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Nominatie bruidsfoto
Moniek van Gils

Zorgen om verdwijnen
bomen

Gewoon bijzonder
Marielle van Pruijssen-Endepoel

Verkenning haalbaarheid
ondernemersfonds

Genieten in De Stad Klundert van prachtige sfeervolle muziek

teren. Samen met de Klundertse
organist Henk Strootman achter
één van de orgels die De Stad rijk
is, zorgden zij voor een geweldig
stukje improvisatie door allerlei
nummers op verzoek van het publiek te spelen. Wat een geweldig
samenspel en wat is dat genieten
in de prachtige akoestiek in deze
voormalige kerk.
Met het nummer You raise me up
en de toegift Time to say goodbye
werd dit prachtige nieuwjaarsconcert afgesloten. Een muziekbeleving op niveau!

Geweldige improvisaties op piano en orgel, schitterende solozang, een prachtig strijkorkest, dat waren
onder meer de ingrediënten van een mooi nieuwjaarsconcert afgelopen vrijdagavond in De Stad Klundert.
Daar waren te gast pianist Jan Vayne, het Nationaal Strijkorkest onder leiding van dirigent Bert Moll en
zangeres Petra Berger. Zij lieten de honderdtal gasten genieten van prachtige sfeervolle muziek, een heerlijk avondje uit in Klundert.
Zo’n avond dat is werkelijk genieten voor de echte muziekliefhebbers: een afwisselend programma
met mooie muziek van gerenommeerde muzikanten. De ouverture
was voor het Nationaal Strijkorkest met The Queen of Sheba, gevolgd door een indrukwekkende
improvisatie van pianist Jan Vayne. Zangeres Petra Berger zong
diverse liederen met het orkest
en pianist Jan Vayne als begeleiding en met name haar vertolking
van Stay with me till the Morning,
zorgde voor een hartverwarmend
applaus. Dit prachtige nummer,

gebaseerd op het Adagio uit het
Klarinetconcert in A-majeur van
Wolfgang Amadeus Mozart is
vooral bekend door een arrangement van Tom Parker. Dit werd
nu op eigen wijze vertolkt door de
veelzijdige zangeres Petra Berger.

revue. Maar natuurlijk mocht ook
de Radetsky Mars van Johann
Strauss sr. niet ontbreken, het
publiek klapte spontaan mee en
ook het meer hedendaagse stuk
Palladio van Karl Jenkins maakte
grote indruk.

Variatie als traktatie
De hele avond werd het publiek
getrakteerd op een muzikale gevarieerdheid. Nummers zoals
Bist du bei mir, My one true love
tot de Hongaarse Dansen deel 5
van Brahms en Anthem for the
World van Verdi passeerden de

Improvisatie verheven tot kunst
Pianist Jan Vayne heeft improvisatie tot een ware kunst verheven. Of
het nu om klassiek repertoire gaat
of populaire hedendaagse muziek.
Het is een bijzondere belevenis
om naar zijn virtuoze pianospel
te kijken, maar bovenal te luis-

Diversiteit aan concerten in De
Stad
De Stad Klundert is regelmatig het
podium voor een diversiteit aan
concerten en optredens. Liefhebbers mogen voor de komende periode zovast de volgende datums
noteren in de agenda: zondagmiddag 27 januari een concert door
de tenor Ferhat Öz en pianist Art
Zegelaar met Vaughan Williams
Songs of Travel en Cole Porter
Songs of Love, op 23 maart is het
Roosendaals Kamerkoor te gast,
op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 april wordt een bijzonder muziekspektakel uitgevoerd
getiteld Passie in Klundert, het
Paasverhaal in een modern jasje
a la The Passion zoals jaarlijks
uitgezonden wordt op televisie,
in Klundert gebracht door Determinato samen met een speciaal
voor deze productie samengesteld
koor, spelersgroep en solisten.
Een week later tijdens het paasweekend kan men genieten van de
klassieke Mattheüs Passion.

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af?
Benen
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Gezicht
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Rug

Dé oplossing
definitief ontharen met IPL!
Voorstraat 52b, 4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

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

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

Songs of Travel
Vaughan Williams

Songs of Love
Cole Porter

Voorstraat 16 4791 HN Klundert T 0168 - 850 919 Email: ByTiki@ziggo.nl
Volg ons op www.facebook.com\bytikiklundert

Tenor Ferhat Öz
Piano Art Zegelaar
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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.

Bijzonder concert in De Stad Klundert

Vaughan Williams Songs of
Travel & Cole porter
Songs of Love
Op zondagmiddag 27 januari kan
met in De Stad Klundert genieten van een bijzonder concert
van tenor Ferhat Öz en pianist
Art Zegelaar. Samen zorgen zij
voor een prachtige muziek van
de componisten Ralph Vaughan
Williams en Cole Albert Porter.
Dit concert begint om 15.00 uur;
de toegang bedraagt 12,50 euro.
Songs of Travel zijn negen liederen gecomponeerd door Ralph
Vaughan Williams, met gedichten uit de Robert Louis Stevenson collectie. De liederen zijn
geschreven voor zang en piano.
De Songs of Travel behoren tot
Ralph Vaughan Williams vroegste successen.
Cole Albert Porter was een Amerikaanse componist en songwriter. Hij is geboren in Indiana uit
een welgestelde familie. Tegen
de wil van zijn grootvader in begon hij een muzikale cariërre.
Deze klassiek geschoolde muzikant voelde zich aangetrokken
tot het theater. Na een moeizaam begin in de jaren 20 brak
hij echt door in de jaren 30. Hij
was één van de grootste songwriters voor Broadway. Anders
dan veel succesvolle Broadway
componisten schreef Porter zowel de teksten als de muziek
voor zijn liedjes.

Foto van de week

Tenor Ferhat Öz
Ferhat Öz is geboren in 1985 in
Istanbul en woont tegenwoordig
in Rotterdam. Daar werkt hij als
jazz-zanger en zangcoach. Na
een opleiding van 7 jaar aan Istek
Belde Fine Arts School waar hij
Cello en Piano studeerde werd
hij in 2003 toegelaten aan de universiteit van Instanbul waar hij
vocal jazz ging studeren.
In 2006 won Ferhat ” The young
jazz singers contest” in Turkije.
In 2014 verhuisde hij naar Rotterdam om verder te studeren en
haalde hij zijn Master bij Codarts
Hogeschool voor de kunsten.
Pianist Art Zegelaar
Art Zegelaar is een professioneel muziekleraar, artiest en
componist in Nederland. Art
heeft veel muziek geschreven
o.a. een Opera, een Ballet en een
Piano Concert. Hij gebruikt vele
instrumentale combinaties en in
zettingen voor Theater, Dans en
Orkest.
Kaarten à € 12,50 zijn te bestellen via internet: https://tickets.
indeklundert.nl of te koop bij Primera van den Berge, Voorstraat
30 in Klundert.

Wat wonen wij in een prachtige omgeving! Wie weet krijgen we komende week de gelegenheid om wat
winterse foto’s te maken… We zijn benieuwd! Wie maakt de foto voor de volgende editie?
Mail je mooiste foto naar redactie@indeklundert.nl en zet er even bij waar de foto precies genomen is.
Afgelopen week diverse foto’s mogen ontvangen. In het begin van de
week was het somber weer, dus ook
wat donkerdere foto’s. Op krantenpapier komen deze niet altijd goed
tot hun recht, dus de keuze is gevallen op een zonnige foto. Wederom een foto gemaakt in het mooie
Klundertse centrum. Een prachtig
plaatje van de Bottekreek met geweldig mooi licht op deze zonnige
zondag, gemaakt door Segert van
Wensen.
Met de andere foto’s zijn we natuurlijk ook heel blij. We krijgen al een
mooi fotoarchief bij elkaar en natuurlijk zullen er regelmatig ook foto’s geplaatst worden op facebook.

Weekschrijfsel

Opruimen… in 300 woorden…
Ik ben van nature nogal rommelig en bewaar veel te veel dingen. Natuurlijk probeer ik alles
een beetje netjes te houden en
op het oog opgeruimd, maar je
moet niet in kastjes kijken of laa
tjes opentrekken… Weliswaar
dus niet direct in zicht, het lijkt
aardig opgeruimd, maar schijn
bedriegt.
Sinds kort is er een serie op
Netflix: Marie Kondo, de Japanse opruimgoeroe. Die serie
kwam ik toevallig tegen en ik
moet het inderdaad toegeven,
het zou voor mij ook wel eens
goed zijn om flink huis te houden. Wat moet ik bewaren, wat
wil ik bewaren en wat zou ik
weg moeten doen?
Volgens de Kondo-methode
gaat het niet alleen om opruimen, maar om het maken van
keuzes. Je moet dan op een andere manier naar al je spullen
kijken en bedenken waar je blij
van wordt. Je leert daardoor
wat goed voor jou is. Wat je wilt
doen in je leven, hoe je je vrije
tijd wilt indelen en wat je in de
toekomst zou willen.
Maar hoe doe je dat dan?
Je maakt een selectie en dan
bedenken wat je wilt houden
of niet. Je begint met kleding
en boeken, daarna papieren en
dan komt komono, een Japanse term voor allerlei. Het laatste de spullen met emotionele
waarde.
Dat wordt lastig… Je mag alles
houden, maar dan netjes op een
goed plekje in plaats van zomaar ergens wegstoppen. Volgens de opruimgoeroe kan je
dit in een weekend voor elkaar
krijgen, maar dat betwijfel ik.
Wel een eerste stap gezet: alle
edities van deze krant netjes bij
elkaar in een map gedaan om te
bewaren. Weer een map erbij
waar ik blij van word… ;-)
Veel leesplezier met de 15e
editie van Weekblad In de Klundert!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

Bezoek onze showtuin & winkel!

Kijk voor meer informatie op:
www.destadklundert.nl
- Feesten
- Verjaardagen
- Trouwen

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

Dineren

Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert

9.2

(0168) 40 14 67

bij restaurant De Pa

www.vanwensenmakelaars.nl

storie

Dit regionale weekblad kan
alleen bestaan bij gratie van
donateurs én adverteerders
Dit weekblad is een huis-aan-huiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de inwoners van Klundert,
Moerdijk, Noordhoek, Noordschans,
Tonnekreek en Zwingelspaan. Naast
artikelen van de eigen redactie, staat
de krant vol met berichten van plaatselijke verenigingen, stichtingen en
ondernemers.

RESERVEREN KAN OP
ETENINDEPASTORIE.NL
OF TELEFONISCH 0168-729202

Bevorderen leefbaarheid
Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het bevorderen van
de leefbaarheid in de kernen door te
fungeren als spreekbuis voor lokale
initiatieven. Maar deze krant kan alleen bestaan als ondernemers hun
betrokkenheid voor wat betreft de
leefbaarheid in de kernen ook willen

laten blijken door het plaatsen van
een advertentie.
Redelijke advertentietarieven
Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer
informatie over adverteren en de
tarieven. Voor redelijke tarieven
kunnen advertenties geplaatst
worden in diverse formaten en
zonder meerprijs altijd full-colour.
Advertenties kunnen rechtstreeks
via de website doorgegeven worden, maar eventueel is opmaak in
overleg ook mogelijk. Meer informatie hierover is op te vragen via
e-mail
advertenties@indeklundert.nl.
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Zijn wij al
vrienden?

Klundertse Moniek van Gils genomineerd voor
Bruidsfoto Award 2019

Veel kranten en weekbladen hebben abonnees, maar wij hopen
het met vrienden voor elkaar te
krijgen om wekelijks deze krant te
mogen maken en verder gratis te
kunnen verspreiden. Hoor jij ook
al bij onze vriendenclub?

m’n werk ook altijd tot uitdrukking
te brengen. Mijn specialisatie is
bruidsfotografie, maar ik vind het
ook leuk om een dag uit het leven
van…. te fotograferen, een zogenaamde Day of Life Shoot”, aldus
Moniek.

Aanmelden als Vriend van In de
Klundert kan op verschillende
manieren. Via het invulformulier
op de website www.indeklundert.
nl, 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 vriendenkaart krijgt (e-mail:
redactie@indeklundert.nl; telefoon 06-43694329).

Publieksprijzen & Overall Winnaar
Met het bepalen van de genomineerden van de Bruidsfoto Award
2019 is de race nu echt van start
gegaan. Tot 4 mei 2019 kunnen
aanstaande bruidsparen en andere belangstellenden hun stem uitbrengen op hun favoriete bruidsfoto’s via www.bruidsfotoaward.nl.

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

Op 14 januari 2019 zijn de nominaties bekendgemaakt van de prestigieuze verkiezing Bruidsfoto Award 2019. Moniek van Gils uit Klundert
is genomineerd in de categorie Getting Ready . Uit een aantal van ruim
1.200 inzendingen koos de jury 80 foto’s die meedingen naar een felbegeerde Bruidsfoto Award 2019. De BFA wordt dit jaar voor de 15e
keer op rij georganiseerd. In de acht fotocategorieën zijn telkens tien
foto’s genomineerd. Alle genomineerde bruidsfoto’s zijn te vinden op
www.bruidsfotoaward.nl.
Kers op de taart
Moniek is natuurlijk hartstikke trots op deze nominatie: “Dat
is toch een beetje de kers op de
taart”.
Sinds 2007 staat ze ingeschreven als fotograaf bij de Kamer
van Koophandel, maar eigenlijk
sinds 2010 echt professioneel fotograaf. “Ik heb nu nog een studio
in Zevenbergen, maar daar stop ik
mee. Studiowerk is niet echt mijn
ding, ik ben een echte daglichtfotograaf en werk graag buten”.

Moniek is geen echte Klundertse
in die zin dat ze hier niet geboren
en getogen is. “De liefde heeft me
naar Klundert gebracht en ik woon
hier graag. Inmiddels hebben we
ons huis verbouwd en hebben nu
een kantoor aan huis. Ik heb nu
hier een goede ruimte om klanten te ontvangen. Dus ik kan nu
fijn hier vandaan gaan werken”.
Persoonlijke aandacht staat hoog
in haar vaandel. “Van persoonlijke aandacht, daar wordt iedereen
veel mooier van. Dat probeer ik in

Eind mei 2019 worden de Award
winnaars in de 8 categorieën bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. De foto met de
meeste publieksstemmen wint
ook nog eens de titel Overall Winnaar 2019.
Doel Bruidsfoto Award
De Bruidsfoto Award wordt voor
de vijftiende keer op rij georganiseerd door Bruid & Bruidegom
Magazine en heeft als doel om
bruidsparen te inspireren voor
hun eigen bruiloft en kennis te
laten maken met professionele
bruidsfotografie en -fotografen.

Red.: Het zou natuurlijk leuk zijn
als een Klundertse fotograaf deze
bijzondere prijs mag winnen, dus
hierbij een oproep om allemaal
even te stemmen op de genomineerde foto van Moniek.

Integrale controle woonwagencentrum Klundert goed verlopen
Op 15 januari hielden diverse overheidsdiensten een controle op een
woonwagencentrum in Klundert.
Zij controleerden onder andere op
brandveiligheid, rechtmatige bewoning, naleving van vergunningen (milieu- en bouwvoorschriften) en openstaande belastingschulden. Er zijn
diverse overtredingen aangetroffen.
De controle was een vervolg op een
nulmeting enkele jaren geleden.
Resultaten
Op meerdere plekken is sprake van
illegale bebouwing en bewoning,
zoals een bijgebouw dat in de tuin is
geplaatst en illegaal wordt bewoond.
En een wooneenheid met meer bewoners dan ingeschreven op de betreffende locatie.
Op diverse plekken ontbreken brand-

werende scheidingen.
Het bestemmingsplan wordt niet
overal nageleefd. Zo is een bijgebouw
bijvoorbeeld in gebruik als clublocatie
voor een motorclub. Er zijn diverse
voorraadtanks en een afleveringspomp met daarin rode dieselolie aangetroffen. Rode dieselolie is diesel
die onder een lager accijnstarief valt.
Het zonder vergunning voorhanden
hebben van rode dieselolie is niet
toegestaan. Voor het ontduiken van
de dieselaccijns zal de douane een
proces-verbaal opmaken.
Er zijn diverse openstaande belastingschulden geïnd. Ook is beslag
gelegd op enkele auto’s.
Bij een aantal bewoners wordt nader
onderzoek gedaan naar de naleving
van fiscale wet- en regelgeving.
Bij een van de woningen werd stroom

illegaal afgenomen. Dit is beboet en
direct hersteld.
Op het terrein is een autosloperij gevestigd waar meerdere milieuovertredingen zijn geconstateerd.
Tevreden over integrale aanpak
Burgemeester Klijs is tevreden over
de integrale aanpak van de controle.
“Iedere inwoner van de gemeente
Moerdijk heeft recht op een veilige
leefomgeving. In onze aanpak staat
preventie voorop. Maar waar het nodig is, pakken we door. Regelmatig
controleren hoort erbij. Bijvoorbeeld
bij bedrijfsverzamelgebouwen, recreatieterreinen en campings. Vandaag
controleerden we het woonwagencentrum. In 2015 brachten we de situatie daar in kaart met een nulmeting. De afspraak is toen gemaakt dat

dit het uitgangspunt zou zijn voor de
hercontrole na de renovatie. Dat is
vandaag gebeurd. Een integrale controle zoals vandaag levert niet alleen
een actueel inzicht op maar werkt
ook preventief. Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt
de overheid bovendien efficiënter en
effectiever. Ook voor de betrokkenen,
in dit geval de bewoners, kost het
minder tijd.“
Betrokken partijen
De controle is uitgevoerd door Belastingdienst, OMWB en gemeente. De
politie was aanwezig ter ondersteuning. In totaal waren zo’n 40 mensen
in touw en zijn alle 17 wooneenheden
bezocht. De controle verliep rustig ,
bewoners waren erg meewerkend.

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: Mariëlle van Pruijssen-Endepoel (44) uit Klundert
Ik ben trots op...
Op mijn gezin.

maken voor...
Warme chocolade lava cake.

Mijn lijfspreuk is...
Als je lief bent voor een ander, dan
zijn ze het ook voor jou.

De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten...
De Dalai Lama. Een wijze man met
bijzondere en inspirerende uitspraken.

Mijn sterrenbeeld is...
Weegschaal en dat klopt ook echt
helemaal. Ik ben een echte twijfelkont, altijd alles wikken en wegen.
Ik ben goed in...
Les geven. Dat vind ik oprecht
heel leuk om te doen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben in het ziekenhuis geboren,
maar wel getogen in Klundert,
heel m’n jeugd hier gewoond. Heb
hier op Basisschool De Molenvliet
gezeten. Na de middelbare school
ben ik gaan studeren aan het Brabants Conservatorium in Tilburg
en ben daar op kamers gegaan.
Na vijf jaar heb ik een auditie gewonnen voor een baan bij het Nederlands Ballet Orkest (NBO) in
Amsterdam. Daarnaast moest ik
m’n studie nog afmaken. Inmiddels had ik Bjorn leren kennen en
we zijn toen samen gaan wonen in
Den Haag. Dat lag voor ons toen
het meest centraal. Tijdens het afstuderen UM (dat heet tegenwoordig master), een half jaar nadat ik
begonnen was bij het NBO, ben ik
aangenomen als hoorniste bij het
Residentie Orkest in Den Haag
en daar werk ik nu nog steeds. In
2000 zijn we verhuisd naar Klundert. Die keuze hebben we met
name ook gemaakt met het oog
op de toekomst voor de zorg van
mijn broer Martin. Hij heeft een
beperking en zal altijd zorg nodig
hebben. Wij kunnen het zo makkelijker overnemen van mijn ouders.
Men zou mij kunnen kennen van...
Sommigen kennen mij misschien
nog van vroeger van school ofzo.
Verder was ik lid van Determinato en ik heb hier in deze regio
ook muzieklessen gegeven via
de toenmalige muziekschool De
Westhoek.
Geen idee of men weet dat ik beroepshoorniste ben bij het Residentie Orkest. Voor dit orkest ben
ik ook medeverantwoordelijk voor
de educatieprogramma’s en ik
geef les aan De School voor Jong

Talent aan de hoornleerlingen op
de MAVO, HAVO en VWO aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Daar ga ik vanaf volgend
schooljaar ook methodieklessen
geven aan de HBO hoornstudenten. Ik heb een fantastische
baan. De muziek heeft me zoveel
gebracht. Je maakt zeker als
musicus een persoonlijke ontwikkeling door. Ik was altijd best
een verlegen en onzeker meisje.
Door met kunst en mensen bezig
te zijn, krijg je een open blik op de
wereld. Muziek is met de persoon
verbonden, je speelt zoals je bent.
In het orkest ontwikkel je bepaalde antennes, zonder verbale communicatie weet je toch wat een
ander bezig houdt. Het is geweldig om muziek te kunnen maken,
je maakt daar zoveel mensen blij
mee.
Samen met mijn man Bjorn zijn
we in 2001 in Klundert met een eigen muziekschool voor koperblazers begonnen: De Koperhoek. Iedereen kan hier muziekles volgen
voor trompet, bugel, hoorn, trombone en tuba. De lessen worden
door Bjorn gegeven, mij ontbreekt
nu de tijd om hier les te geven,
maar als het nodig is, dan kan ik
meewerken.
Een aantal jaar geleden heb ik ook
nog de PABO-opleiding gedaan en
inmiddels heb ik m’n diploma leraar basisonderwijs. Ik heb hier in
deze contreien stage gelopen en
af en toe invalwerk gedaan.
Het meest bijzondere wat ik ooit
meegemaakt heb is…
Moeder worden. We hebben een
dochter (Hannah) en een zoon
(Sjoerd). We hebben samen echt
een fijn en hecht gezin.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben vrij ongeduldig. Als er bijvoorbeeld een probleem is, dan
wil ik meteen een oplossing paraat hebben. Soms kun je beter
even wachten en eerst nadenken.
Ik heb een grote hekel aan…
Ruzie.
Ik droom van...
Dat de kinderen gelukkig zijn en
goed terecht komen. Dat ze doen
en zijn wat ze gelukkig maakt. Gewoon zijn wie ze zijn zonder zich
anders voor te hoeven doen.
Deze film moet iedereen zien...
Intouchables. Deze prachtige film
vertelt het waargebeurde verhaal
van een verlamde aristocraat die
een vriendschap opbouwt met zijn
verzorger. Ook de filmmuziek o.a.
van de Italiaanse componist Ludovico Einaudi is ontzettend mooi.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees van alles. Ik vond bijvoorbeeld Tonio van A.F.Th. van der
Heijden een heel mooi boek. Erg
indrukwekkend is het boek Ik
ben Pelgrim van Terry Hayes. En
de boeken van Nicci French vind
ik geweldig. De hele serie van
maandag tot zondag heb ik achter
elkaar gelezen.
Ik luister graag naar...
In de auto naar 538 of naar podcast met verhalen. Klassieke
muziek is natuurlijk een deel van
mijn leven, heb met het orkest al
heel wat mooie muziek gemaakt.
Renaissance muziek vind ik mooi.
Maar van authentieke middeleeuwse muziek, daar kan ik echt
van genieten. En ik luister graag
als mijn kinderen muziek maken,
dat is zo’n rijkdom.
Men kan mij ’s nachts wakker

Het liefst drink ik...
Koffie, rode wijn.
Het allerlekkerste eten vind ik…
Vis.
Het meest bijzondere wat ik ooit gedaan heb…
Alle vakanties met ons gezin.
Mijn favoriete vakantieland is...
Noorwegen.
In mijn vrije tijd…
Lezen of Netflix series kijken, lekker
ontspannend.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Een hele mooie verre reis maken
samen met onze kinderen. Het is
bijzonder om samen dingen te beleven die niemand van ons ooit gedaan heeft. Dus tegelijk samen voor
het eerst iets doen of beleven.
Als ik 10 miljoen euro win…
Zorgen dat de kinderen riant kunnen studeren. En een groter huis
kopen met veel ruimte voor onze
honden.
Mijn lievelingssport is…
Wandelen en zwemmen, maar
daar komt te weinig van.
Op televisie kijk ik graag naar…
Nieuws en actualiteitenprogramma’s, Witteman op zondag en series en documentaires op Netflix.
Mijn beste vriend/vriendin…
Bjorn, m’n man en m’n maatje.
Ik ben bang voor…
Culturele kaalslag. Het gaat altijd
over cijfertjes, het moet meetbaar
zijn. Alles is berekenend, er is bijna
geen tijd voor creativiteit. Ook vanuit
de politiek is te weinig aandacht en
geld voor culturele organisaties en
dat is niet best voor onze maatschappij. Cultuur zorgt voor verbinding. Het
kunnen verplaatsen in dingen en situaties, dat doet kunst met je, het speelt
in op je emotie, het laat je nadenken
over het leven.
Lees verder op de volgende pagina.
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vervolg Gewoon Bijzonder...
Kunst is een spiegel van de maatschappij. Dus die culturele kaalslag
daar ben ik, ondanks dat het hier en
daar iets lijkt te verbeteren, toch wel
bang voor.
Ik heb bewondering voor…
Mensen die zich volledig inzetten
om andere mensen te helpen.
Klundert vind ik…
Dat is mijn thuis. Het is hier fijn en
vrij wonen. Je hebt hier alles wat
je nodig hebt, ook qua winkels.
Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis eigenlijk niets, wat meer
horeca zou misschien wel leuk

zijn.
Mooiste plekje in Klundert…
Het poldergebied rondom Klundert, zoals bij de Stenen Poppen,
de Blauwe Hoefsweg, de Aalskreek en de Toekomst. Prachtig
wandelgebied.
Minst mooie plekje in Klundert…
Tja… nu nog Bult van Pars.
Mooiste plekje in de gemeente
Moerdijk…
Willemstad én Klundert. Maar in
Willemstad zou ik niet willen wonen.

Advertenties voor In de Klundert?
Mail deze naar:
advertenties@indeklundert.nl

Kalender:

woensdag 23 januari
14.00 uur: Heemhuis open tot
16.00 uur Heemkundekring Die
Overdraghe
zaterdag 26 januari
14.00
uur:
Tentoonstelling
heemkunde vitrines in De Stad
Klundert tot 16.00 uur
zondag 27 januari
15.00 uur Concert met tenor
Ferhat Oz en pianist Art Zegelaar in De Stad Klundert
woensdag 30 januari
14.00 uur: Heemhuis open tot
16.00 uur Heemkundekring Die
Overdraghe
16.00 uur: Muziekspeeltuiin (alle
kinderen vanaf 4 jaar welkom) in
De Niervaert
vrijdag 1 februari
18.45 uur: Klundertse Kampvuuravond voor mannen 18+
(Oude Heijningsedijk 22 Heijningen)
Vaste activiteiten in het Huis van
de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; telefoon 0168-407747
Sociaal werker: maandag, dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email renske.littooij@surpluswelzijn.nl – telefoon
06 236 408 24

Verkenning haalbaarheid ondernemersfonds centra Fijnaart,
Klundert en Zevenbergen

dagelijks om 10.00 uur gezamenlijk 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 schilderen
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 Niervaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf
het Sovakplein
Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur in
De Niervaert

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging
Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid verkennen van een
gebiedsgericht ondernemersfonds o.b.v. reclamebelasting voor de
centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Een ondernemersfonds is
een fonds dat gevuld wordt door ondernemers en waarbij de besteding ook door de ondernemers zelf wordt bepaald. Het initiatief is afkomstig van de ondernemersverenigingen zelf.
Dick Hartmann namens de drie
ondernemersverenigingen: “Samenwerking en betrokkenheid is
voor ondernemers in kleine winkelcentra van groot belang. Vaak
is dit te vrijblijvend en de investeringen zijn niet eerlijk verdeeld.
Kleine winkelcentra liggen onder
druk. Door middel van het oprichten van een fonds kunnen ondernemers gezamenlijk toekomstgerichte investeringen doen en promoties verzorgen.”
Doel ondernemersfonds
De
ondernemersverenigingen
zien de oprichting van een ondernemersfonds als een manier om
tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om
de onderlinge samenhang tussen
ondernemers te versterken. In
de komende periode werken de
ondernemersverenigingen
een
inhoudelijk voorstel uit. Dit doen
ze samen met de gemeente en de
ondernemers in de centragebieden. Dit vraagt om een zorgvuldig
proces met afstemming tussen de
betrokkenen.
Beoogde constructie
Het ondernemersfonds wordt gevuld op basis van een verplichte
ondernemersbijdrage. De gemeente verzorgt de inning van de
bijdragen door voor het aangewezen centrumgebied een reclame-

belasting, die geldt voor de gebruikers in te voeren Het geld uit
de belastingmaatregel gaat naar
het ondernemersfonds. Die bepaalt hoe het geld wordt ingezet.
Op deze manier dragen alle ondernemers bij aan gezamenlijke
investeringen in de aantrekkelijkheid van de centra en wordt voorkomen dat ‘freeriders’ wel meeprofiteren, maar niet meebetalen.
Informatiebijeenkomsten
Op 24 januari wordt de raad geïnformeerd over de verkenning. In
de vergadering lichten de ondernemersverenigingen hun motivatie toe aan de gemeenteraad.
Op 25 februari houden de ondernemersverenigingen en de
gemeente een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor ondernemers in de centra van Fijnaart,
Klundert en Zevenbergen. Op deze
avond wordt er uitleg gegeven
over wat een ondernemersfonds
is, wat je er mee kunt en hoe het
werkt. Daarnaast wordt ook de
aanpak van de verkenning naar
de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds toegelicht. Ondernemers die mee willen
denken bij de nadere uitwerking
van het fonds worden van harte
uitgenodigd om zich te melden.
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Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:
Poging diefstal uit garage
In de vroege morgen van 16 januari heeft men gepoogd in te breken
in een garage aan de Witte Weideweg in Noordhoek.
De eigenaar werd wakker, belde
de politie en is achter de daders
aangegaan maar heeft deze niet
kunnen achterhalen.
Betrof vier jongeren, donker gekleed. Eigenaar heeft nog geen
aangifte gedaan.
Men heeft niets weggenomen;
mogelijk heeft men een motor
weg willen nemen

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

De Klundertse afdeling van De Zonnebloem is het jaar goed begonnen met een gezellig Italiaans etentje in Gasterij ’t Tolhuis. Daar had
de kok een overheerlijke Italiaanse maaltijd klaargemaakt. Italiaanse
gezelligheid ten top.

Advertenties voor In de Klundert?
Mail deze naar:
advertenties@indeklundert.nl

Moerdijk maakt opnieuw geld
vrij voor verbeteren menselijk gedrag in verkeer
De gemeente Moerdijk trekt ook
dit jaar € 17.000 uit voor het
bevorderen van de verkeersveiligheid door Veilig Verkeer Nederland Moerdijk (VVN). Met dat
geld financiert de organisatie
onder andere speciale e-biketrainingen voor 70-plussers en
verkeersexamens (theorie en
praktijk) voor scholieren. Maar
ook voor het werven van zogenaamde verkeersouders op
scholen en het ontwikkelen van
campagnes en borden die het
verkeersgedrag moeten verbeteren.

behoorlijk wat activiteiten op
touw gezet en de belangstelling
voor deelname is steeds groot.
Het is dus duidelijk dat er behoefte aan is”, legt wethouder
Thomas Zwiers uit. “Bovendien
ben ik ervan overtuigd dat we op
deze manier echt iets kunnen
doen om te zorgen dat inwoners
veiliger de weg op gaan. Uit onderzoeken blijkt dat de menselijke factor de oorzaak is van veel
verkeersongelukken. Dus blijven
we investeren in het verbeteren
van menselijk gedrag in het verkeer.”

Verkeersveiligheid is één van de
speerpunten waar de gemeente
Moerdijk op inzet. Met de subsidie kan VVN een aantal zogenaamde mensgerichte acties
uitvoeren. Dat zijn projecten die
het gedrag van verkeersdeelnemers positief moeten beïnvloeden. VVN schuift dit jaar ook
aan tijdens bijeenkomsten van
de diverse stads- en dorpstafels
om ook daar het onderwerp verkeersveiligheid op de agenda te
zetten.

Een deel van het bedrag put de
gemeente uit provinciale subsidie. Moerdijk dient elk jaar een
aanvraag in bij de provincie voor
financiële ondersteuning van
projecten die te maken hebben
met verkeerseducatie en voorlichting.

“Duidelijk dat er behoefte aan is”
“VVN heeft afgelopen jaren al

Gezelligheid op z’n Italiaans
bij De Zonnebloem

Zo’n 25 gasten en begeleiders
zaten aan de dis en genoten van
deze heerlijke en gezellige middag. Echt samen genieten en lekker kletsen onder het eten. En dat
is ook de bedoeling van De Zonnebloem. De mensen een leuk uitje
bezorgen of zomaar een gezellige
middag.
Deze eerste activiteit van 2019
werd geopend met een welkomstwoordje en een toost op het nieuwe jaar. Daarna werd de lasagne
geserveerd met een lekkere salade en stokbrood, gevolgd door
Tiramisu, een onvervalst Italiaans
toetje om je vingers bij af te likken.
Als extra verwennerij werden alle
gasten getrakteerd op een compleet kwartetspel Speel Moerdijk.
Verjaardagsfeestje
Toevallig was donderdag 17 januari de dag dat de Nationale Vereniging de Zonnebloem 70 jaar
bestond. Eigenlijk vierde Klundert
dus een verjaardagsfeestje. De
Klundertse afdeling bestaat pas
enkele jaren, maar ze doen geweldig werk en een mooi team van
vrijwilligers zorgt voor leuke en
afwisselende activiteiten. Regelmatig wordt er iets georganiseerd,
zoals een spelletjesmiddag, een
sinterklaasmiddag, een picknick
of een bingomiddag, een knutselmiddag met bloemschikken of zoals nu een heerlijke lunch.
Vrijwilligers
De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke
beperking. Kun je door een lichamelijke beperking niet (meer)
doen wat voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is? En wil je
wel eropuit of gezelligheid met
een vrijwilliger uit de buurt? Dat
kan allemaal bij De Zonnebloem.
De Klundertse vrijwilligers zijn
stuk voor stuk enthousiaste men-

sen die graag iets terug willen
doen voor de maatschappij en in
dit geval dus als vrijwilliger bij De
Zonnebloem.
Kom erbij!
“Het is meestal wel een tamelijk
vaste groep gasten die onze activiteiten bezoeken. We zouden
graag meer mensen willen ontvangen, maar het is wel lastig om
de mensen te bereiken waarvoor
De Zonnebloem eigenlijk bedoeld
is. Ik zou tegen iedereen zeggen
die binnen de doelgroep valt: kom
erbij, het is altijd reuzegezellig
onder elkaar”, vertelt een van de
vrijwilligsters, “dus als er mensen zijn, die ook graag eens aansluiten, dan mogen ze ons altijd
bellen. Wij komen dan langs voor
een bezoekje of we zorgen dat ze
uitgenodigd worden voor onze activiteiten.”
In verband met het 70-jarig bestaan heeft de vrijwilligersorganisatie de Week van het Bezoekwerk
in het leven geroepen. Die wordt
gehouden tot en met vrijdag 25 januari. Een dikke week lang leggen
tienduizenden Zonnebloemvrijwilligers zoveel mogelijk huisbezoeken af bij mensen met een lichamelijke beperking.
Over de activiteiten van De Zonnebloem afdeling Klundert kan
men contact opnemen met Sylvia
Endeman, telefoon 0168-402806.
Ook op de facebookpagina van
Zonnebloem Klundert is meer informatie te vinden.
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Klundertse Straatnamen

voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 2 - 21 januari 2019

Linze van der Mierden begon in het zomernummer van 1976 van de
Overdraght, het verenigingsblad van Heemkundekring “Die Overdraghe”, met het verklaren van de straatnamen in Klundert. Wellicht ook
voor de lezer van nu interessant. Vandaar deze serie over de straatnamen van Klundert. In de volgorde van en met de tekst van de heer Van
der Mierden, zij het enigszins geactualiseerd, evenals de jaartallen..

2 - van Van Abcoudestraat
tot De Gracht
Van Abcoudestraat
Zweder van Abcoude, gehuwd met
Johanna van Hoorne, was een
oom van Jan van Polanen, Heer
van Breda. Zweder van Abcoude
was door vererving rond het jaar
1360 in het bezit gekomen o.a. van
Niervaart.

Aleidstraat
Aleid(a) van Strijen, gehuwd met
Nicolaas van Putten.
Ook Aleid(a) van Putten en Strijen, een van hun drie dochters kan
verband houden met deze straatnaam. De andere twee dochters
heetten Beatrix (of Beatrijs) en
Oda. Aleid(a) schonk in 1357 aan
Niervaart een aantal voorrechten
die vrijwel gelijkgesteld worden
met “stadsrechten”. Zij overleed
in 1361.

Recept van de Week
Ontbijt met bananenpannenkoeken
Zin in een lekker ontbijt, voedzaam
en gezond? Deze pannenkoeken
zijn zo simpel om te maken dat je
verrast zult zijn van het resultaat.
Ze zijn sappiger dan een normale
pannenkoek en zoet van zichzelf.
Nodig:
1 grote, rijpe banaan, 2 of 3 eieren,
(magere) kwark, aardbeien en/of
bessen, naar smaak kaneelpoeder
en eventueel een snufje zout, eetlepel honing en scheutje olijfolie.
Simpel klaarmaken:
Prak de banaan met een vork
tot moes. Breek de eieren in een
schaaltje en kluts deze goed door.
Voeg de banaan, beetje kaneel-

poeder en eventueel een snufje
zout toe en meng alles goed door
elkaar.
Verwarm de olie in een koekenpan en bak van het mengsel kleine pannenkoekjes op laag vuur tot
ze goudbruin zijn. Lekker met wat
honing op de pannenkoekjes en
daarbij de biologische kwark en
aardbeien of bessen. Een prima
begin van de dag, maar als lunch
ook lekker!
Wat eten we volgende week? Wie
heeft er nog een lekker en origineel recept?

Ambachtsherenweg
De gezamenlijke Heren van o.a.
Niervaart. Dit is vrijwel vanaf de
14e eeuw. Een “ambacht” heeft
o.m. een aantal bijzondere voorrechten.

te Polder en kwam bij de Tol in de
Moye Keene.

Beatrijsweg
Dochter van Aleid(a) van Strijen
en Nicolaas van Putten. Beatrijs
geeft op 13 december 1347 een
aantal rechten aan Niervaart.

Brugstraat
Tot ongeveer 1945 werd alleen
gesproken van de Groene Brug.
Deze zeer oude brug, vernieuwd
rond 1950, heet nog steeds zo in
de volksmond. Aan de zuidkant bij
de Voorstraat was eeuwen lang de
Vismarkt. De situatie is zo gewijzigd dat men zich dit feitelijk niet
meer kan voorstellen.

Blauwe Hoefsweg
In de “echte” Klundertse uitspraak
“Blauwusse weg”. Deze weg, die
vroeger aansloot via de wallen op
de “Welpoort” of Hilsepoort, dankt
zijn naam aan de Blauwe Hoef,
beter bekend als de boerderij van
de fam. A. Damen. De naam van
deze boerderij wordt al genoemd
als in 1572 enige wederdopers in
Klundert gevangen worden genomen. Mogelijk zijn er op of rond
de boerderij executies of verhoren met pijnbank uitgevoerd. Het
werkwoord “blauwen” betekende
nl. in het oud-Nederlandse taalgebruik pijnigen of martelen.
Blauwe Sluisdijk
Oude Klundertsen spreken meest
nog van de Griend of Grienddijk.
Oorspronkelijk was deze niet
meer bestaande sluis een verbinding tussen de Moye Keene en de
Kerkvaart. De Kerkvaart liep door
het oostelijk gedeelte van de Gro-

Boudewijnstraat
Boudewijn van Praet was gehuwd
met Aleid(a) van Putten en Strijen.

Van Gaasbeekstraat
Jacob van Gaasbeek komt als
kleinzoon van Willem van Strijen
mede in bezit van Nier-vaart.
Graaf Florisstraat
Floris de Vijfde, roemruchte naam
uit onze vaderlandse geschiedenis. Als leenheer over het Hollandse gebied, waaronder ook
Nier-vaart ressorteerde, geeft
Floris op 22 maart 1290 tolvrijdom
aan “alle sine lieden ende sinen
mannen die wonen in sinenlande
ter Nyervaert”.
De Gracht
Aangebouwd na de laatste wereldoorlog tegen het fragment van
de stadsgracht in het zuidoosten.
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Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1
Klundert
I: nhkerkklundert.nl
Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl
Hoe overleef je de winter blues…?
21 januari: ‘Blue Monday’. Deze
naam is gegeven aan de datum
voor de meest deprimerende dag
van het jaar. De beste remedie
tegen neerslachtigheid is volgens
onderzoek rust nemen (35%). Een
kwart heeft baat bij beweging
door te sporten (26%) of de natuur in te gaan (23%). Het LICHT
zoeken of je begeven in een sociale omgeving met motiverende
mensen helpt ook.
Dinsdag 22 januari:
19.00 uur Catechisatie onderbouw

in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw
in de gereformeerde kerk
19.50 uur Catechisatie verdiepingsgroep in kelder van de hervormde kerk

Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zaterdag 26 januari
vanaf 12.00 uur alleenstaandenmiddag in de D-zaal van de gereformeerde kerk.

Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en
Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
T: 0168-462345
E: pkwest@immanuel-parochie.
eu
I: www.immanuel-parochie.eu

Zondag 27 januari
10.00 uur Morgendienst Gereformeerde kerk, Ds. D.C. Groenendijk, avondmaal.
10.00 uur Morgendienst Hervormde kerk, Ds. A. Slingerland,
avondmaal.
16.30 uur Middagdienst Gereformeerde kerk, Ds. D.C. Groenendijk
18.30 uur Avonddienst Hervormde
kerk, Ds. A. Slingerland
Protestantse Gemeente

Zondag 27 januari
9.30 uur: Dhr. P. de Jong

Pastor: diaken M. Bastiaansen
T: 06-46341138
Donderdag 24 januari
9:30 uur: Gebedsviering; Diaken
M. Bastiaansen

9:30 uur: Eucharistieviering;
Priester P. de Rooij
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)
H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen
Hoek
Zaterdag 26 januari:
19.00 uur: Familieviering; pastoor
M. Prasing
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 25 februari
19:00 uur: Oecumenische gebedsviering Mauritshof Klundert

Zondag 27 januari

Corina Stoop maakt zich zorgen om verdwijnen van bomen

“Ik wil mensen aan het denken zetten en de zorg delen”
“Honderden bomen en struiken
werden weggehaald bij de voormalige korfbalvelden, nu nieuwbouwwijk Rodeborg. Er een zeventigtal zeer traag groeiende bomen
geplant, maar de struiken komen
niet meer terug. Een grote groene
zone middenin Klundert is geheel
verdwenen. Met daarmee broedplaatsen voor vogels en een groot
verlies aan biodiversiteit.”

In de loop der jaren zijn er heel
wat bomen en struiken verdwenen in en om Klundert. Corina
Stoop maakt zich ernstig zorgen
hierover en heeft al verschillende keren bij de gemeente aangeklopt. Ze vraagt zich af of er meer
Klundertenaren zijn die haar zorg
delen. “Misschien als we met
meerdere mensen onze zorgen
uiten omtrent het verdwijnen van
al dat groen in onze woonkern,
met z’n allen benadrukken dat er
meer bomen en struiken geplant
moeten worden, dat er dan wel
geluisterd wordt.”
Als kind had Corina altijd al interesse in groen en bomen. “Ik was
een echt buitenkind. Ik houd van
bomen en van groen. Ik heb in de
loop der jaren ook heel veel gelezen over het belang van een groene leefomgeving. Maar helaas
verdwijnt er steeds meer groen
en dat heeft me aan het denken

Groenstrook Klundert
gezet. Wat doet dat met de mens?
En dan kan ik maar één conclusie
trekken: het is best zorgwekkend!
Ik krijg steeds van de gemeente
te horen dat ze hun uiterste best
doen om Klundert groen te houden, maar ik woon nu ruim 22 jaar
in Klundert en wat ik om me heen
zie, dat bewijst het tegendeel.”
Honderden bomen gekapt
Inmiddels heeft Corina een hele
lange lijst met bomen die zijn
weggehaald en waarvoor nooit
iets is teruggekomen.
“De gemeente is niet verplicht om
bomen gekapt binnen de bebouwde kom te herplaatsen. Aan lanen waar bomen tussenuit vallen
door ziekte of storm hoeven deze
niet vervangen te worden. Het zou
goed zijn om op open gevallen
plaatsen bomen terug te planten,
maar dat gebeurt niet. Ik heb een
hele lijst voorbeelden waar bomen
weggehaald zijn”, vertelt Corina,

Groene buffer
De nieuwe beheerder van Staatsbosbeheer heeft aangegeven
voornemens te zijn om op de huidige bospercelen tussen Klundert
en het industrieterrein fors machinaal onderhoud uit te voeren.
De populieren en kleine bomen
zullen er tussenuit gehaald worden, men wil er een echt bos van
te maken. “Natuurlijk prima als er
onderhoud wordt gepleegd, maar
deze bospercelen zijn een buffer tussen het industrieterrein en
onze woonkern. De CO2 uitstoot
van het industrieterrein Moerdijk
is in 2018 toegenomen, daarmee
samenhangend ook de uitstoot
van fijnstof. De bospercelen dienen ervoor om CO2 en fijnstof
op te nemen en zo de woonkern
enigszins te beschermen. Hoop
dat daar rekening mee gehouden
zal worden en dat het echt een
buffer zal blijven.”
Groen verbetert milieu
Met haar verhaal wil Corina de

mensen aan het denken zetten,
bepaalde dingen belichten waar
mensen vaak niet over nadenken,
maar die wel belangrijk zijn voor
de leefomgeving. “Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving in
de woonkern. Groen verbetert het
milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling en voor waterberging,
dempt geluidshinder en verkoelt
in warme perioden. Een groene
leefomgeving is zo belangrijk.”
Het liefst zou Corina haar zorgen
delen en uiten samen met een
groep mensen. “Samen kunnen
we misschien effectief iets bijdragen, kunnen we misschien aan
grotere deuren kloppen. Ik wil helemaal niet negatief zijn, maar kijk
allemaal eens om je heen, dat zet
tot nadenken. Mijn motto is: verbeter de wereld, begin bij jezelf”.

Corina Stoop maakt zich zorgen
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Klundert steelt punt in Halsteren DSO en NIO delen de punten
De frustraties en bijbehorende emoties liepen hoog op bij alles en iederna thriller
een die Halsteren een warm hart toedraagt na de niet meer verwachte,
en totaal onverdiende, gelijkmaker van Peter van Wingerden in de 95e
minuut. Halsteren had verzuimd Klundert op ruime achterstand te zetten, maar Klundert bleek deze wedstrijd over een De Gea te beschikken.
Met een aantal fantastische reddingen wist Yoeri van Wingerden Klundert tot de slotseconde in de wedstrijd te houden.
Vlak na rust was hij het echter die compleet in de fout ging en verkeerd
uitverdedigen genadeloos afgestraft zag worden. Klundert repareerde
echter de schade vrij snel. De sterk spelende Stefan de Ruiter wist de net
ingevallen JO19 speler Ramon Frijters te bereiken die met droge knal
Klundert naast Halsteren schoot. Halsteren kreeg na deze gelijkmaker
en vijftal open kansen op een vernieuwde voorsprong, maar het duurde
tot de 78e minuut alvorens Halsteren verdiend opnieuw op voorsprong
kwam. Klundert kreeg de bal niet weg uit de ‘zestien’ en een schot vanaf
de rand van het strafschopgebied leek het lot van Klundert te bezegelen.
Halsteren bleef kansen morsen en verzuimde de wedstrijd in het slot
te gooien. Ver in blessuretijd kreeg Klundert een in de ogen van Halsteren onterechte vrije trap op 20 meter van het doel, die door Peter van
Wingerden fraai werd binnengeschoten. Het publiek van Halsteren kon
deze onverwachte ontknoping niet verwerken en uitten hun frustraties
op een totaal verkeerde manier. Ook de spelers en begeleiding van Halsteren waren diep teleurgesteld, maar dit was nog wel te begrijpen. IJs
en weder dienende staat volgende week in Klundert een derby op het
programma als buurman Seolto op bezoek komt.
Programma Zaterdag 26 januari:
14.30 uur Klundert 1 – Seolto 1
(competitie)
Bij algehele afgelasting: 14.30 uur
Klundert 1 – Den Bommel 1
12.00 uur Klundert 2 - NSVV 2

14.30 uur Gastel JO19-1 - Klundert JO19-1
10.00 uur Klundert JO15-1 - Gastel JO15-1
09.00 uur Klundert JO8-1 – Hoeven JO8-1

Zwemcertificaten voor baby’s
en peuters
Hoe leuk is het dat ook de allerjongste kinderen al af kunnen
zwemmen voor hun eigen certificaat? Dat was afgelopen week
in het zwembad De Niervaert het
geval. Daar werden de kinderen
die mee hebben gedaan aan de
Liz & Wes spetterlessen beloond
met een echt zwemcertificaat. Alhoewel de jonge kinderen het zelf
eigenlijk niet beseffen, hebben ze
dit certificaat echt verdiend.
Steeds meer ouders en grootouders doen mee met hun kinderen of kleinkinderen met deze
zogenaamde Liz & Wes Spetterles. Elke zaterdag worden in
het zwembad van De Niervaert
deze zwemlessen gegeven aan
kinderen van nul tot vier jaar. De
kleintjes worden met oefeningen
en spelletjes stap voor stap vertrouwd gemaakt met water en
zetten de eerste stapjes in het watervrij worden. Samen met papa,
mama, opa of oma spetteren, zingen en drijven ze in het ondiepe
warme water. Elke week weer een
feestje voor iedereen.
Gedurende de lessen wordt er een
belevingswereld voor de kinderen

gecreëerd. Samen met Liz & Wes
en hun vriendjes beleven zij de
eerste stappen in en om het water. Bij de eerste les is er de mogelijkheid om een startpakket aan
te schaffen. Het pakket bestaat uit
een muziekdoos en het bijpassende spetterboekje, waarin spelletjes en voorleesverhaaltjes zijn te
vinden. Tijdens de spetterlessen
zijn er certificaten en washandjes
te verdienen, zo worden de kinderen beloond als ze steeds meer
zelf durven in het water.
Als de kinderen oud genoeg zijn
kunnen zij direct doorstromen
naar de reguliere zwemles. Dan
gaan ze op avontuur met Zed en
Sop, de grote broer en zus van Liz
& Wes.
De Liz & Wes Spetterles is geschikt voor kinderen van 0 tot 4
jaar. De lessen zijn elke zaterdagochtend. Vanaf 11 uur de jongste
kinderen vanaf nul tot ongeveer
twee jaar, aansluitend vanaf 11.45
uur de kinderen vanaf ongeveer
twee jaar tot 4 jaar. Meer informatie is op te vragen bij De Niervaert,
telefoon 0168-404848.

DSO is er niet in geslaagd te winnen van concurrent NIO. Na een tumultueuze slotfase floot de scheidsrechter af bij een stand van 20-20. Voor
beide ploegen stond er veel op het spel. DSO zou bij een overwinning afstand nemen van de degradatiezone en NIO zou bij een overwinning niet
meer laatste staan. Maar helaas werd het gelijkspel en moesten beide
ploegen genoegen nemen met een punt.
Volgende week gaat DSO op bezoek bij Paal Centraal, een ploeg die samen met ADO en Korbatjo strijdt om de titel. Op papier dus een lastige
wedstrijd, maar DSO wist al eerder te winnen in Delft en gaat daar natuurlijk nu weer voor.

Het A1 team poseert wel trots op de foto. Zij wonnen afgelopen zaterdag
met maar liefst 22 – 5 van hun tegenstander Fortis A2.
Uitslagen zaterdag 19 januari:
DSO 1 - NIO 1: 20 - 20
DSO 2 - NIO 2: 20 - 10
DSO 3 - PKC / SWKGroep 7: 11
- 10
Scheldevogels 4 - DSO 5: 5 - 19
DSO 6 - Eureka 3: 13 - 26
DSO A1 - Fortis A2: 22 - 5
Conventus B1 - DSO B1: 17 - 0
DSO B2 - Good Luck B2: 8 - 4
DSO C1 - Good Luck C1: 7 - 7
DSO D1 - Sporting Delta D2: 21
-2
Ventura Sport D1 - DSO D2: 8 - 13
DSO E1 - Scheldevogels E2: 23 - 4
DSO E2 - Albatros E6: 7 - 7

Programma 26 januari:
17:45 uur Paal Centraal 1 - DSO 1
16:30 uur Paal Centraal 2 - DSO 2
20:45 uur Avanti 7 - DSO 3
17:20 uur DSO 5 - Juliana 4
15:40 uur GKV / Enomics 5 - DSO
6
15:10 uur Korbatjo B1 - DSO B1
16:20 uur DSO B2 - Juliana B1
15:20 uur DSO B3 - Emergo B1
14:00 uur Springfield C1 - DSO C1
13:15 uur Movado D1 - DSO D1
14:20 uur DSO D2 - Oranje Wit D3
13:20 uur DSO D3 - RWA D3
12:00 uur Korbatjo E4 - DSO E2
11:45 uur Ventura Sport E1 - DSO E3
11:45 uur Ventura Sport F1 - DSO F1
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