leen maar dat ene dingetje benoemen 
dat niet helemaal goed ging, daar heb 
ik een hekel aan.

Ik droom van...
Ik wil eerst graag meespelen in de Ere-
divisie Vrouwen en daarna wil ik graag 
één van de Oranje Leeuwinnen worden. 

Deze film moet iedereen zien...
Ik kijk niet zo vaak films, maar de film 
die wel indruk heeft gemaakt is de 
Amerikaanse avonturenfilm Sea of 
Monsters. 

Het boek waarvan ik genoot...
Geen boek, maar het Feyenoord Ma-
gazine.

Ik luister graag naar...
Hedendaagse popmuziek, Martin Gar-
rix bijvoorbeeld.

Men kan mij ’s nachts wakker maken 
voor...
Eigenlijk nergens voor. Of het moet bij-
voorbeeld een belangrijke wedsstrijd 
zijn van Feyenoord of het Nederlands 
Elftal mannen of vrouwen.

De persoon die ik graag eens zou ont-
moeten...
Dirk Kuijt of Danielle van de Donk. Heb 
beide al eens ontmoet, maar nooit echt 
een gesprek mee gehad en dat lijkt me 
fantastisch.

Het liefst drink ik...
Thee of een frisje.

Het allerlekkerste eten vind ik…
Italiaanse pizza.

Het meest bijzondere wat ik ooit heb 
meegemaakt is…
Met VVK ben ik op een gegeven mo-
ment in één voetbaljaar twee keer 
kampioen geweest. Eerst met het jon-
gensteam en een paar dagen later met 
het meisjesteam. Dat was twee keer in 
een week op de platte kar door Klun-
dert en op de foto bij het stadhuis.

Mijn favoriete vakantieland is...
Italië. 

In mijn vrije tijd…
Ik heb niet zoveel vrije tijd, maar lekker 
bankhangen hier thuis, dat is wel eens 
fijn.

Wat ik heel graag zou willen doen…
Ik zou graag eens naar Engeland willen 

en dan naar een wedstrijd gaan kijken 
van Liverpool. Dat vind ik zo’n mooie 
club.

Als ik 10 miljoen euro win…
Dat zou ik sowieso eerst alle benzine-
kosten terugbetalen aan m’n ouders 
voor alle kilometers die ze al voor en 
met mij hebben gereden. Ik zou ze dan 
zelfs allebei wel een grote auto kunnen 
geven hahaha…. Maar zoveel geld… ik 
weet het niet hoor.

Mijn lievelingssport is…
Voetbal natuurlijk.

Op televisie kijk ik graag naar…
Behalve voetbal vind ik bijvoorbeeld het 
programma Bed & Breakfast wel leuk, 
daar kijken m’n ouders vaak naar.

Mijn beste vriend/vriendin…
Eva dat is echt m’n beste vriendin. 

Ik ben bang voor…
Ernstige blessures.

Ik heb bewondering voor…
Mijn ouders.

Klundert vind ik…
Een gezellig stadje met leuke activi-
teiten zoals braderie en Klundert bij 
Kaarslicht.

Wat ik mis in Klundert is…
Een goede openbaar vervoer verbin-
ding naar Roosendaal.

Mooiste plekje in Klundert…
Het voetbalveld.

Minst mooie plekje in Klundert…
Straks de windmolen die hier gaan ko-
men.

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Klundert natuurlijk.
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Kalender:
Woensdag 9 januari 2019 
14.00 uur Heemhuis open tot 
16.00 uur 

Donderdag 10 januari 2019
10.00 uur Ruilbeurs Kwartetkaar-
ten Speel Moerdijk tot 11.30 uur in 
het Huis van de Wijk
13.30 uur KBO-middag voor oude-
ren tot 16.30 uur in De Niervaert

Vrijdag 11 januari 2019
18.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 
annex snertavond Die Overdraghe 
in De Niervaert

Zaterdag 12 januari 2019
14.00 uur Tentoonstelling heem-
kunde vitrines in De Stad Klundert 
tot 16.00 uur 
19.30 uur Gardes in Concert met 
Oranje Garde en Avant Garde in 
De Stad Klundert

Zondag 13 januari 2019
14.00 uur Jammen in de Klundert 
tot 16.00 uur in het Huis van de 
Wijk

Woensdag 16 januari 2019
14.00 uur Heemhuis open tot 
16.00 uur
16.00 uur Muziekspeeltuin voor 
kinderen vanaf 4 jaar in De Nier-
vaert 

Vrijdag 18 januari 2019
20.00 uur Nieuwjaarsconcert met 
Petra Berger, Jan Vayne en het 
Nationaal Strijkorkest in De Stad 
Klundert

Zaterdag 19 januari 2019
14.00 uur Tentoonstelling heem-

kunde vitrines in De Stad Klundert 
tot 16.00 uur 

Vaste activiteiten in het Huis van 
de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; te-
lefoon 0168-407747 
Sociaal werker: maandag, dins-
dag en donderdag
Renske Littooij: email renske.lit-
tooij@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 schil-
deren
vrijdag om de week tussen de 
middag friet eten (21 december)

SPROK activiteiten voor
55-plussers in Klundert

Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en 14.25 
uur groep 2, beiden in De Nier-
vaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf 
het Sovakplein
Kaartclub: 13.30 uur in De Nier-
vaert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur in 
De Niervaert

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

Grote stapel hout voor viering 
oud en nieuw jaar
Op 31 december trof ik op een 
parkeerplaats een grote stapel 
pallethout aan. Er stonden ook 2 
grote olievaten bij die kennelijk 
dienden om het hout in op te sto-
ken.
De stapel was dusdanig groot dat 
dit wel erg veel hout was om in 1 
avond en nacht op te stoken in de 
olievaten. Het hout lag bovendien 
op ongeveer 2 meter van een wo-
ning en er hoeft maar 1 iemand te 
zijn die - al dan niet expres - hier 
vuur of vuurwerk in gooit, wat ge-
vaar voor de woning en omgeving 
op zou leveren.
I.v.m. met gevaar voor de om-
geving en mogelijke schade aan 
wegdek het hout en vaten door de 
gemeente meteen op laten halen. 
Nog een discussie gevoerd met 
betrokkenen maar de kern van het 
verhaal is voor mij: gebruik je ge-
zond verstand. 

Klein brandje gemeentewerf
Op 1 januari een klein brandje 

op de gemeentewerf gehad. De 
buitendienst had in Klundert de 
grootste hopen afgestoken vuur-
werk opgehaald echter smeulden 
sommige hopen nog. Op de ge-
meentewerf ontstond na het los-
sen hiervan een klein brandje dat 
door de brandweer werd geblust.

Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Wil-
lemstad, Helwijk, Tonnekreek, 
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon  0800-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl

Donderdag 10 januari: 

Extra ruilbeurs kwartetkaarten
Klundert en omgeving is de af-
gelopen maanden druk geweest 
met het verzamelen van een bij-
zonder kwartetspel. Dit was een 
speciale actie van de Klundert-
se ondernemersvereniging KOK. 
Klanten konden kaartjes krijgen 
bij hun aankopen en zo een mooi 
kwartet bij elkaar sparen, getiteld 
Speel Moerdijk. Een serie van 25 
kwartetten met foto’s gemaakt in 
de alle kernen van de gemeente 
Moerdijk onderverdeeld in diver-
se rubrieken, zoals kernen vanuit 
de lucht, monumenten, evene-
menten, water enz. Een leuk en 
leerzaam kwartetspel met op elke 
kaart een omschrijving van het 
betreffende onderwerp.

Het is een heel succesvolle actie 
geweest. Het was een ware run op 
de kwartetkaartjes en op facebook 
werd het een ware hype. Online 
werden heel wat kaartjes geruild. 
Aan het eind van de actie werd op 
zaterdag 29 december een ruil-
beurs gehouden in De Stad Klun-
dert. Maar nog steeds zijn veel 
inwoners druk om hun kwartet-
spel compleet te maken. Daarom 
wordt nu aanstaande donderdag 
10 januari een tweede ruilbeurs 
gehouden in het Huis van de Wijk. 
Iedereen is dan welkom van 10 tot 

11.30 uur.

Deze ruilbeurs is georganiseerd 
door enkele bewoners samen met 
aantal vrijwilligers. Ze hebben 
inmiddels al van diverse kanten 
stapels kaartjes gekregen. Als er 
meer mensen zijn die nog dubbele 
kaarten hebben en er niets mee 
doen, dan kunnen deze afgegeven 
worden in het Huis van de Wijk tij-
dens de openingsuren of tijdens 
de ruilbeurs.
“Zoek je nog net die ene kaart, 
kom dan naar de ruilbeurs aan-
staande donderdagochtend. Wel-
kom van tien uur tot half twaalf. 
Het zou zonde zijn als de kaarten 
van deze mooie actie van de KOK 
bij het oud papier belanden en op 
deze manier hopen we dat nog 
veel mensen hun kwartet com-
pleet kunnen maken”, aldus een 
van de initiatiefnemers.

Gezellige drukte bij nieuw-
jaarsborrel in De Stad Klundert

Alhoewel het eigenlijk een vrij-
dagmiddagborrel is, is het om vijf 
uur nog erg rustig in De Stad. Pas 
’s avonds komt het echt op gang, 
maar dan is het ook gezellig druk 
bij de nieuwjaarsborrel. Heel veel 
Klundertenaren weten de weg in-

middels naar De Stad te vinden en 
de maandelijkse editie van deze 
vrijdagmiddagborrel begint een 
leuke traditie te worden. Tot in 
de kleine uurtjes werd er vrijdag-
avond gekletst en geborreld.
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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 decembernummer van 1978 van de Overdraght, het verenigingsblad van Heemkunde-
kring “Die Overdraghe”.

Uit de resolutiën of besluiten van 
de “Stadsregering”.

De bevoegdheden van de meeste 
besturen van dorpen en steden 
was in vroegere eeuwen veel uit-
gebreider dan in deze tijd. In de 
middeleeuwen had zo’n burgerlijk 
bestuur vrijwel alles te zeggen, 
slechts in bepaalde gevallen kon 
men in beroep gaan bij de heer, 
deze was dan de Hertog, de Graaf, 
soms zijn vrouw. Beroep op bij-
voorbeeld de Koning os de Keizer 
was vrijwel nooit mogelijk.

Later, zo bij de opkomst van Klun-
dert waarvan de polder in 1558 de 
tweede inpoldering beleefde, was 
het middeleeuwse, het feodale 
systeem vrijwel geheel vervangen 
door een totaal ander, maar ook 
toen nog bleven de plaatselijke 
“Regeerders” in bezit van gro-
te bevoegdheden. Ook de recht-
spraak was vrijwel geheel in eigen 
handen. Zo ook in Klundert waar 
men zelfs de mogelijkheid had om 
de hoogste straf, de doodstraf, uit 
te spreken. Dit systeem had na-
tuurlijk vele gevaarlijke kanten. 
De bevoegde schepenen hadden 
meestal een zeer geringe ken-
nis van rechtsregels, zij waren 
meestal vooraanstaande lieden 
uit de beter gesitueerde burgerij. 
Hier in dit voornamelijk agrari-
sche gebied waren het vaak gro-
tere pachtboeren, ook schippers 
en kooplieden vormden vaak de 

”stadsregering”.
Natuurlijk moeten persoonlijke 
relaties met hen die met de jus-
titie in aanraking kwamen hier 
een rol hebben gespeeld. Dit kan 
uiteraard zowel ten goede als ten 
kwade zijn geweest, maar altijd 
een kwalijke zaak…

In het vervolg van dit artikel zal ik 
ingaan op enkele verordeningen, 
die konden en kunnen worden 
opgesteld door het plaatselijke 
bestuur. Vandaag de dag moeten 
daaraan hogere instanties hun 
goedkeuring geven, vroeger was 
men daarin geheel vrij.
De meest uiteenlopende zaken, 
die nu niet eens meer zouden 
worden opgemerkt, zijn dan ook 
verboden, beperkt of toegestaan. 
Zo mocht men niet met sneeuw-
ballen gooien, niet mert knikkers 
spelen op bestrate gedeelten van 
de weg (dan zouden de stenen 
worden beschadigd!!). Men mocht 
niet roken op straat en geen afval 
storten op de straat of in de kreek 
(ook toen niet), men moest bij 
sneeuwval de eigen stoep schoon-
houden, soms ook de straat voor 
het huis wieden en de bewoners 
van de Kerkring waren zelfs ver-
plicht om de rondom de kerk gele-
gen Kerksloot schoon te houden. 
Vooral de Zondagsheiliging stond 
hoog genoteerd. Men mocht niet 
balslaan of kolven, geen muziek 
maken. De herbergiers mochten 
tijdens de kerkdiensten niet tap-

pen. Kortom er was maar weinig 
toegestaan op Zondagen, maar 
ook op “Biddagen”, de nu geheten 
bid- en dankstond voor het gewas. 
In het bijzonder werg gelet of er 
geen “paapsgezinden” binnen de 
stad verbleven. Het belijden van 
de Rooms katho-lieke religie was 
ten strengste verboden.

De straffen voor deze verbods-
bepalingen waren in hoofdzaak 
geldstraffen, die varieerden van 
ongeveer tussen de 3 en 6 gulden, 
bedragen die in die tijd niet laag 
konden worden genoemd. Voor 
degenen die niet geneigd waren 
hun Katholieke geloof op te geven 
bestond een veel zwaardere straf, 
te weten verbanning. Verbanning 
werd ook veel opgelegd aan hen 
die werkelijke misdadige feiten 
hadden gepleegd, zoals diefstal, 
brandstichting of geweldpleging.

Tenslotte nog twee citaten uit 
de Klundertse resolutiën. Uit de 
boetes blijkt dat burgerlijke on-
gehoorzaamheid minder zwaar 
werden aangerekend dan hetgeen 
men misdeed tegen de kerkelijke 
opvattingen:
- “Vergaderinge gehouden den 20 
Mey 1723 present d’Hr Stadthou-
der (= plaatsvervanger, in dit geval 
van de Baljuw), de beyde Burge-
meester (vergelijk ongeveer met 
onze wethouders) en alle schepe-
nen (raadsleden).
Dat in de brouweryen in de Stadt 

niet en sal moogen worden ge-
stookt Boon stroy, Zaat stroy oft 
ander Wit stroo om voor te komen 
alle ongelyken (= ongelukken) van 
brant op de boete van een ducaton 
t’elcker rysz (= maal) te verbeu-
ren”.
- Op 29 juni 1724 stelde men het 
volgende vast:
“Is van den Magistraat (= stadsbe-
stuur) goet gevonden dat al die-
geen die tegen den Biddag koo-
men te overtreden zal verbeuren 
twee Ducatons”.

Een (zilveren) ducaton had een 
waarde van 3 gulden, de boete 
op het verbranden van stro in de 
brouwerijen, wat zeer veel brand-
gevaar opleverde. Die was door de 
niet onbemiddelde brouwers ge-
makkelijk op te brengen. De dub-
bele boete voor overtreding van 
een kerkelijke bepaling kon ieder-
een boven het hoofd hangen en is 
zeker voor de vele armen in die 
tijd een zeer zware geweest. Een 
overtreding van de bierbrouwers 
bracht brandrisico voor ieder, een 
overtreding tegen de biddag kan 
slechts schade betekenen voor 
eigen zielsheil. Men kan de Klun-
dertse “Regeerders” zeker geen 
verwijt maken geen aandacht aan 
het heil van de burgerij te hebben 
gewijd…

L. v.d. Mierden

Oud nieuws 
een selectie van artikelen uit oude kranten en tijdschriften door Kees Hendrikx
nummer 3 - 7 januari 2019

Recept van de Week
Gezond en lekker:
Gegrilde zalm & zoete aardappel friet
Ook een beetje geschrokken van de 
weegschaal na alle feestelijkheden 
in december? Toch even een stapje 
terug, maar wel graag lekker blij-
ven eten? Dan is dit misschien wel 
een leuk recept om eens te probe-
ren.

Nodig voor 4 personen:
3 zoete aardappelen, 3 tenen knof-
look, 4 zalmmoten, 4 eetlepels 
basilicumpesto, 4 theelepels kap-
pertjes, cherrytomaatjes, halve 
citroen, 4 eetlepels milde olijfolie, 
peper en zout naar smaak.

Verhit de oven voor op 200 gra-
den en schil ondertussen de zoete 
aardappelen. Snijd de aardappelen 
tot frietjes en leg in een bakblik. 
Hak de knoflook fijn en meng dit 
samen met 2 eetlepels olijfolie, 
versgemalen peper en zout naar 
smaak door de frietjes.
Zet gedurende 30 minuten in de 
oven. Schud halverwege een keer 
om!
Leg de zalmmoten in een met 2 
eetlepels olie ingevette ovenschaal 
en besmeer de moten ieder met 

een eetlepel pesto of leg ze bij de 
frieten in de schaal.
Bestrooi het geheel met de kap-
pertjes en gehalveerde cherryto-
maatjes.
Besprenkel met het sap van de 

halve citroen, wat olijfolie, vers-
gemalen peper en wat zout naar 
smaak.
Alles mag dan nog 10 minuten in 
de oven. Lekker met een groene 
salade. Eet smakelijk!
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Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert

Hervormde kerk, Kerkring 1 
Klundert
I: nhkerkklundert.nl

Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropff-
plein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl

Nieuwjaarsdag – gebed voor 
Klundert
Een verhaal uit de overlevering: 
Op nieuwjaarsdag liep de mon-
sieur, hoofd van de christelijke 
school een rondje om  Klundert. 
En elk jaar breidde hij bij de ste-
nen poppen zijn handen uit over 
Klundert. Zo zegende hij de stad. 
Dit mooie verhaal inspireert ons 
om tot zegen te zijn voor Klundert 
en de wereld waarin we leven. Met 
nieuwjaar kijken we vooruit naar 
het jaar wat voor ons ligt: We gaan 
niet alleen voor onszelf naar de 
kerk, ook om te bidden voor de-
genen die bij ons in dit prachtige 
stadje wonen.

Dinsdag 08 januari
19.00 uur Catechisatie onderbouw 
kelder hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw 
gereformeerde kerk

19.50 uur Catechisatie verdie-
pingsgroep kelder hervormde 
kerk

Zondag 13 januari
10.00 uur Gereformeerde kerk, 
Ds. D.C. Groenendijk 
10.00 uur Hervormde kerk, Ds. A. 
Slingerland 
16.30 uur Gereformeerde kerk, 
Ds. J. v.d. Brink-Dekker, Gende-
ren
18.30 uur Hervormde kerk,  Ds. 
P.G.I. v.d. Berg uit Asperen 

Protestantse Gemeente Moerdijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 13 januari
9.30 uur: Ds. F. den Harder

Dinsdag 15 januari
19.30 uur Gebedsavond bij de tek-
sten uit Taizé

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

H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
T: 0168-462345

E: pkwest@immanuel-parochie.
eu
I: www.immanuel-parochie.eu

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

Donderdag 10 januari
9:30 uur: gebedsviering; diaken 
M. Bastiaansen
Zondag  13 januari
9:30 uur: Eucharistieviering; pas-
toor M. Prasing

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen 
Hoek

Zaterdag 19 januari
19.00 uur: eucharistieviering; 
pastoor M. Prasing

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

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

Gardes in concert op 12 januari
Veel Klundertse verenigingen 
houden elk jaar in januari een 
Nieuwjaarsborrel of komen op 
een andere manier bij elkaar om 
het begin van het nieuwe jaar te 
vieren. Op zaterdag 12 januari ge-
beurt dit op een wel heel bijzon-
dere manier in De Stad Klundert, 
waar twee muziekverenigingen 
samen een concert geven.

Divers
Voor het eerst bundelen Slag-
werkgroep Avant-Garde en Slag-
werkkorps Oranje Garde hun 
unieke krachten in een gezamen-
lijk Nieuwjaarsconcert: Gardes in 
Concert. Deze beide slagwerk-
groepen luisteren al jaren ver-
schillende concerten en evene-
menten door het hele land - en 
daarbuiten - op met levendige 
muziek. 
Er gaat echter niets boven een 
optreden in de eigen, geliefde 
stad Klundert. Ondanks dat beide 
slagwerkverenigingen zijn, zult u 
zich verbazen over de zeer ver-
schillende stijlen van deze twee 
ensembles. Avant-Garde en Oran-

je Garde zullen tijdens dit speciale 
Nieuwjaarsconcert laten horen 
hoe divers slagwerk kan zijn. Laat 
u deze avond meeslepen door de 
bijzondere showelementen en de 
verrassende klanken, versterkt 
door de excentrieke akoestiek van 
De Stad Klundert.

Avant-Garde
U kunt dit Nieuwjaarsconcert 
zowel naar de jeugdgroep als 
de gevorderde groep van Slag-
werkgroep Avant-Garde luiste-
ren, waarbij afwisselend werken 
worden gespeeld met alleen 
ongestemd slagwerk, zoals de 
trommel en de triangel, maar 
ook muziekstukken met melo-
disch slagwerk zoals xylofoon en 
klokkenspel. Daarnaast zullen 
de groepen van Avant-Garde ook 
samen hun muzikale kunsten ten 
gehore brengen. 

Oranje Garde
Bij Oranje Garde wordt voorna-
melijk gebruik gemaakt van on-
gestemd slagwerk, maar weet dit 
met de diverse instrumenten en 

technieken verrassend in te vul-
len. Jeugd en volwassenen spe-
len bij Oranje Garde zowel apart 
van elkaar, maar ook samen. Ook 
zult u verrast worden door een 
bijzondere act door een selec-
tie van deze muzikanten. Verder 
brengt Oranje Garde deze avond 
de primeur van de muziek van 
haar nieuwe taptoe show en laten 
zij natuurlijk ook een klein stukje 
marcheerwerk zien.

Het concert vindt plaats op 12 ja-
nuari 2019 in De Stad Klundert, 
Molenstraat 33 in Klundert en 
vangt aan om 19:30 uur. U hoeft 
geen entree te betalen! Na het 
concert kunt u de muzikanten en 
elkaar onder het genot van een 
drankje begroeten tijdens de ge-
zamenlijke Nieuwjaarsborrel. 

Vrijdag 18 januari om 20.00 uur:

Nieuwjaars-
concert met 
Petra Berger, 
Jan Vayne en 
het Nationaal 
Strijkorkest
Wilt u het nieuwe jaar op een 
sfeervolle feestelijke manier 
beginnen? Dat kan in de Stad 
Klundert. Op vrijdag 18 januari 
is er een speciaal nieuwjaars-
concert. De Stad Klundert heeft 
de beste muzikanten uitgeno-
digd om dit mogelijk te maken.

Petra Berger’s stem en mu-
ziek laten zich niet gemakke-
lijk in één genre vatten en juist 
dat maakt haar als zangeres 
zo bijzonder en uniek. Zij weet 
als geen ander haar publiek te 
raken met haar engelachtige, 
loepzuivere stem. 
Pianist Jan Vayne heeft impro-
visatie tot een ware kunst ver-
heven. Of het nu om klassiek 
repertoire gaat of populaire he-
dendaagse muziek. Het is een 
bijzondere belevenis om naar 
zijn virtuoze pianospel te kij-
ken, maar bovenal te luisteren. 
Het Nationaal Strijkorkest is 
ontstaan op initiatief van diri-
gent Bert Moll en Celliste Trix 
van Dijk. Door de medewer-
king van een vaste kern van 
gemotiveerde en enthousiaste 
“top-muzikanten” zijn vele pro-
ducties met succes gereali-
seerd. In de loop der jaren heeft 
Het Nationaal Strijkorkest haar 
sporen ruimschoots verdiend 
en heeft het haar naam weten 
te vestigen.

Tickets a 25 euro zijn te bestel-
len via de website tickets.inde-
klundert.nl.
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Gezocht: actieve 50-plussers 
met sportieve voornemens 
voor 2019
Wil je alss 50-plusser lekker spor-
tief bezig zijn, dan welkom bij Dy-
namic Tennis 50+ Moerdijkl. Nieu-
we leden zijn van harte welkom. 
Dynamic Tennis 50+ Moerdijk is 
een gezellige, actieve vereniging 
voor 50 plussers.
Er wordt gespeeld op maandag- 
en vrijdagmiddag in sporthal De 
Niervaert te Klundert.

Omdat steeds meer 50-plussers 
langer moeten doorwerken en 
dus niet in de gelegenheid zijn 
om overdag te sporten komt er 
bij wijze van proef ook een speel-
avond bij, zodat ook nog werkende 
50-plussers met deze leuke sport 
kunnen kennismaken en er aan 
kunnen deelnemen. Deze speel-
avond wordt vrijdag van 18.45 uur 
tot 20.15 uur.
Bekendheid met de sport is geen 
noodzaak, er zullen leden aanwe-
zig zijn om een en ander uit te leg-
gen en om eventueel wat training 
te kunnen geven aan nieuwko-
mers. Gevorderden zijn uiteraard 
ook van harte welkom, denk daar-
bij aan mensen die zomers ten-
nissen of mensen die bijvoorbeeld 
tafeltennissen of badmintonnen. 

Dynamic Tennis is een leuke en 
dynamische sport. Er wordt ge-

speeld met een lichtgewicht rac-
ket en een foambal. Het speel-
veld heeft de afmetingen van  een 
badmintonveld, het net hangt op 
tennishoogte. Er wordt gespeeld 
volgens de regels van tafeltennis. 
Dynamic Tennis vergt niet veel 
krachtsinspanning en is daardoor 
minder blessuregevoelig. Het spel 
kan wel heel beweeglijk zijn. Er 
wordt bijna altijd in (gemengd) 
dubbelspel  gespeeld.

Dynamic Tennis 50+ Moerdijk 
(DT 50+) bestaat al ruim 20 jaar 
en telt op dit moment rond de 40 
leden. De meeste leden spelen 1 
of 2 keer per week recreatief in 
de periode september tot en met 
mei. Er worden regelmatig (in-
terne) toernooien georganiseerd. 
Een groep leden speelt daarnaast   
een regiocompetitie met andere 
verenigingen uit Noord-Brabant 
en Limburg. Zij staan ingeschre-
ven bij de landelijke bond  (Dyna-
mic Tennis Bond Nederland, www.
dynamictennis.nl). 

Voor meer informatie, bel naar 
Cor de Vries (voorzitter)  tel.nr. 
0681080243 of naar het secreta-
riaat van DT 50+ Moerdijk 0168 
851431 of 06 24356840. Mailen kan 
ook: vrielo4@hotmail.com.

Jubilarissen bij VV Klundert

Voetbalvereniging Klundert is het 
nieuwe jaar gestart met maar 
liefst 18 jubilarissen. Zij werden 
zaterdag gehuldigd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Gezamenlijk 
waren deze mannen goed voor 
765 jaar lidmaatschap. Maarten 
van de Werken spande de kroon; 
75 jaar lid van VVK, een unicum 
voor de vereniging.

Voorafgaand aan de receptie was 
er een speciale wedstrijd. Chris-
tian Fuanani, Poger Mukoko, Je-
roen Veger en Ferry Littooy heb-
ben afscheid genomen als speler 
van de Klundertse voetbalvereni-
ging. Dit viertal speelde in het eer-
ste elftal in de tijd dat VVK het tot 
in de eerste klas schopte. Met een 
gelegenheidswedstrijd speelden 
ze nog één keer voor hun club te-
gen het huidige eerste elftal. Met 
een einduitslag van 2-2 werd het 
een mooi afscheid. En na afloop 
kregen deze vertrekkende voet-
ballers een aandenken en een bos 
bloemen aangeboden.

In de kantine was het ondertussen 
flink vol gelopen en werd er ge-
toost op het nieuwe jaar. Namens 
het bestuur wenste Cees Clarijs 
alle aanwezigen een gezond en 
sportief 2019. Waarna alle jubi-

larissen in het zonnetje werden 
gezet.

Vier zilveren jubilarissen: Andre 
Knook, Peter van Wingerden, 
Frank van Baren en Jeroen Veger. 
Maar liefst acht leden werden 
gehuldigd vanwege 40-jarig lid-
maatschap: Sytse Boonstra, Mart 
v.d. Bosch, Tonny Knook, Wim 
Lankhuijzen, Barry Ploeg, Corne 
Schoone, Gert Jan Tetteroo en Ar-
jen Goedemondt. 
Hele trouwe leden zijn Frans 
Nuijten, Leen Tolenaars en Seev 
Vermeulen. Zij werden gehuldigd 
voor 50 jaar lidmaatschap. Al deze 
jubilarissen kregen een beeldje en 
een bos bloemen aangeboden.
Daarnaast waren er nog een drie-
tal heel bijzondere jubilarissen. 
Voor die drie was Wethouder Eef 
Schooneveld uitgenodigd om hier 
een speciaal moment van te ma-
ken. Henk den Hollander en Leen 
den Bakker werden gehuldigd 
vanwege hun 60 jarig lidmaat-
schap en Maarten van der Werken 
kreeg een speciale oorkonde voor 
zijn 75 jarig lidmaatschap. Deze 
speciale jubilarissen kregen een 
mooie standaard van voetbalver-
eniging Klundert, een bos bloe-
men en een dinerbon als cadeau.

Nieuwjaarsbijeenkomst annex 
Snertavond “Die Overdraghe”

Op vrijdag 11 januari houdt Heem-
kundekring “Die Overdaghe” zijn 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
annex snertavond in Zalencen-
trum “De Niervaert”, Molenvliet 7 
in Klundert. Leden en niet-leden 
van de Heemkundekring zijn van-
af 18.30 uur van harte welkom om 
het bestuur en elkaar onder het 
genot van een nieuwjaarsdrankje 

het allerbeste toe te wensen voor 
het nieuwe jaar. 

Om 19.00 uur wordt de door de kok 
van de Niervaert zelfgemaakte en 
overheerlijke erwtensoep opge-
diend. Voor hen die geen erwten-
soep eten is er groentesoep. De 
maaltijd wordt afgesloten met een 
lekker kopje koffie of thee. Na de 
pauze wordt een, speciaal voor 
deze avond gemaakte, nieuwe 
variant gespeeld van de Klundert-
kwizzz, die “Die Overdraghe” elk 
jaar organiseert.

De kosten voor deze avond zijn € 
11,00 p.p. voor leden van de Hem-
kundekring. Niet-leden betalen € 
12,00 p.p. U moet zichzelf vooraf 
wel even aanmelden. Dat kan  t/m 
woensdag 9 januari a.s. bij An Rö-
mer (tel. 0168 402281) of bij Her-
ma Luykx ( tel. 0168 402090). 



Alleen vrijdag 11
&

zaterdag 12 januari
Alleen vrijdag 11

Appelflappen 4 stuks

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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur

Alleen vrijdag 11

zaterdag 12 januari

€ 8,00

€ 4,00

Openingstijden

€ 4,€ 4,€ 4,
Lange rozen en 
bloemenmix

2e gratis 

€ 2,44

€ 1,00


