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Jamsessie in 
Het Huis van de Wijk

Gewoon Bijzonder:
Wim Hommel

Afwisselend nieuwjaarsconcert 
door Klundertse Gardes

Bent u al vriend van In de 
Klundert

Gezellige nieuwjaarsborrel bij KOK

Terugblik en vooruitzicht door en voor de Klundertse ondernemers

Vrijdagavond 11 januari werd er een toost uitgebracht op 2019 door 
de ondernemers van het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK). Sa-
men met enkele genodigden waaronder het bestuur van de Stichting 
Klundert bij Kaarslicht en de braderiecommissie werd er teruggeblikt 
op 2018 en gesproken over de plannen voor 2019. Tijdens deze druk-
bezochte en gezellige nieuwjaarsborrel in De Stad KIundert werd ook 
de eerste prijs van de etalagewedstrijd uitgereikt aan Bloemisterij De 
Lentezwaluw.  

De etalagewedstrijd was bedoeld 
om de ondernemers in het cen-
trum te activeren om het evene-
ment Klundert bij Kaarslicht op 
zaterdag 15 december extra te 
verfraaien door hun etalage hele-
maal in het thema van dit evene-
ment in te richten. En dat is prima 
gelukt. De mooie sfeervolle eta-
lages voegden absoluut iets toe 
aan de sfeer. Klundert mocht zich 
mede door deze fraaie winkel
fronten tijdens de hele feest-
maand verheugen op een extra 

sfeervol winkelcentrum.

Nieuwjaarsspeech
Tijdens zijn Nieuwjaarsspeech 
blikte KOK-voorzitter Henk Stroot-
man terug op het voorbije jaar.
“2018 ligt achter ons en we mo-
gen vaststellen dat het een goed 
jaar was voor de KOK-leden. Er 
zijn veel activiteiten ontplooid en 
hierbij denken we aan de jaarlijks 
terugkerende braderie die zeer 
goed bezocht werd.  Daarnaast 
was de actie met de kwartetspel

len “Speel Moerdijk” een groot 
succes. Extra omzet werd gege-
nereerd en veel klanten zijn nu de 
trotse bezitter van een compleet 
kwartet. Vorig jaar werd ook de 
krant “in de Klundert” gelanceerd; 
mede mogelijk gemaakt door de 
KOK leden die adverteerden. De 
krant is een initiatief van In de 
Klundert en wordt bij de bevol-
king zeer goed gewaardeerd. Op 
15 december werd het 2-jaarlijks 
evenement Klundert bij Kaarslicht 
gehouden en werd de drukst be-
zochte editie ooit. Veel KOK leden 
hebben hierbij een mooie bijdrage 
aan geleverd door hun etalage te 
verfraaien. veel winkeliers hebben 
ook geprofiteerd van Klundert bij 
kaarslicht door hun winkel open te 
stellen en zo is er veel extra omzet 
gegenereerd daar de winkels heel 
goed bezocht werden De wedstrijd 
die hiervoor is uitgeschreven, is 
gewonnen door de Lentezwaluw.”

Helma Bossers en Greanne Ploeg 
van deze bloemenwinkel moch-
ten een overheerlijke slagroom-
taart in ontvangst nemen. Behal-
ve deze taart is de Lentezwaluw 
ook ondernemer van de maand 
geworden en hebben ze met een 
interview vorige week een podium 
gekregen in dit weekblad. Deze 
wedstrijd zal over twee jaar zeker 
een vervolg krijgen. Dit betekent 
een mooie aanvulling op het eve-
nement Klundert bij Kaarslicht, 
een voorbeeld van een mooie sa-
menwerking tussen een vrijwilli-
gersorganisatie en de onderne-
mersvereniging.

Vooruitzichten 2019.
Maar een goede ondernemersver-
eniging blikt niet alleen terug, die 
kijkt uiteraard ook vooruit en dat 
gebeurt natuurlijk ook bij de Klun-
dertse ondernemers.
“Het is heel mooi om te consta-
teren dat we sinds vandaag weer 
twee nieuwe leden hebben name-
lijk Groenendijk Tweewielers en 
Moon 3 Lifestyle van harte wel-
kom! Dit jaar zullen we doorgaan 
met het organiseren van omzet 
verhogende activiteiten. De win-
kelpas In de Klundert is hier een 
goed voorbeeld van. We zullen de 
handen meer ineen gaan slaan 
met bestuursleden en vrijwilligers 
van Klundert bij Kaarslicht, In de 
Klundert, Braderiecommissie en 
KOK bestuur. We zullen met el-
kaar gaan brainstormen wat we 
allemaal nog meer en beter kun-
nen gaan doen. We willen vaker 
evenementen gaan organiseren 
en daar het maximale uit gaan ha-
len. Meer bezoekers trekken die 
vaker komen en langduriger in het 
centrum van Klundert verblijven. 
We willen ook een aantrekkelijke 
vestigingsplaats blijven voor (re-
tail-)ondernemers. De Klundertse 
bevolking hun geld hier laten be-
steden. We kunnen nog een hoop 
terrein winnen door gezamenlijke 
PR te maken. Een jaarprogramma 
lanceren waarbij minimaal een 
keer per maand een aantrekkelijk 
evenement georganiseerd wordt.”

(lees verder op pagina 3)

Foto gemaakt door Cindy van den Broek



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

van 145,
voor

72,50
Maat 37 t/m 41

OPRUIMING
HALVE
PRIJS

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.
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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
Blue monday…. 
in 300 woorden

De dagen medio januari vinden 
mensen vaak somber. Maandag 
21 januari is het Blue Monday. 
Niet bepaald een dag om naar 
uit te kijken, eigenlijk meer een 
dag om over te slaan.

Blue Monday, wat is dat ei-
genlijk, waarom wordt dat zo 
genoemd? De term is afgeleid 
van het Engelse begrip “Fee-
ling blue” wat zoveel betekent 
als neerslachtig, somber. Het 
schijnt zelfs zo te zijn dat een 
of andere psycholoog heeft on-
derzocht dat dit de meest de-
primerende dag van het jaar is. 
Waarom juist deze maandag? 
Dat zou te maken hebben met 
het feit dat goede voornemens 
mislukt zijn en de vakanties 
nog ver weg lijken, de dagen 
zijn donker en bovendien is de 
maandag voor velen de eerste 
werkdag van de week. 

Je kunt het trouwens niet in het 
Nederlands zeggen, want de 
uitdrukking “iets een blauwe 
maandag doen” zegt dat ie-
mand iets maar voor een korte 
periode onderneemt, iets van 
weinig betekenis. Blauw in het 
Nederlands heeft de figuurlijke 
betekenis van nietig, van weinig 
waarde. Klinkt ook niet positief, 
maar is iets anders dan neer-
slachtig.

Gelukkig hoeven we er niet per-
se aan mee te doen. Ik had geen 
voornemens, dus die kunnen 
ook niet mislukt zijn, binnen-
kort gaan we er lekker een paar 
dagen tussenuit en maandag 
is voor mij juist een van de re-
laxtste dagen van de week. De 
krant ligt op de drukpers en 
veel nieuws is er meestal op 
maandag niet te halen. Ik hoef 
alleen maar beetje muziek te 
maken. Heerlijke dag!

Voor nu veel leesplezier met 
deze 14e editie en voor vol-
gende week maandag: bedenk 
maar dat je een dag later de 
volgende editie krijgt van deze 
krant en dat is dan weer iets om 
naar uit te kijken!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

(vervolg artikel voorpagina)
Ondernemersfonds
De KOK is in gesprek met de ge-
meente Moerdijk om te komen 
tot een ondernemersfonds waar-
in gelden komen die aangewend 
worden om projecten te realise-
ren die anders niet tot stand zou-
den komen. Dit om de leefbaar-
heid voor burgers en ook het ves-
tigingsklimaat voor ondernemers 
te verbeteren. 
“Het kan gaan over evenementen, 
beplantingen, verlichting etc. Er 
moet een systeem komen waarbij 
niet alleen de KOK leden bijdra-
gen doch alle ondernemers in het 

centrum van Klundert. We gaan 
ook onverminderd door met het 
realiseren van het centrumplan. 
Mooiere straten die aantrekke-
lijk zijn en de veiligheid voor de 
bezoekers vergroten. Door een 
intensieve samenwerking kunnen 
we veel bereiken om succesvol 
te ondernemen. Daar gaan we op 
proosten en ik wens u namens het 
bestuur van KOK een gezond en 
succesvol jaar toe!” aldus voorzit-
ter Henk Strootman namens het 
KOK-bestuur.

door Anjo van Tilborgh

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 woonomge-
ving 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.

Deze week een prachtige foto 
van een bijzonder mooi Klunderts 
plekje, gemaakt vanaf De Gracht 
door Leonne Dekkers.

Italiaans eten met de Zonnebloem afdeling Klundert
Het nieuwe jaar is weer begon-
nen en de Klundertse afdeling 
van De Zonnebloem wil onder het 
genot van een heerlijke Italiaanse 
maaltijd samen zijn en stilstaan 
bij nieuwe wensen, plannen en 
gedachten. Deze gezellige lunch 
is op vrijdag 18 januari van 12.00 
tot 14.15 uur in Gasterij ’t Tolhuijs 
aan de Zevenbergsepoort 43 in 
Klundert.

Het Tolhuijs zal die middag La-
sagne en Tiramisu serveren. Een 
typisch Italiaans hoofdgerecht en 

een heerlijk Italiaans dessert.
De Zonnebloem is er voor men-
sen met een lichamelijke be-
perking. Op deze middag zijn 
vanzelfsprekend partners ook 
welkom om mee komen eten.  De 
deelnamekosten bedragen tien 
euro per persoon inclusief maal-
tijd en een drankje. 
Voor meer info over de activitei-
ten van De Zonnebloem afdeling 
Klundert: Sylvia Endeman 0168-
402806



Proef onze 
nieuwe kaart!

RESERVEER OP:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL 

OF BEL 0168-729202

O
ok adverteren in In de K

lundert?
M

ail uw
 advertentie naar:

advertenties@
indeklundert.nl

Geweldige jamsessie in het Huis van de Wijk

Wat een gezellige sfeer was het zondagmiddag in het Huis van de Wijk! 
De eerste jamsessie van de initiatiefnemers Jammen in de Klundert 
was een feit. Wat een heerlijke muziek, wat een succes deze eerste 
editie. Zet een stuk of 15 enthousiaste muzikanten bij elkaar op gi-
taar, basgitaar, mondharmonica, cajon of wat voor muziekinstrument 
je ook speelt en daarbij natuurlijk mensen die gewoon lekker komen 
meezingen en je hebt een geweldige middag. 

Het idee om zo’n jamsessie te or-
ganiseren is het ontstaan op de 
afterparty van het muziekevent 
Hits uit de Top 2000 dat in het na-
jaar van 2018 werd georganiseerd 
door Muziekvereniging Determi-
nato. Spontaan werd toen tijdens 
de afterparty meegespeeld en 
gezongen met de band De Man-
nen van de Straat. Dat werd zo’n 
bijzondere happening dat Daisy 
Schreuders en Ton Boomaars 
spontaan besloten om te kijken 

of ze wat enthousiastelingen bij 
elkaar konden krijgen om samen 
op een zondagmiddag te gaan 
jammen.
Afgelopen zondag was de eerste 
sessie en wat voor een! Boven ver-
wachting liepen er heel wat men-
sen binnen in het Huis van de Wijk 
om te luisteren, om mee te spelen 
en om mee te zingen. Ton en Daisy 
waren beiden blij verrast met zo-
veel enthousiasme.
Nummers zoals Hallelujah van 

Leonard Cohen, Leaving on a 
Jetplane van John Denver, Love 
is all around van Wet wet wet tot 
Brabant van Guus Meeuwis en 
Het Dorp van Wim Sonneveld. Van 
alles kwam voorbij en het klonk 
allemaal even lekker. Publiek ge-
noot en zong spontaan mee met 
de diverse songs en degenen die 
mee hebben gedaan waren het al-
lemaal met elkaar eens: dit is voor 
herhaling vatbaar.
Er is een speciale facebookpagina 
Jammen in de Klundert, daar zijn 
diverse foto’s en opnames te vin-
den en daar zal ongetwijfeld ge-
publiceerd worden of en wanneer 
deze groep enthousiaste muzi-
kanten weer bij elkaar komen om 
je jammen. Heb je ’t nu gemist, 
zorg dan dat je er de volgende 
keer wel bij bent! 
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Wordt u 
ook Vriend 
van In de 
Klundert?
Veel kranten en weekbladen 
hebben abonnees, maar wij 
hopen het met vrienden voor 
elkaar te krijgen om weke-
lijks deze krant te mogen 
maken en verder gratis te 
kunnen verspreiden. Hoor jij 
ook al bij onze vriendenclub?

U kunt zich dan aanmelden 
voor een bedrag van 13,57 
euro per jaar, per halfjaar, 
per kwartaal of per maand. 
Een vreemd bedrag zult u 
zeggen. Wij vinden van niet. 
Op de plaats waar nu Klun-
dert 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.

Aanmelden als Vriend van In 
de Klundert kan op verschil-
lende manieren:
1. Via het invulformulier 

op de website www.
indeklundert.nl/word-
vriend-van-in-de-klun-
dert

2. Door invulling van de 
speciale vriendenkaart, 
onder andere verkrijg-
baar bij Albert Heijn, 
Jora en Primera. Of mail 
of bel even naar de re-
dactie, dan zorgen we 
dat u zo’n vriendenkaart 
krijgt (e-mail: redactie@
indeklundert.nl; tele-
foon 06-43694329).

Sponsors voor andere be-
dragen zijn uiteraard ook 
meer dan welkom!
Bijdragen kunnen overge-
maakt worden op bankreke-
ning NL06 RABO 0181 2466 
78 t.n.v. Stichting In de Klun-
dert o.v.v. Vriend van In de 
Klundert.

Afwisselend concert door de Gardes

Zaterdagavond stond De Stad 
Klundert helemaal in het teken 
van slagwerk. Slagwerkkorps 
Oranje Garde gaf daar samen met 
Slagwerkgroep Avant-Garde een 
nieuwjaarsconcert. Met zo’n 180 
man publiek mogen de Gardes te-
rugkijken op een mooie avond.

Van beide verenigingen lieten zo-
wel de jeugdgroepen als de gevor-
derden van zich horen. Het was 
een avond vol afwisseling. 
Bij Oranje Garde wordt voorna-
melijk gebruik gemaakt van onge-
stemd slagwerk, maar deze groep 
weet dit met de diverse instru-

menten en technieken verrassend 
in te vullen. 
Avant-Garde gebruikt ook onge-

stemd slagwerk, maar daarnaast 
wordt bij deze groep veelvuldig 
gebruikt gemaakt van een diversi-
teit aan melodische instrumenten. 
Liet de ene groep een stukje show 
zien en marcheertechniek, kwam 
de andere groep aan bod met een 
melodisch slagwerkstuk waarbij 
met name de xylofoon, marim-
ba en de vibrafoon in de hoofdrol 
stonden. Maar er kwam ook een 
show voorbij met een stukje hu-
mor toen een aantal muzikanten 
van de Oranje Garde hun kunsten 
vertoonden in Schotse kleder-
dracht. Juist zo’n hilarisch inter-
mezzo zorgt voor een leuke afwis-
selende avond. Na afloop werd er 
nog gezellig nagepraat onder het 
genot van een feestelijke nieuw-
jaarsborrel.

Kampvuuravond voor mannen vanaf 18 jaar

In en om Klundert worden regelmatig kampvuuravonden voor man-
nen gehouden. Doel van de avond is ontmoeting tussen mannen, gelo-
vig of andersdenkend, om in de ontspannen sfeer van een kampvuur 
in gesprek te gaan over zaken die er toedoen, maar ook gewoon voor 
gezelligheid.

De eerstvolgende kampvuuravond 
staat gepland op vrijdagavond 1 
februari 2019. De locatie is deze 
keer buiten Klundert en wel op 
het adres Oude Heijningsedijk 22 
in Heijningen. De inlooptijd is van-

af 19.45 uur.
Alle mannen vanaf 18 jaar zijn 
welkom, dus ook introducees zijn 
van harte uitgenodigd. Er wordt 
een eigen vrijwillige bijdrage ge-
vraagd van 5 euro. 

Een brug slaan
Het motto van deze avonden is ei-
genlijk: geef een man een vuurtje 
en wat te drinken, dan weet hij wat 
de bedoeling is. Deze zogenaam-
de KVA’s hebben tot doel om een 
brug te slaan tussen gelovige en 
niet-gelovige mannen die elkaar 
kunnen ontmoeten en spreken 
om in de ontspannen sfeer van 
een kampvuur in gesprek te gaan 
over zaken die er toe doen. Elkaar 
te bevragen, te bemoedigen en te 
steunen, vriendschappen te slui-
ten en elkaar te helpen. De man-
nen die dit organiseren doen dit 
vanuit het geloof in God en Jezus. 
De initiatiefnemers hebben zelf de 
waarde gevonden die het geloof 
in Jezus geeft, en geloven dat dit 
niet alleen voor hen zelf maar voor 
elke man waarde bied.

Eén van de initiatiefnemers is Paul 
van Dijk. Je Voor vragen of meer 
informatie kun je hem mailen via 
kvaklundert@gmail.com. Meer 
informatie over deze avonden is 
te vinden op de facebookpagina 
KVAKlundert.
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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: Wim Hommel (84)

Ik woon in Klundert sinds…
In augustus 1954 ben ik als onder-
wijzer begonnen op de Rooms-ka-
tholieke school in Klundert. Oor-
spronkelijk kom ik uit Oud-Vos-
semeer. Wij hadden vroeger thuis 
een gezin met 15 kinderen. Op 23 
februari 1934 ben ik geboren als 
vijfde kind. Volgende maand hoop 
ik mijn 85e verjaardag te vieren. 
Ik ben opgegroeid in een echt 
Rooms-Katholiek gezin. Mijn tan-
te nonnetje, zuster Egidia, vertel-
de wel eens dat ze jaren gebeden 
heeft dat ik pastoor zou worden. 
Maar dat is het niet geworden. Ik 
heb op een echte jongensschool 
gezeten, was daar intern en heel 
afzonderlijk opgegroeid. Na de 
kweekschool was het in eerste 
instantie de bedoeling dat ik als 
broeder-onderwijzer zou gaan 
werken. Ik heb de voorbereiding 
hiervoor gedaan als postulant in 
het klooster, maar een paar da-
gen voor m’n examen ben ik naar 
huis gegaan. Ik had moeite met de 
gelofte van armoede, zuiverheid 
en gehoorzaamheid. Dat ik alles 
wat ik al verzameld had, moest 
afgeven aan het klooster, dat kon 
ik niet. Uiteindelijk benoemd als 
leraar in Klundert en begonnen 
in de oude RK school in de Oos-
terstraat. In 1957 zijn we verhuisd 
naar de Keenestraat als Sint Jan 
Baptistschool, wat nu Basisschool 
De Rietvest is. Ik ben nooit meer 
weggegaan uit Klundert. Ik voel 
me hier thuis.

Men zou mij kunnen kennen 
van...
Ik heb heel veel Klundertse kinde-
ren in de klas gehad. Ik heb rap-
porten bewaard en poezieversjes 
die ik geschreven heb. Veel van 

mijn leerlingen zullen mij nog wel 
herinneren, een heleboel vroege-
re leerlingen kom ik nu ook nog 
regelmatig tegen.
In 1956 ben ik dirigent gewor-
den van het Niervaertkoor. Later 
ook van andere koren. Dat was 
een geweldige tijd. Ik had tijdens 
mijn opleiding al ervaring opge-
daan met zingen en dirigeren en 
ik kon piano en orgel spelen. Dat 
was overigens ook een voordeel 
bij mijn sollicitatie als leraar, want 
ze zochten iemand die kennis had 
van muziek en die orgel en piano 
kon spelen. Bij mijn sollicitatie 
moest ik een en ander laten horen 
en ze stonden versteld dat ik zo-
veel missen en allerlei liedjes uit 
m’n hoofd kon zingen en spelen. Ik 
werd meteen aangenomen.
Met het Niervaertkoor heel veel 
mooie momenten gehad, zoals 
koorfestivals en concoursen, heel 
wat eerste prijzen gehaald en ook 
een paar keer op televisie geweest. 
Dat koor heb ik 43 jaar gedirigeerd 
tot 1997. In die periode heb ik ook 
nog een conservatoriumopleiding 
gedaan: koordirectie kerkmuziek 
en profaandirectie. Een paar jaar 
achter elkaar elke zaterdag naar 
Tilburg en thuis uren studeren. In 
1968 ben ik hiervoor geslaagd.
Een heleboel mensen in deze 
omgeving weten ook dat ik een 
echte verzamelaar ben. Ik heb bij-
voorbeeld een grote verzameling 
devotionalia, maar ook een uitge-
breide collectie muziekpartituren 
en een grote verzameling cd’s.
In Klundert zal ik het meest be-
kend zijn denk ik van de aubade 
op Koningsdag. Ik heb al 58 jaar 
hiervan de muzikale leiding. Dit 
jaar hoop ik voor de 59e keer op 
het bordes te staan van het Stad-

huis voor de aubade op Konings-
dag. Dit vind ik altijd een bijzonder 
mooi moment, echt geweldig om 
te doen.
Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan heb is…
Dat is toch wel de televisie-uitzen-
ding in 1973 van de hoogmis waar 
Mgr. Alferink voorging en wij met 
het Niervaertkoor mochten zin-
gen.

Ik ben trots op...
“Mijn” schitterend verbouwde 
kerk, de Stad Klundert, dat nu op 
zo’n mooie manier gebruikt wordt. 
Het is één van de mooiste gebou-
wen in de hele omgeving gewor-
den en ik heb zoveel bewondering 
voor degenen die het zo voor el-
kaar hebben gekregen. Daar mo-
gen we allemaal trots op zijn!

Mijn lijfspreuk is...
Gelukkig maken is gelukkig zijn.

Mijn sterrenbeeld is...
Vissen. En ik ben een echte vis: 
overgevoelig en muzikaal.

Ik ben goed in...
Het enthousiasme voor muziek over-
brengen, mensen laten genieten van 
muziek.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben nogal driftig, maar dat heb 
ik gelukkig in de loop der jaren le-
ren bedwingen.

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die afspraken niet nako-
men.

Ik droom van...
Dat ik na mijn 85e nog lang met 
liefde en plezier mag blijven le-
ven. En dat ik volgend jaar de 60e 
aubade mag leiden.

Deze film moet iedereen zien...
Ik kijk heel weinig films, maar de 
film over Roberto Benzi vind ik wel 
erg mooi. Prachtige film van een 
groot dirigent!

Het boek waarvan ik genoot...
Ik heb heel veel boeken waar-
onder veel geestelijke werken. 
Bijvoorbeeld de boeken van Har-
ry Nouwen vind ik mooi. Ik lees 
graag werken van Dominee ter 
Linden. Verdere goede schrijvers 
vind ik Stijn Streuvels, Marie Koe-
nen, Guido Gezelle, Bernard van 
Meurs. Het Kriekende Kriekse bij-
voorbeeld, ik ken het helemaal uit 

mijn hoofd.

Ik luister graag naar...
Mozart en Beethoven, dat is echt 
mijn lievelingsmuziek. Ik heb bij-
voorbeeld 180 cd’s met muziek 
van Mozart, het complete oeuvre. 

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten...
Mgr. Van den Hende, de voorzitter 
van de Nederlandse Bisschoppen-
synode. Dat is zo’n wijze man. 

Het liefst drink ik...
Een pilsje bij het koken, een glas 
rode wijn bij het diner en op een 
feestje een jonge Bols. Maar alles 
met mate.

Het allerlekkerste eten vind ik…
Ouderwetse slastamp met spek-
jes zoals vroeger bij m’n moeder.

Mijn favoriete vakantieland is...
Oostenrijk en dan vooral Salzburg. 
Bijzonder vond ik ook het bezoek 
aan het praalgraf van Bach in 
Leipzig en de bisdomreizen naar 
Assisi en Padua.

In mijn vrije tijd…
Heerlijk een uurtje piano spelen of 
met de koptelefoon op naar mu-
ziek luisteren, daar geniet ik van.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen
Een reis maken naar Israël. 

Als ik 10 miljoen euro win…
Dan zou ik geld verdelen onder 
mijn familieleden en geld geven 
aan liefdadige instellingen. En ik 
zou alle gebrandschilderde ramen 
van De Stad Klundert laten ver-
nieuwen. Ik zou dan ook een huis 
kunnen laten bouwen met ruimte 
voor een vleugel waar ik vrij uit 
kan spelen en met voldoende plek 
voor al m’n verzamelingen, waar 
ik al mijn devotionalia kan uitstal-
len. 

Mijn lievelingssport is…
Op de kweekschool was ik een 
goede turner en ik heb vroeger al-
tijd volleybal gespeeld. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik volg het nieuws en actualitei-
tenprogramma’s. Ik kijk graag 
naar Nederland Zingt, het geloofs-
gesprek met Leo Fijen en naar het 
programma De Slimste Mens..

(Lees verder op de volgende pagina)
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Instuif bij Popkoor 
Rhythm4All Klundert

Zaterdag 5 februari houdt het 
popkoor Rhythm4All een instuif 
war iedereen welkom is om 
eens te komen kijken, luisteren 
en meedoen met het koor. Deze 
instuif is in de repetitieruimte 
van het koor in de hal van ba-
sisschool De Rietvest aan de 
Keenestraat 7 in Klundert.

Dit popkoor uit Klundert bestaat 
al meer dan 35 jaar. Vroeger 
zongen zij veel in dee RK kerk 
in Klundert, maar sinds er geen 
diensten meer zijn in deze kerk, 
is het koor begonnen met ver-
andering van het repertoire. Er 
wordt nu met name populaire 
muziek gezongen en inmiddels 
hebben ze al heel wat pop- en 
nederpopsongs in hun repertoi-

re.
Graag zou het koor nieuwe le-
den verwelkomen en ze hopen 
natuurlijk ook op wat jongere le-
den die graag mee willen komen 
zingen. Volgens het bestuur is 
het een gezellige groep mensen, 
die met veel plezier en enthou-
siasme repeteert. Op dit mo-
ment wordt er gewerkt aan een 
concert dat gepland staat op 24 
maart.
Heb je belangstelling om te zin-
gen in dit koor en wil je graag 
een keertje komen kijken, loop 
dan gerust eens binnen op een 
repetitieavond iedere dinsdag 
van 19.30 tot 21.30 uur in De 
Rietvest of kom naar de instuif 
op zaterdag 5 februari.

Heel wat kwartetten compleet 
na 2e ruilbeurs

Afgelopen donderdagochtend 
werd er een tweede ruilbeurs ge-
houden om mensen de gelegen-
heid te geven om hun kwartetspel 
Speel Moerdijk compleet te krij-
gen. Tot eind december konden 
er kwartetkaarten verzameld wor-
den bij de Klundertse winkeliers 
en met totaal 25 kwartetten kon-
den ze dan een compleet spel bij 
elkaar sparen.

De eerste ruilbeurs was zaterdag-
middag 29 december in De Stad 
Klundert. Een heleboel mensen 
waren toen niet in de gelegen-
heid. Op initiatief van Dik Weeda is 
er toen een groepje ontstaan om 
nog een ruilbeurs te organiseren. 
Samen met Marian Strootman en 
Toos van Loon heeft Dik een werk-
groep gevormd en zijn ze ermee 
aan de slag gegaan. Van heel veel 
mensen kregen ze de resterende 
dubbele kaarten ter beschikking 
en al gauw hadden ze een flinke 
basis om nog heel veel mensen te 
kunnen helpen.
Donderdag was er in het Huis van 

de Wijk in De Mauritshof de twee-
de ruilbeurs. Op een lange tafel 
lagen de kwartetkaarten keurig 
op volgorde uitgestald. En heel 
wat bezoekers wisten de weg naar 
het Huis van de Wijk te vinden en 
kunnen nu ook het spel spelen 
met complete kwartetten.

Van alle resterende kaarten zullen 
Dik, Marian en Toos kwartetten 
gaan maken, die ze dan geven aan 
bijvoorbeeld scholen, clubs van de 
kerken, diverse instellingen, de 
voedselbank enz.
“Het is toch hartstikke zonde om 
je dubbele kaarten zomaar bij het 
oud papier te gooien. We kunnen 
er op deze manier nog heel veel 
mensen blij mee maken”, aldus 
Marian Strootman.
Mensen die nog dubbele kaar-
ten hebben waar ze niets meer 
mee doen, mogen deze inleveren 
bij Marian Strootman. Ze mogen 
ook afgegeven worden op het re-
dactieadres van dit blad (Rondeel 
120) dan komen ze ook bij de juiste 
werkgroep terecht.

Vervolg Gewoon bijzonder
Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb heel lieve vrienden en ken-
nissen.

Ik ben bang voor…
Ik ben best bangelijk aangelegd. 
Ik ben bijvoorbeeld bang voor hon-
den en ’s avonds alleen op straat 
in het donker, dan voel ik me ook 
niet op m’n gemak

Ik heb bewondering voor…
Voor alle vrijwilligers die op al-
lerlei gebieden iets betekenen en 
hulp bieden waar nodig is. Wat 
zou de kerk bijvoorbeeld moeten 
beginnen zonder die hulp van vrij-
willigers en medewerking op pas-
toraal gebied, juist in deze tijd dat 
het priestertekort heel heftig is. 

Klundert vind ik…
Dat is voor mij de mooiste plaats 
die er bestaat, ik zou nergens an-
ders willen wonen.

Wat ik mis in Klundert is…
Goede verbindingen openbaar 
vervoer. Ik heb zelf een auto maar 
voor degenen die geen auto (meer) 
rijden, is dit wel een probleem.
Mooiste plekje in Klundert…
Bij het Wachtertje, daar is bene-
den een prachtig platje met een 
bankje. Een heerlijk plekje waar ik 
graag zit om te genieten van het 
uitzicht.

Minst mooie plekje in Klundert…
Dat is nu nog de Bult van Pars, 
maar daar wordt gelukkig iets aan 
gedaan.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk
Het huis waar ik woon. Ik kijk uit op 
het mooie centrum. Alles wat Klun-
dert binnenkomt en uitgaat, dat 
komt langs mij.

Adverteren in
In de Klundert?

Mail uw advertentie naar:
advertenties@indeklundert.nl
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Kalender:
woensdag 16 januari 2019
14.00 uur Heemhuis open tot 
16.00 uur (Heemkundekring Die 
Overdraghe) 
16.00 uur Muziekspeeltuiin voor 
kinderen vanaf 4 jaar in De Nier-
vaert

vrijdag 18 januari 2019
12.00 uur Italiaans eten met De 
Zonnebloem in Gasterij Het Tol-
huijs 
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; 
telefoon 0168-407747 
Sociaal werker: maandag, dins-
dag en donderdag
Renske Littooij: 
email renske.littooij@surpluswel-
zijn.nl – telefoon 06 236 408 24

dagelijks om 10.00 uur gezamen-
lijk koffiemoment
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:

Hennep
Op 7 januari werd door een ge-
meenteambtenaar een hoeveel-
heid gedumpt hennepafval aan-
getroffen. De politie werd gebeld 
omdat het mogelijk traceerbaar 
was naar de dumper.
Een verdachte constructie kon 
worden gemaakt en hierop werd 
een bezoek gebracht aan de wo-
ning van de verdachte. Tijdens een 
zoeking in de woning en op een 
aantal andere plaatsen werd een 
hoeveelheid soft- en harddrugs 
aangetroffen.
Er werd een aantal personen aan-
gehouden en gehoord.
Het onderzoek loopt nog.

Hennepkwekerij
Op 8 januari heeft het hennepteam 
van de politie een aantal wonin-
gen in de regio bezocht, waarbij 
ook een woning in Klundert. In 
de woning werden ruim 100 hen-
nepplanten aangetroffen en werd 
elektriciteit illegaal afgenomen.
Er was op dat moment niemand 
aanwezig in de woning. De hennep 
werd geruimd en de huurder moet 
nog worden gehoord over de hen-
nep en diefstal elektriciteit.
De gevolgen van het aantref-
fen van een hennepkwekerij zijn 
meestal:

* behalve dat men zich bij justitie/
rechtbank  moet verantwoorden 
wordt er door de politie een be-
rekening gemaakt wat het ille-
gaal verkregen voordeel is (aantal 
planten, eerdere oogsten, etc). Dit 
wordt door justitie terug gevor-
derd,
* de energieleverancier sluit de 
elektriciteit af en wordt weer aan-
gesloten na boete + betaling wat 
men illegaal heeft afgenomen,
* woonstichting (woonkwartier) 
zegt de huurovereenkomst op 
waardoor je op straat komt te 
staan.
.

Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Wil-
lemstad, Helwijk, Tonnekreek, 
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon  0900-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl

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

Hoe gaat het met je goede voor-
nemens?
“De beste wensen voor het 
nieuwe jaar. Heb je nog goede 
voornemens?” De kans is groot 
dat je deze zin of gedeeltes van 
deze zin de afgelopen weken vaak 
gehoord hebt.  De definitie van 
‘een voornemen’ is volgens de 
Dikke van Dale: het plan hebben 
om… Uit onderzoek is gebleken 
dat er van het plan dat we hebben 
vaak maar bar weinig terecht 
komt. Slechts 20 procent van de 
mensen met een goed voornemen 
weet dit plan ook echt te verwe-
zenlijken.
Gelukkig hangt Gods liefde voor 
ons niet van onze prestaties af! 
Hij geeft al het goede uit genade. 

Wie je ook bent, wat je ook doet. 

Dinsdag 15 januari
19.00 uur Catechisatie onderbouw 
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw 
in de gereformeerde kerk

Zondag 20 januari
10.00 uur Morgendienst Gerefor-
meerde kerk, Ds. D.C. Groenen-
dijk 
10.00 uur Morgendienst Her-
vormde kerk, ds. W.P. v.d. Aa uit 
Waalwijk 
16.30 uur Middagdienst  Gere-
formeerde kerk, Dhr. P. Mostert, 
Hendrik Ido Ambacht
18.30 uur Avonddienst Hervormde 
kerk,  Ds. A. Slingerland

Zaterdag 26 januari
12.00 uur Alleenstaandenmiddag 
in de D-zaal van de gereformeer-
de kerk

Protestantse Gemeente Moer-
dijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-

lein 1 Moerdijk

Zondag 20 januari
09.30 uur Morgendienst, Ds. F. 
den Harder
18.30 uur Zingen bij het orgel

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

H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
I: www.immanuel-parochie.eu

Donderdag 17 januari
09:30 uur Gebedsviering; diaken 
M. Bastiaansen

Zondag 20 januari
09.30 uur Oecumenische viering 
Dag van de Eenheid
11.00 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; pas-
toor M. Prasing

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 
19:00 uur: Oecumenische weeks-
luiting Mauritshof Klundert
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Linze van der Mierden begon in  het zomernummer van 1976 van de 
Overdraght, het verenigingsblad van Heemkundekring “Die Overdrag-
he”, met het verklaren van de straatnamen in Klundert. Wellicht ook 
voor de lezer van nu interessant. 

In de komende weken verklaren 
we voor u de straatnamen die 
Klundert had in 1976. We behan-
delen de straten in dezelfde volg-
orden als de heer Van der Mierden 
destijds en hebben ook zijn tekst 
gebruikt, zij het wat meer in de 
stijl van en met de gegevens van 
deze tijd voor zover er sinds 1976 
dingen veranderd zijn. 
De serie zullen we afsluiten met 
de straatnamen die er na 1976 zijn 
bijgekomen. 

1 - Inleiding

Klundert is in de middeleeuwen 
ontstaan, waarschijnlijk in de 
tweede helft van de 13e eeuw, 
als het gebied dat tegenwoordig 
Noordwest-Brabant heet door 
toedoen van kloosterlingen heel 
primitief wordt droog-gelegd.

De oudste naam is “Overdraghe”. 
Al snel wordt die naam gewijzigd 
in “Nyervaert”, mogelijk omdat 
door verzanding van een water-

loop een nieuwe vaart moest wor-
den aangelegd. Er zijn summiere 
aanwijzingen dat de oudste bewo-
ning moet worden gezocht in de 
buurt van de Tol, misschien voor 
in de Langeweg. Zekerheid hier-
over bestaat (nog) niet.
Als in november 1421 de St.-Elisa-
bethsvloed grote delen van Hol-
land overstroomt, wordt ook Nier-
vaart getroffen. Hoewel niet gelijk 
weggevaagd, komt ook het dorp 
met het omliggende land onder 
water. Misschien is de toestand 
vergelijkbaar met die van 1953. 
Ook toen kwam een groot gebied 
onder water, dat met de modern-
ste hulpmiddelen binnen vrij korte 
tijd kon worden drooggemaakt. 
Het dorp Niervaart daarentegen 
kreeg door de biet te herstellen 
dijkdoorbraken geregeld wa-
ter-overlast en langzaam trok 
de bevolking weg. Het duurde 
tot 1558 eer dit verdronken land 
weer was ingedijkt. Vrijwel gelijk 
werden straten uitgezet en kort 
daarna vestigde zich weer nieuwe 
bewoners in het dorp dat dan de 
naam Clundert krijgt, al blijft de 
naam Niervaart nog lang gehand-
haafd en spreekt men van Nier-
vaart alias de Clundert
In tegenstelling met oudere 
dorpsbouw, waarbij men de hui-
zen kriskras door elkaar gooit, 
wordt nu een duidelijk stratenplan 

aangelegd. Een stratenplan dat 
heden ten dage nog duidelijk te 
herkennen is.

Als rond 1583 de wallen en de 
grachten zijn aangelegd is de 
plaats een vrij sterke vesting. In 
1793 beschieten de Franse troe-
pen het stadje hevig, maar on-
danks de vrij zware schade bleef 
het stratenplan ongewijzigd. Na 
de Franse bezetting is de vesting 
opgeheven en werden gedeelten 
van de wallen en grachten ge-
slecht. Er ontstond bebouwing 
achter de drie poorten, nu de Ze-
venbergse Poort, de Hilse Poort 
en de Schanspoort. In zuidwes-
telijke richting werden later de 
Blauwehoefsweg, de Krugerstraat 
en de Walstraat aangelegd. De 
grootste verandering kwam ech-
ter na de Tweede Wereldoorlog. 
Grote verwoestingen door het ge-
hele stadje, later nog wat sanering 
en uiteindelijk de wijken buiten de 
oude wallen geven nu een Klun-
dert te zien dat alleen het hart 
nog op dezelfde plaats draagt. Wij 
zullen trachten u vanaf volgende 
week de verklaring te geven van 
de straatnamen binnen de kom 
anno 1976.

Klundertse Straatnamen   
voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
deel 1 - 15 januari 2019

Recept van de Week
Mediterrane lunchsalade
Heb je brood van gisteren over, 
niet weggooien, daar kun je nog 
allerlei lekkere dingen van maken. 
Deze keer een lunchrecept: 

Panzanella, een makkelijke 
en snel te maken mediterrane 
maaltijdsalade.

Nodig voor 2 personen
Vier sneetjes brood, 200 gram 
kleine tomaatjes, twee of drie 
paprika’s, naar smaak kapper-
tjes, olijven, komkommer en len-
te-uitjes in ringetjes, salami (kan 
eventueel ook bijvoorbeeld met 
ansjovis), balsamicoazijn, olijfolie, 
basilicum, oregano, peper en zout.

Bereiding is heel simpel: 
Snijd het brood in dobbelstenen 
van zo’n anderhalve centimeter. 
Halveer de tomaatjes, snijd de 

paprika’s en komkommer in stuk-
jes en meng alles met de olijven, 
kappertjes en de lente-uiringetjes 
in een grote kom.
Snijd de salami in stukjes en voeg 
de balsamicoazijn en de olijfolie 
toe en mix alles goed door elkaar. 
Breng op smaak met basilicum, 
oregano, peper en eventueel zout.
Ook lekker met rucola er door ge-
mengd
Eet smakelijk!

Zonder adverteerders geen 
Weekblad In de Klundert
Dit weekblad is een huis-aan-
huiskrant die zich met plaat-
selijke berichten richt op de 
inwoners van Klundert, Moer-
dijk, Noordhoek, Noordschans, 
Tonnekreek en Zwingelspaan. 
Naast artikelen van de eigen 
redactie, staat de krant vol met 
berichten van plaatselijke ver-
enigingen, stichtingen en on-
dernemers. 

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 initi-
atieven. We hopen dat u uw be-

trokkenheid voor wat betreft de 
leefbaarheid in de kernen van 
deze regio ook wilt laten blijken 
door het plaatsen van een ad-
vertentie in ons weekblad om 
zo dit lokale initiatief een kans 
van slagen te geven.

Dit regionale weekblad kan al-
leen bestaan bij gratie van do-
nateurs en adverteerders. 

Op onze website www.inde-
klundert.nl/adverteren staat 
meer informatie over adverte-
ren en de tarieven. Daar kunt 
ook meteen een opdracht ge-
ven tot het plaatsen van een 
advertentie. 
Wilt u meer weten, stuur dan 
even een e-mail naar adverten-
ties@indeklundert.nl.
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Maarten van de Werken: 75 jaar lid van voetbalvereniging Klundert

Op een slof en een oude voetbalschoen…

Vorige week zaterdag 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
Voetbalvereniging Klundert (VVK) werd Maarten van de Werken (91) 
gehuldigd voor zijn 75-jarig lidmaatschap van deze vereniging. Een 
bijzondere gebeurtenis, uniek in de geschiedenis van de Klundertse 
voetbalclub en waarschijnlijk zelfs redelijk uniek in z’n algemeenheid. 
Als Weekblad In de Klundert brachten wij een bezoek aan Maarten en 
zijn vrouw Jo van de Werken om hun verhaal te horen.

De gezondheid van Maarten laat 
wat te wensen over. Inmiddels 
woont hij op een speciale afdeling 
in de Mauritshof terwijl zijn vrouw 
Jo nog in de Hilsepoort woont. In 
mei van dit jaar hopen ze 65 jaar 
getrouwd zijn. “Het doet ons best 
verdriet dat we nu niet meer sa-
men kunnen wonen, maar ik kon 
zelf de verzorging van mijn man 
niet meer aan, dus het is beter 
zo”, vertelt Jo. Maarten heeft het 
goed in de Mauritshof en Jo be-
zoekt hem zoveel ze kan. Ook bij 
dit gesprek is ze er natuurlijk bij. 
“Maarten weet het niet altijd hele-
maal precies meer en samen vul-
len we elkaar mooi aan”.

Op één schoen
Op 16-jarige leeftijd werd Maarten 
lid van Voetbalvereniging Noord-
hoek (VVN). Er waren toentertijd 
twee voetbalverenigingen: VVN 
was de protestantse voetbalclub 
en de Rooms-katholieke jongens 
voetbalden bij OLTO. Later zijn ze 
samengegaan als Voetbalvereni-
ging Klundert (VVK).
“Ik had zelf geen voetbalschoe-
nen en mocht schoenen lenen 
van Job Silvius”, vertelt Maarten, 
“er waren heel veel jongens toen 
die geen voetbalschoenen had-
den. Er waren in die naoorlogse 
tijd gewoon niet genoeg schoenen 
voor iedereen, dus we deelden de 
schoenen met elkaar. Ik kreeg 
een rechterschoen en links voet-
balde ik op m’n eigen schoen. Een 
andere speler kreeg dan de lin-
kerschoen.”

De thuiswedstrijden werden ge-
speeld op een veld achter het 
café van Wout Millissen aan de 
Noordschans. “We voetbalden op 
een weiland. Elke vrijdag gingen 
de koeien uit de wei en moesten 
wij ’s avonds vlaaien scheppen om 
het veld schoon te maken voor de 
wedstrijd”, blikt Maarten terug op 
zijn begintijd. 
Later werd er verkast naar een 
veld aan de Boerendijk en na-
dat OLTO en VVN samen zijn ge-
gaan, werd er gevoetbald op een 
veld van de katholieke kerk, daar 
waar nu de wijk Moye Keene ligt. 
Het clubhuis was toen bij Meijer 
aan de Zevenbergsepoort. Dat is 
allemaal verleden tijd. Inmiddels 
al weer jaren mag de Klundertse 
voetbalvereniging trots zijn op het 
mooie Sportpark Molenvliet, waar 
men de beschikking heeft over 
drie speelvelden en een trainings-
veld. Het hoofdveld is kunstgras 
en voorzien van wedstrijdverlich-
ting. En daarnaast heeft VVK een 
ruim clubgebouw met allerlei ne-
venruimtes, zoals kantine, kleed-
kamers en vergaderruimte.

Wat voor voetballer was Maarten 
eigenlijk?
“ik was best een goede voetballer, 
was absoluut niet verlegen en niet 
bang van de bal. Heb jaren in het 
eerste elftal gespeeld en heel veel 
doelpunten gemaakt.” Kleedka-
mers en douches hadden ze niet, 
de jongens moesten zich verkle-
den in het onderhuis van het café 
en na de wedstrijd ongewassen op 

de fiets terug naar huis. De fiets 
was ook het vervoermiddel naar 
de uitwedstrijden. “We fietsten 
toentertijd bijvoorbeeld met z’n 
allen naar St. Annaland, speelden 
daar onze wedstrijd en op de fiets 
weer terug”.

In mei 1954 trouwden Maarten 
en Jo en begon hun gezinsleven 
in de Hilsepoort. Hij werkte in het 
familiebedrijf in woningstoffering. 
Later verhuisden ze naar de Stad-
huisring. Ze kregen samen een 
zoon en een dochter. Toen hun 
zoon de zaak overnam, verhuis-
den Maarten en Jo terug naar de 
Hildepoort.
Inmiddels hebben ze zeven klein-
kinderen en zeven achterkleinkin-
deren, het achtste achterkleinkind 
is op komst. “Een rijk bezit, we 
hebben een prachtig gezin en daar 
zijn we heel trots op”.

Dat de beste moge winnen
Maarten voetbalde in de beginja-
ren van zijn huwelijk nog fanatiek 
mee en was daarnaast ook actief 
bij de vereniging bijvoorbeeld in 
de elftalcommissie waar hij on-
der andere zorgde voor de op-
stellingen. “En mijn standpunt 
was altijd: niet trainen dan ook 
niet voetballen. Daar waren de 
jongens niet altijd blij mee, maar 
het stimuleerde wel om te komen 
trainen”. Zelf miste hij zelden een 
training tijdens zijn voetbalcarriè-
re. “Ik deed altijd mijn best en ging 
altijd zoveel mogelijk trainen. Ik 
speelde natuurlijk om te winnen, 
maar ik kon wel goed tegen m’n 
verlies. Mijn standpunt is altijd: 
dat de beste en de sterkste moge 
winnen”. De derde helft daar deed 
Maarten zelden aan mee en daar 
was Jo wel blij mee. “Ik kon er 
thuis bijna de klok op gelijk zetten, 
na de wedstrijd kwam hij altijd 
meteen naar huis en zorgde ik dat 
de koffie klaar stond als hij binnen 
kwam en dronken we gezellig sa-
men een bakje”, zegt Jo. 

Sportwinkel
Ze hadden een druk bestaan met 
hun gezin en de zaak. Eerst alleen 
de woningstoffering en bedden-
zaak, later begon Jo daarbij een 
winkel in sportartikelen. “Toen 
onze zoon ging voetballen, kwam 
hij met de vraag of we ook voet-
balkleding en dergelijke konden 
gaan verkopen, want dat was er in 
Klundert niet. Dat hebben we toen 
gedaan en met veel plezier heb ik 
toen die sportwinkel gerund”, ver-
telt Jo. En zo heeft de familie van 
de Werken heel wat sportshirts, 

allerlei sportschoenen en ande-
re sportartikelen verkocht. “In de 
winkel hadden we bijvoorbeeld al-
tijd een bal liggen, want jongetjes 
die voetbalspullen komen kopen, 
zijn altijd wat ongedurig en willen 
graag een balletje trappen en dat 
kon bij ons”. Inmiddels bestaat 
die winkel niet meer en is er al-
leen nog het familiebedrijf Woon & 
Slaapcomfort van de Werken.

Waterpolo
Maarten was in zijn jonge jaren 
een sportieve man, want behalve 
voetballen deed hij ook aan water-
polo.“We speelden waterpolo in 
het voormalige natuurbad aan de 
Noordschans. Elke zaterdagavond 
speelden we een wedstrijd. Dat 
hebben we gedaan tot 1970 toen 
het zwembad dicht ging. Wat heb-
ben we daar mooie tijden beleefd. 
We hadden een fanatiek team en 
moesten ook wel eens ergens 
anders spelen. Er waren maar 
twee spelers die een auto had-
den: dokter den Hollander die ook 
meespeelde in ons team en ikzelf. 
Als de dokter dan eens dienst had, 
dan werden alle spelers in mijn 
auto gepropt en gingen we zo op 
pad. Dat kun je je nu niet meer 
voorstellen.”

Altijd trouw lid gebleven
Na 34 jaar stopte Maarten met 
voetballen, maar bleef wel altijd 
trouw lid van de vereniging. 
“Met twee drukke winkels en een 
druk gezin lukte het niet meer om 
zelf te blijven voetballen, maar tot 
een paar jaar terug stond ik altijd 
bij alle thuiswedstrijden aan de 
lijn en soms ging ik ook mee om 
te kijken bij de uitwedstrijden. Nu 
gaat dat helaas niet meer. Vorig 
jaar nog een keertje samen met 
m’n zoon Maarten naar een wed-
strijd wezen kijken, dat was leuk, 
maar verder nu niet meer”, aldus 
Maarten. Van zijn beginperiode bij 
de voetbal is Maarten de enige die 
nog overgebleven is. Verder leeft 
er niemand meer. Voor hem dus 
nu een speciale plaquette voor 
dit uitzonderlijke jubileum en een 
huldiging door Wethouder Eef 
Schoneveld vorige zaterdag in de 
voetbalkantine. Een groot deel 
van zijn kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen waren daar ook 
bij. De plaquette staat te pronken 
op zijn kamer en de foto’s staan 
bij vrouwlief Jo op de IPad. “Daar 
kijken we samen met heel veel 
plezier op terug. Blij en trots dat 
we dit samen met onze kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 
mochten meemaken”.
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Klundert in slotminuut onderuit
Voetbalvereniging Klundert heeft de vriendschappelijke wedstrijd in en 
tegen Zwaluwe met 1-0 verloren door een doelpunt in de 90e minuut, 
waarbij een Zwaluwe-speler uit een hoekschop ongehinderd mocht in-
koppen.
Tweedeklasser Zwaluwe probeerde in de beginfase Klundert vast te zet-
ten, maar kon dit niet lang volhouden en ontstond er een rommelig duel 
waarbij de kansen voor een van de doelen spaarzaam waren.
In de tweede helft nam Klundert wat meer het initiatief en kreeg het 
ook enkele kansjes. Zo had Bas Schuurmans Klundert op 0-1 moeten 
schieten en Luc den Hollander en Loïc Luzolo kwamen ook enkele keren 
gevaarlijk door, maar zochten het doel te hoog. Het duel leek te gaan 
eindigen in een 0-0 eindstand, maar daar dachten ze bij Zwaluwe anders 
over.
Volgende week wordt de competitie hervat in en tegen Halsteren.

Uitslagen zaterdag 12 januari:
Zwaluwe 1 – Klundert 1: 1-0
Klundert 2 – Klundert JO19-1: 5-0
 
Programma zaterdag 19 januari:
15.00 uur Halsteren 1 – Klundert 1 
14.30 uur Klundert Vr1 - SJO FC De Westhoek Vr1 
12.00 uur Klundert JO19-1 - Internos JO19-1
10.00 uur Klundert JO13-1 - Hoeven JO13-1

Korfbalvereniging DSO
Het eerste van DSO wist geen punten te pakken in Vlissingen tegen Seol-
to. Het tweede daarentegen ging wel met de volle winst naar huis vanuit 
Vlissingen. 
Aanstaande zaterdag krijgen beide teams korfbalvereniging NIO uit Rot-
terdam Schiebroek tegenover zich, deze keer thuiswedstrijden in De 
Niervaert. De wedstrijd van het tweede begint 16.30 uur en aansluitend 
speelt dan het eerste van DSO tegen NIO 1. Aanmoediging wordt altijd 
zeer gewaardeerd.

Uitslagen zaterdag 12 januari:
Seolto 1 - DSO 1: 23 - 19
Seolto 2 - DSO 2: 12 - 21
DSO 4 - Erasmus 3: 13 - 12
DSO 5 - De Voltreffers 2: 14 - 12
TOGO A3 - DSO A1: 7 - 14
PKC / SWKGroep B5 - DSO B2: 
6 - 10
DSO B3 - Focus B2: 3 - 11
DSO D2 - Keep Fit '70 D1 2 - 12
DSO D3 - ZKV D1: 8 -   1
Vriendenschaar E6 - DSO E1: 
1 - 29
VIOS E1 - DSO E2: 4 -   5
PKC / SWKGroep F6 - DSO F1: 
9 – 10

Programma deze week:

Vrijdag 18 januari:
21:20 uur Merwede / Multiplaat 
7 – DSO 4 

Zaterdag 19 januari:
17:40 uur DSO 1 - NIO 1
16:30 uur DSO 2 - NIO 2
15:20 uur DSO 3 - PKC / SWK-
Groep 7
13:15 uur Scheldevogels 4 - DSO 5
14:10 uur DSO 6 - Eureka 3
13:00 uur DSO A1 - Fortis A2
17:40 uur Conventus B1 - DSO B1
12:00 uur DSO B2 - Good Luck B2
11:00 uur DSO C1 - Good Luck C1
10:00 uur DSO D1 - Sporting Del-
ta D2
12:40 uur Ventura Sport D1 - DSO 
D2
12:00 uur DeetosSnel D4 - DSO 
D3 
09:00 uur DSO E1 - Scheldevogels 
E2
09:00 uur DSO E2 - Albatros E6

sportberichten plaatsen?
Mail deze naar:

redactie@indeklundert.nl

Moerdijk wil van asbestdaken af
De afgelopen maanden onder-
zocht een bureau in opdracht van 
de gemeente hoeveel asbest-
houdende daken Moerdijk telt. 
Met behulp van luchtfoto's zijn 
ruim 31.000 panden bekeken. 
Zo'n 2.884 daken zijn 'potentieel 
asbesthoudend', met een totale 
oppervlakte van circa 355.000 
m2. Uit het onderzoek blijkt dat 
in Moerdijk 93% van de daken 
weinig verweerd is. De overig 7% 
is matig tot erg verweerd.

Twee vliegen in een klap 
Met de inventarisatie in de hand, 
gaat het college nu een plan van 
aanpak opstellen. Wethouder 
Brummans: "We zoeken regi-
onaal afstemming en samen-
werking zodat we zo efficiënt 
mogelijk kunnen werken. Het 
is immers zonde van de tijd als 
alle gemeentes het wiel zelf 
uitvinden. Dat de dakbedek-

king vervangen moet worden, 
biedt ook kansen om meteen 
duurzaamheidsmaatregelen te 
treffen. Zonnepanelen plaatsen 
bijvoorbeeld, of een groendak. 
Het verschilt per locatie wat een 
passende maatregel is. Daarom 
werken we aan een plan waarin 
we de verschillende kansen in 
beeld brengen.”

Wat kunnen inwoners nu al 
doen? 
Voor kleinere hoeveelheden as-
best tot 35 m2 kunnen inwoners 
na melding terecht bij de mili-
eustraat aan de Fuutweg 4 in 
Klundert om gratis inpakfolie op 
te halen. Het ingepakte asbest 
kunnen ze vervolgens kosteloos 
aanbieden bij de milieustraat. Bij 
grotere hoeveelheden moet een 
gecertificeerd saneerder wor-
den ingeschakeld.

Nederlands kampioenschap twirlen

Klundertse Chantal Verschoor 
pakt 4 titels en EK ticket

In het weekend van 12 en 13 janu-
ari 2018 werd in Almere het Ne-
derlands kampioenschap twirlen 
gehouden.
De Klundertse Chantal Verschoor 
was met haar 3 solo onderde-
len en 3 teams geplaatst voor dit 
kampioenschap. Ze verdedigde 
daar haar titel voor het solo on-
derdeel 2 baton.

Voor de onderdelen 1 baton en 
dance twirl wist ze zich als eerste 
te plaatsen via de voorronden. Het 
was dus een spannend weekend 
waar veel op het spel stond. Za-
terdag bleek aan het einde van de 

dag dat ze Nederlands kampioen 
was voor dance twirl en 2 baton. 
Nog meer spanning voor haar 
voor de zondag.
Aan het eind van de dag bleek ze 
ook de titel voor 1 baton binnen te 
hebben. Een geweldige prestatie.

Als kers op de taart werd ze Ne-
derlands Kampioen met het lar-
ge team van Twirlvereniging The 
Rainbows uit Roosendaal, waar ze 
ook in uitkomt. Dit team komt uit 
in de kampioensklasse en heeft 
daarmee een ticket voor het EK 
in Italie te pakken. Met het on-
derdeel  baton mag ze mee als 
reserve naar het EK. Met de ande-
re twee teams werd ze derde van 
Nederland.

Het EK vind plaats van 17 t/m 21 
april in Lignano Sabbiadoro in 
Italië. De voorbereidingen zullen 
direct beginnen bij zowel de ver-
eniging als bij de bond. Verplich-
te bondstrainingen en verplichte 
wedstrijden zitten in de voorberei-
dingen. Chantal is al eerder naar 
Europese Kampioenschappen ge-
weest en deed dat niet onverdien-
stelijk met drie podium plaatsen. 
De kosten voor dit evenement ko-
men geheel voor eigen rekening.
Men gaat dus naarstig op zoek 
naar sponsoren.



Dit heb je nodig:- Lege wc-rol- Kleurspullen- Schaar
- Lijm

Knutsel je eigen hamster

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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur

Zo maak je de hamster:
1. Kleur alles mooi in, of gebruik glitters, stiften of verf, wat je maar wilt.
2. Knip alle onderdelen netjes uit.
3. Plak het grote vierkante stuk rondom een wc-rol
4. Plak de kop, de pootjes en de armpjes op de juiste plek

5. Lever je hamster in bij de service balie en ontvang jouw unieke AH Hamster knuffel!!!


