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Slingers op Basisschool
De Molenvliet

Jubilarissen Niervaertkoor

Gewoon bijzonder
Died Ottevanger

Dierenpark hoort bij Klundert

groeien.
“Fijn dat we het met wethouder
Eef Schoneveld nu weer goed
geregeld hebben. Met de nieuwe
afspraken is het mogelijk en haalbaar om door te gaan met ons dierenpark. Ik ben echt opgelucht en
blij dat er weer van alles mogelijk
is”, aldus Crielaard.

Wat een prachtig plaatje biedt het dierenpark Klundert in dit prachtige witte sneeuwlandschap. De dieren
lijken de kou niet te deren. Ze hoeven niet buiten te zijn, ze hebben een mooie stal, maar blijkbaar vinden
ze het wel lekker in de frisse lucht, ze wandelen en snuffelen lekker door de sneeuw. En komt er bezoek bij
het hek, dan komen ze daar nieuwsgierig op af.
Het dierenpark is al vaak in het
nieuws geweest en jammer genoeg lang niet altijd op een positieve manier. Onlangs nog bijna
een crisis, er was zelfs een dreiging dat de dieren verkocht zouden gaan worden. Gelukkig is deze
onrust weer voorbij en het dierenpark houdt zijn plekje in Klundert.
Een opluchting voor Klundert én
voor de beheerder, want dit dierenpark hoort gewoon bij Klundert.

Nieuw contract
Machiel Crielaard, beheerder
van het park, is blij dat de ruis nu
weer van de lijn is. “Eind vorig jaar
waren er weer allerlei negatieve
ontwikkelingen, maar inmiddels
zijn er goede gesprekken met de
gemeente geweest. Wethouder
Eef Schoneveld begrijpt nu waar
de pijnpunten zitten. Het contract
was echt niet meer van deze tijd
en er komt nu gelukkig een nieuw
contract.”
Ook zullen de nodige onder-

Feest met Jeugdraad
Sprieringkruiers

houdswerkzaamheden uitgevoerd
worden, zoals vernieuwen van de
boomhekken en aanpassen van
de beschoeiing langs het water door er een natuurlijke oever
van te maken. De stallen en de
bergruimte zijn al opgeknapt en
opnieuw geïmpregneerd. De bomen krijgen dit voorjaar een uitgebreide snoeibeurt en het hekwerk van de aparte weilanden zal
opgeknapt worden. Die aparte wei
is straks nodig als er jonge hertjes
zijn, die moeten in rust op kunnen

Bijzondere dieren
De dieren zijn allemaal eigendom
van Crielaard. Oorspronkelijk was
het vroeger een zogenaamd hertenkamp, inmiddels is het een
echt dierenpark met verschillende
dieren. Er loopt een roedel herten
en verder onder andere tientallen
kippen, parelhoenders, eenden,
een pauw, een ezel, geitjes, hangbuikzwijnen en een wallaby.
“We hebben dus best nogal wat
verschillende dieren, waaronder
ook bijzondere soorten, zoals de
wallaby en bijvoorbeeld de Araucana kippen. Dit zijn kippen die
groene eieren leggen”, vertelt
Crielaard. Triest overigens dat er
ook regelmatig dieren gestolen.
“Onlangs zijn er twee vrouwtjespauwen gestolen, een kalkoen en
een aantal kippen. Maar er worden ook wel eens zomaar kippen
en hanen over het hek gegooid
waaronder ook zieke dieren. Dat
kan wel eens nare gevolgen hebben voor de andere dieren. Ik zou
dus wel eens willen benadrukken
om geen dieren zomaar over het
hek te zetten.”
Extraatje
Dagelijks is Crielaard in het park
te vinden om de dieren te verzorgen.
Lees verder op pagina 3

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af?
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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

nd

ort Tre
Po

s

De

Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl
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Koffie drinken met wa
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lekkers bij rechtstreeks
!
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Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl
www.dhafbouw.nl
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Staat hier
volgende week
uw advertentie?
• redelijke tarieven
• altijd geheel full color
• gratis opmaak
• verspreiding ook in het buitengebied

Mail uw advertentie naar:
advertenties@indeklundert.nl
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Colofon
In de Klundert is een uitgave
van Stichting in de Klundert
Eindredactie en inhoudelijk
verantwoordelijk
Bestuur Stichting
In de Klundert
Postbus 74,
4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl

vervolg artikel voorpagina
Vaak is zijn zoon erbij en mag
dan helpen met het voeren. “Dat
voeren is toch best een zorgvuldig werkje, want niet alle dieren
krijgen hetzelfde voer. De wallaby
krijgt heel ander voer dan bijvoorbeeld de geiten en de herten”.
Omwonenden komen ook dikwijls
aan het hek om de dieren een
extraatje te geven. “Dat mag natuurlijk, maar de mensen zouden
niet zomaar van alles over het hek
moeten gooien. De dieren krijgen
echt voldoende te eten van ons en
bovendien mogen ze niet zomaar

alles hebben. Beschimmeld brood
bijvoorbeeld of groenteschillen
die moeilijk te verteren zijn, dat
is echt slecht voor de dieren. Ook
worden er wel eens plastic zakken
en dergelijke over het hek gegooid en dat kan dus echt funest
zijn voor de dieren, dat zal toch
de bedoeling niet zijn, tenminste
dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Het dierenpark is er voor
iedereen, dus laten we er met z’n
allen zorgvuldig mee omgaan en
gewoon genieten van dit mooie
plekje in Klundert.”

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

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

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

Foto van de week

Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Afgelopen week was het bijzonder mooi met de sneeuw in het winterzonnetje.
Geweldige foto’s hebben we mogen ontvangen. Wat was dit moeilijk kiezen…
Uiteindelijk hebben we gekozen
voor een mooi winters plaatje van
de jachthaven Noordschans, gemaakt door Bente Goud.
Alle ingezonden foto’s zullen een
ereplaatsje krijgen op onze facebookpagina en zullen zeker bewaard worden in ons fotoarchief.
Wie is de volgende in deze eregalerij
‘Foto van de week”?
Foto’s graag uiterlijk vrijdag 17 uur
mailen aan:
redactie@indeklundert.nl
.

Weekschrijfsel
Familieliefde in 300 woorden...
Samen met manlief heb ik een
heel fijn en mooi gezin: drie geweldige zonen, twee prachtige
schone dochters en de allerliefste kleindochter van de hele
wereld. We wonen weliswaar
nog maar met z’n tweetjes (plus
de hond), maar gelukkig hebben we regelmatig ons nageslacht over de vloer. Heerlijk!
Heel speciaal is het om oma te
zijn! Kleindochterlief is al een
jaar en heel wat uurtjes hebben
we samen doorgebracht. Heerlijk om oppas-oma en -opa te
zijn! Lekker wandelen, kroelen
en spelen met die kleine, wat
een geweldige tijd is dit!
Het zijn vaak maar simpele
kleine dingetjes die het leven
van grootouders zo leuk maken. Vorige week kregen we
van vrienden een klein houten
bakfietsje, een loopfietsje. Dat
was echt een schot in de roos bij
de kleine. Opa heeft al meters
achter het bakfietsje gekropen
door de kamer terwijl onze
schaterende kleindochterlief
zich lekker liet duwen, het liefste zit ze met haar luierbillen
in de bak van het fietsje. Dat is
Genieten met een hoofdletter!
Onze herderpup Cooper, nog
geen jaar oud, maar inmiddels wel met een gewicht van
zo’n veertig kilo, vindt de aanwezigheid van die kleine ook
geweldig. Natuurlijk zijn we
er alert op dat Coopertje lief is
met kleindochter, maar gelukkig gaat dat hartstikke goed. Zo
hyperactief en overenthousiast
als hij normaal is, zo lief is hij
voor de kleine meid. Zo leuk die
twee samen!
Alhoewel tijd altijd wel een
dingetje is bij mij en alles goed
gepland moet worden om het
allemaal voor elkaar te krijgen, nemen we toch de tijd voor
deze genietmomentjes. Dan ’s
avonds laat nog maar paar uurtjes typen, dat hebben we er wel
voor over.
Veel leesplezier met deze 16e
editie van Weekblad In de Klundert!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

Dineren
bij restaurant De Pa

storie

Dit regionale weekblad kan
alleen bestaan bij gratie van
vrienden 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.
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.
Deze krant kan niet zonder advertentieopbrengsten.

RESERVEREN KAN OP
ETENINDEPASTORIE.NL
OF TELEFONISCH 0168-729202

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.
Vriend worden van In de Klundert
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? Naast advertentieopbrengsten is ondersteuning van
onze lezers keihard nodig.
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 en
in te leveren 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).

Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1
Klundert
I: nhkerkklundert.nl

genoemd. Op zondag 3 februari
wordt daarvoor in de Klundertse
kerken een collecte voor gehouden.

Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl

Dinsdag 29 januari
19.00 uur Catechisatie onderbouw
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw
in de gereformeerde kerk

Dankbaar voor de hulp
1 februari 1953 werden grote delen van Zuidwest Nederland getroffen door de watersnoodramp.
Ook veel mensen in Klundert en
omgeving herinneren de ramp als
de dag van gisteren.
Vanuit vele landen is toen hulp
geboden aan de getroffen bevolking. Eenmaal hersteld van de
watersnoodramp hebben de kerken in Nederland gezegd: elk jaar
op de eerste zondag van februari
gaan wij geld inzamelen om hulp
te organiseren in andere landen. Dat wordt ‘werelddiaconaat’

Zondag 3 februari
10.00 uur Morgendienst Gereformeerde kerk, Ds. W. Boer
10.00 uur Morgendienst Hervormde kerk, ds. L. van Wingerden uit
Den Bosch
16.30 uur Middagdienst Gereformeerde kerk, Ds. D. Westerneng
18.30 uur Avonddienst Hervormde
kerk, Ds. A. Slingerland
Protestantse Gemeente
Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 3 februari
9.30 uur: Morgendienst Ds. F. den
Harder
Na de dienst iedereen welkom om
koffie te drinken in de pastorie
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en
Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
I: www.immanuel-parochie.eu
Donderdag 31 januari
9:30 uur: Gebedsviering; voorganger M. Bastiaansen
Zondag 3 februari
09:30 uur: Eucharistieviering;
voorgangers P. de Rooij en M.
Bastiaansen
11.00 uur: Doopviering; voorganger M. Bastiaansen

Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)
H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen
Hoek
Zondag 3 februari
11.00 uur: Eucharistieviering;
voorganger G. Dirven
13.30 uur: Doopviering; voorganger M. Prasing
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 1 februari
19:00 uur: Oecumenische weeksluiting
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Volop
stroming
in de nieuwe
haven
centrum
Zevenbergen

Gemeente Moerdijk en waterschap Brabantse
Delta slaan handen ineen voor realisatie ecologische verbindingszone Dintel Tonnekreek
open water, struikgewas en hier
en daar wat bos. Het gebied richt
zich vooral op rietvogels, kleine
zoogdieren, amfibieën, libellen
en kokerjuffers. Wethouder Désirée Brummans: “Moerdijk is een
gemeente waar water al eeuwenlang een belangrijke rol speelt.
Als gemeente willen we een goede balans in groen en blauw. Dat
is goed voor de biodiversiteit en de
landbouw, maar ook voor recreatie en toerisme. Daarom vinden we
het belangrijk om het oppervlak
verbonden natuur te vergroten en
daarmee ook de soortenrijkdom in
de gemeente.”

Weliswaar gaat dit over Zevenbergen, maar ook in Klundert, Moerdijk en Noordhoek
komt het water in het centrum
van Zevenbergen vaak ter
sprake. Dus voor de nieuwsgierigen onder ons dit nieuwsbericht van de gemeente over
de nieuwe haven Zevenbergen
ook in dit weekblad.
In het centrum van Zevenbergen hoor je het regelmatig:
"Die nieuwe haven, dat wordt
een stinksloot." Dat klinkt verontrustend, maar klopt het
eigenlijk wel? Nee, gelukkig
is dit een fabel. Het klopt wel
dat de oude haven niet erg fris
rook. Destijds werd er van alles
in het water geloosd. Er was
bovendien nauwelijks doorstroming. Dat is heel anders
bij de nieuwe haven. De duiker
die de haven straks verbindt
met het zuidelijke deel van de
Roode Vaart bij het gebouw van
Woonkwartier heeft een capaciteit van 10 kubieke meter per
seconde. Dat betekent dat er
straks veel doorstroming is.
Extra zoet water
Om die doorstroming is het allemaal te doen. Via de haven
stroomt straks extra zoet water
naar West-Brabant en Zeeland.
De extreme droogte van afgelopen zomer maakte eens te
meer duidelijk hoe belangrijk
een robuuste aanvoer van zoet
water is voor de natuur, landbouw, bedrijvigheid en recreatie in de regio.

Afgelopen week ondertekenden waterschapsbestuurder Niels Mureau en wethouder Désirée Brummans een samenwerkingsovereenkomst om de komende jaren de ecologische verbindingszone (EVZ)
tussen de Dintel en de Tonnekreek te realiseren.
De totale opgave bedraagt 2,5 km
(6,25 ha). Met de realisatie van
de ecologische verbindingszone
(EVZ) wordt de nabijgelegen watergang (tussen de Kwartiersedijk
en Slobbegorsedijk) gelijk opnieuw ingericht. De herinrichting
is met name bedoeld om te komen tot een beter watersysteem
dat minder gevoelig is voor wateroverlast. Niels Mureau: “We
zijn als waterschap blij met de
samenwerking met gemeente
Moerdijk. Samen kunnen we ons

watersysteem toekomstbestendig
maken, met oog voor omgeving,
klimaat én natuur.”
Hoe komt het eruit te zien?
De EVZ wordt ingericht als een
zogenoemde “moeraszone”. Een
moeraszone bestaat uit een strook
langs een waterloop, met op grotere afstand van elkaar “stapstenen”. Stapstenen zijn bredere
leefgebieden (bijvoorbeeld poelen) voor dieren. De EVZ bestaat
uit moeras, (vochtig) grasland,

Aanpak
Op basis van beschikbaarheid van
grond maakt een adviesbureau
een ontwerp voor de EVZ. De gemeente is met grondeigenaren
in gesprek. Wanneer bekend is
welke gronden gebruikt kunnen
worden stelt het waterschap een
projectplan Waterwet op waarop
belanghebbenden kunnen reageren. Na vaststelling van het projectplan kan de aanleg beginnen.
Het waterschap en de gemeente
hebben voor het project subsidie
aangevraagd bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te vertellen of hebt u een nieuwtje? Schrijf het op en mail het naar
redactie@indeklundert.nl. Uw ingezonden post wordt dan in deze rubriek geplaatst.

Ingezonden door:
Maurice van Rijswijk
Hondenpoep
Graag wil ik iets kwijt en ben misschien niet de enige: hondenpoep!
Een grote ergernis van velen.
Honden zijn natuurlijk leuk en heb
zeker geen hekel aan ze maar…
Onze kinderen hebben twee dagen
heerlijk in de sneeuw gespeeld en
mijn vrouw heeft twee dagen de
jassen, schoenen en skibroeken
uit moeten wassen omdat er gewoon stront aan zat, smerig!
Goed, dit zijn grasvelden en
er wordt misschien nu met de
sneeuw meer gebruik van ge-

maakt. Maar hier voor de deur, wij
wonen op de hoek van de Blauwe
Hoefsweg en Mauritsweg vinden
we regelmatig poep op de stoep,
soms zelfs voor onze voordeur!
De kinderen die naar school lopen
stappen er vaak in.
Regelmatig lopen wij door Klundert en eigenlijk loop je met je
hoofd naar beneden om te checken of er stront ligt.
Ik vind dat het een keer klaar moet
zijn! En wil me daar over laten horen!
Misschien moeten we het eens in
het krantje zetten zodat iedereen
een oplossing kan bedenken en
de hondeneigenaren er misschien

van moeten overtuigen om toch
die hondenpoep op te ruimen, ook
‘s avonds als er verder niemand
op straat is, de gordijnen dicht zijn
en dat er toch gedacht wordt ‘laat
maar met dat zakje’.
Er moet natuurlijk ook gezegd
worden dat niet alle hondeneigenaren de poep niet opruimen
maar als je het aan ze vraagt doen
ze dat natuurlijk wel allemaal.
Zoals Danny de Munck wel eens
zong: ‘Geen poep op de stoep en
geen haat in de straat’.
Laten we met z’ n allen eens nadenken!
Met vriendelijke groet van een
trotse Klundertenaar!
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Gewoon Bijzonder...
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Deze week in gesprek met Died Ottevanger (54) uit Klundert

middels helemaal verbouwd en
alles wat te redden was, dat is gebleven. Zeker ook vanuit mijn vakgebied heel bijzonder om van dit
huis een mooie woning te maken.
We hebben het pand gered voor de
generaties hierna.
Ik ben trots op...
Op mijn familie. Ik had hele leuke
ouders, zij gaven me alle ruimte
en vrijheid om mezelf te zijn en te
ontwikkelen op mijn eigen manier.
Mijn lijfspreuk is...
Heb respect voor elkaar.

Ik woon in Klundert sinds…
In 1964 geboren in Klundert, ik
ben hier opgegroeid. Mijn lagere
schooltijd heb ik doorgebracht op
CNS De Molenberg. Mijn ouders
hadden een garagebedrijf en het
was eigenlijk de bedoeling dat ik
in dat bedrijf zou gaan werken.
Maar als kind was ik al artistiekerig, altijd bezig met tekenen van
huizen en interieurs. Van jongs af
houd ik van kunst en antiek en van
geschiedenis en oude gebouwen.
Ik ging naar de Kunstacademie
St. Joost in Breda en had gehoopt
daar bepaalde technieken te leren zoals etsen en glas-in-lood,
maar dat was helemaal niet zo.
Toen ontmoette ik Frans Hamer,
een kunstenaar die in Maastricht
werkte en woonde. Ik kreeg de
kans om bij hem in de leer te gaan
en ben toen naar Maastricht verhuisd. Hij gaf eigenlijk geen les,
maar ik moest gewoon kijken en
meedoen en vragen wat ik niet begreep. Daar heb ik heel veel van
geleerd. Na een jaar ben ik verhuisd naar Den Haag. Daar had
ik een soort antiekwinkel met een
ruimte om te tekenen. Die antiekwinkel liep heel goed en tekenen
kwam steeds minder van. Maar
mijn passie was toch wel tekenen
en ontwerpen van interieurs. Uiteindelijk ben ik binnenhuisarchitect geworden en verder altijd een
verzamelaar van antiek gebleven.
Als binnenhuisarchitect kwam ik
op een gegeven moment in contact
met een hele grote opdrachtgever
en dankzij deze mooie opdracht
kreeg ik steeds meer klanten, dat
was echt geluk hebben.
Ik heb jaren in Den Haag gewoond,
maar in m’n hart altijd Klundertenaar gebleven. Nu al weer een

aantal jaren terug in Klundert.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik heb hier mijn jeugd doorgebracht. Ik kom uit een Klundertse
familie, er wonen nog altijd familieleden in Klundert. Mijn ouders
leven helaas niet meer. Door mijn
interesse in geschiedenis ben ik
op mijn twaalfde lid geworden van
de Heemkundekring, dat vonden
veel mensen toch wel vreemd zo’n
jonge knul bij de heemkunde.
In de loop der jaren heb ik een uitgebreide verzameling opgebouwd
met foto’s, kaarten, boeken en
andere spullen. Regelmatig post
ik oude foto’s en dergelijke op de
facebookpagina Klundert in vroeger tijden, dat wordt door heel veel
mensen gevolgd.
In de jaren ’80 heb ik een serie
pentekeningen van Klundert gemaakt ter illustratie van een boekje van Linze van de Mierden over
de geschiedenis van Klundert. Je
komt dit boekje nog steeds tegen
op rommelmarkten.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan heb is…
Het kopen en helemaal opknappen van het huis waar ik nu woon
(hoek Molenstraat/Kerkring). Dit
huis en het huis d’n Aep aan de
Kerkring zijn de oudste panden
van Klundert. Het is oorspronkelijk gebouwd in 1580. Een aantal
jaren geleden, toen de familie
Maris wilde verkopen, hoorde ik
dat er een sloopvergunning op dit
huis zat. Toen heb ik gebeld naar
de gemeente, zo’n historisch pand
dat sloop je niet. De gemeente
reageerde dat ik het maar moest
kopen als ik het wilde behouden.
En dat heb ik gedaan. Het is in-

Mijn sterrenbeeld is...
Weegschaal en ik moet toegeven
dat dit ook wel klopt. Ik bekijk altijd alles van twee kanten.
Ik ben goed in...
Ruimtelijk inzicht. Daar heb ik ook
veel profijt van bij het tekenen.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ongeduldig.
Ik heb een grote hekel aan…
Onrecht, maar verder heb ik eigenlijk niet zo snel ergens een
hekel aan.
Ik droom van...
Dat ik ooit nog eens een huis in
mag richten in Venetië.
Deze film moet iedereen zien...
De dramafilm Vatel met Gerard
Depardieu. Deze film speelt zich
af in de 17e eeuw. Vatel is kok van
een oude geruïneerde prins. Hij
moet een groot feest organiseren voor het hof van Versailles en
voor de zonnekoning Lodewijk XIV.
Dit feest duurt drie dagen en drie
nachten. Absolute aanrader!
Het boek waarvan ik genoot...
Erg indrukwekkend vind ik het
boek Paul’s ontwaken, een bijzonder boek van Frederik van Eeden
over zijn overleden zoon. Ik lees
onder andere graag boeken van
Couperus en van Frederik van
Eeden.
Ik luister graag naar...
Het Nederlandse luisterlied. De
muziek van Liesbeth List vind ik
erg mooi, maar ook van Franse
en Italiaanse luisterliedjes kan ik
echt genieten.
Men kan mij ’s nachts wakker
maken voor...
Als het nodig is, mag iedereen mij

wakker maken.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten...
De Italiaanse zangeres Milva. We
waren in Verona en zouden naar
een optreden van haar gaan. Net
daarvoor zette ze onverwachts op
71-jarige leeftijd een punt achter
haar carrière vanwege gezondheidsproblemen. Ik zou haar wel
eens willen ontmoeten. Een geweldige zangeres, een echte diva.
Het liefst drink ik...
In de winter rode wijn, ’s zomers
witte wijn en voor de dorst vind ik
een biertje wel lekker.
Mijn favoriete vakantieland is...
Italië.
In mijn vrije tijd…
Naar muziek luisteren, tekenen
en tuinieren. We hebben hier geen
tuin, maar bij onze vakantiewoning in Ouddorp kan ik lekker bezig zijn in de tuin.
Als ik 10 miljoen euro win…
Het eerste wat in me opkomt is
dat ik dan heel veel mensen zou
willen verwennen. En verder…
Vroeger droomde ik dat Klundert
weer een toren zou krijgen bij de
kerk, daar heb ik als kind al tekeningen voor gemaakt. Dus die toren zou er dan komen bij de kerk
hier aan de Kerkring.
Mijn lievelingssport is…
Ik ben sportief naar m’n vriend,
maar ben absoluut geen sporter.
Vroeger wel op judo gezeten, getennist en gezwommen, maar ik
heb daar niks mee.
Op televisie kijk ik graag naar…
Naar praatprogramma’s en Engelse detectives.
Mijn beste vriend/vriendin…
Dat was Sipke van der Land. Die
heb ik op heel toevallige wijze leren kennen via kunstschilder Roelof Koning. Ik had een bijzondere
klik met Sipke. We hebben samen
mooie reizen gemaakt. Dat was
oprecht een mooie vriendschap.
Ik ben bang voor…
Ik ben eigenlijk helemaal niet
bang, maar om toch iets te noemen: slangen en krokodillen daar
heb ik het niet zo op.
Lees verder op de volgende pagina.
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vervolg Gewoon Bijzonder...
Ik heb bewondering voor…
Voor mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen.
Klundert vind ik…
In Klundert hoor ik echt thuis. Ik heb
jaren in Den Haag gewoond, maar
heb me altijd Klundertenaar gevoeld.
Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis helemaal niks. We hebben hier
heel veel en Klundert ligt lekker centraal.

Kalender:

woensdag 30 januari
14.00-16.00 uur Heemhuis open
Heemkundekring Die Overdraghe
16.00 uur Muziekspeeltuiin voor
kinderen vanaf 4 jaar in de muziekzaal van De Niervaert
vrijdag 1 februari
18.45 uur Klundertse Kampvuuravond voor mannen 18+ (Oude
Heijningsedijk 22 Heijningen)
zaterdag 2 februari
14.00-16.00 uur Tentoonstelling
heemkunde vitrines in De Stad
Klundert
maandag 4 februari
19.30 uur Stadstafel Klundert in
De Niervaert
dinsdag 5 februari
19.30 uur Instuif bij Popkoor Rhythm4All in Basisschool De Rietvest
woensdag 6 februari
14.00-16.00 uur Heemhuis open
Heemkundekring Die Overdraghe
vrijdag 8 februari
17.00 uur Vrijdagmiddagborrel in
De Stad Klundert
20.00 uur DSO Bingoavond in DSO
clubgebouw
zaterdag 9 februari
20.00 uur Tonpraoters Gala Lak
Loerendonck in De Niervaert
Vaste activiteiten in het Huis van
de Wijk Mauritshof Klundert

Mooiste plekje in Klundert…
Ons mooie groene centrum.
Minst mooie plekje in Klundert…
Het zicht als je vanaf Fijnaart naar
Klundert rijdt, dan steekt de Shell boven Klundert uit.

Jaarlijkse borrelavond met de
buurtpreventisten van Moerdijk

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Dat is het uitzicht op ons mooie Stadhuis hier vanuit m’n woonkamer op
de eerste verdieping.

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
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

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

Afgelopen week werd de jaarlijkse borrelavond gehouden met
alle deelnemers van de Buurtpreventie in het dorp Moerdijk.
De groep bestaat op dit moment
uit 21 vaste leden en de meesten
waren op deze jaarlijkse avond in
De Ankerkuil aanwezig.. Ook wijkagent Werner van Beers had tijd
gemaakt om even bij deze bijeenkomst aan te sluiten.
Terugblik 2018
Onder voorzitterschap van de coördinator Kees Scheenaard werden onder andere de ervaringen
uit 2018 doorgenomen. Over het
algemeen kon er teruggeblikt
worden op een geslaagd buurtpreventiejaar. Bijna dagelijks konden
buurtpreventierondes ingepland
worden. Deze preventiegroep is
actief en alert.
Er is zelfs een keer bij een diefstal
van gereedschap via de Buurtpreventie en de WhatsAppgroep ‘Alert
dorp Moerdijk’ zodanig gehandeld
dat betrokkene binnen korte tijd
de elders in het dorp gevonden
spullen weer in bezit had.

Wat zijn de spelregels om lid te
kunnen worden?
Nieuwe preventisten zijn altijd
welkom. Degenen die interesse
hebben, kunnen bij wijze van proef
een keertje meelopen of fietsen.
Een buurtpreventie ronde lopen
of fietsen duurt ongeveer 30 á 45
minuten. Deelnemers geven zelf
hun voorkeursdag en tijd op wanneer ze beschikbaar zijn. Je loopt
of fietst altijd met zijn tweeën een
rondje door het dorp en/of het
buitengebied. Elke maand wordt
er een schema gemaakt wie wanneer staat ingeroosterd voor de
buurtpreventieronde. Om mee te
doen moet je minimaal 18 jaar zijn
en in bezit zijn van een mobiele
telefoon. Qua tijdsbesteding valt
het best mee, zeker als er nog een
aantal nieuwe mensen zich melden om mee te gaan doen. Bovendien is het ook een leuke taak: je
leert op deze wijze (nieuwe) inwoners beter kennen én je zorgt als
inwoner mede voor een veilige(re)
leefomgeving.

Instuif bij Popkoor
Rhythm4All Klundert
Dinsdag 5 februari houdt het popkoor Rhythm4All een instuif waar
iedereen welkom is om eens te komen kijken, luisteren en meedoen
met het koor. Deze instuif is in de
hal van basisschool De Rietvest aan
de Keenestraat 7 in Klundert.
Dit popkoor uit Klundert bestaat al
meer dan 35 jaar. Vroeger zongen
zij veel in de RK kerk in Klundert,
maar sinds er geen diensten meer
zijn in deze kerk, is het koor begonnen met verandering van het repertoire. Er wordt nu met name populaire muziek gezongen en inmiddels
hebben ze al heel wat pop- en nederpopsongs in hun repertoire.

Graag zou het koor nieuwe leden
verwelkomen en ze hopen natuurlijk ook op wat jongere leden die
graag mee willen komen zingen.
Volgens het bestuur is het een gezellige groep mensen, die met veel
plezier en enthousiasme repeteert.
Op dit moment wordt er gewerkt
aan een concert dat gepland staat
op 24 maart.
Heb je belangstelling om te zingen
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 dinsdag 5 februari.
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4 februari:
‘Meedoen in Moerdijk’
Als inwoner wil je kunnen wonen, werken, naar school kunnen gaan maar ook met andere
vanzelfsprekende
activiteiten
meedoen zoals sporten, winkelen of uit eten gaan. Maar stel
dat je hierin belemmerd wordt
of voelt omdat je een lichamelijke of geestelijke handicap hebt,
jezelf gediscrimineerd voelt of
je financiële situatie het niet
toelaat. Kortom: hoe zorgen we
ervoor dat alle inwoners gewoon
kunnen meedoen?
Wat kunnen we bijvoorbeeld
doen om te zorgen dat kinderen
met dyslexie of ADHD naar een
‘gewone’ school gaan? En dat
mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben? Of dat je
kunt sporten en winkelen terwijl
je in een rolstoel zit? Om iedereen mee te kunnen laten doen,
zoeken we actief de samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ervaringsdeskundigen en gaan we op
4 februari met elkaar in gesprek:
voor elkaar, met elkaar.
Ervaringen in Moerdijk
Het College voor de Rechten van
de Mens oordeelde eind vorig
jaar dat we in Nederland nog niet
voldoen aan de eisen die worden
gesteld in het ‘VN-verdrag Handicap’. Daarin staat wat overheden moeten doen om te zorgen
dat iedereen kan meedoen, op
alle vlakken in onze maatschappij. “Daarom willen we op 4 februari met alle betrokken partij-

Hulde voor trouwe leden van
het Niervaertkoor

en kijken wat de ervaringen zijn
in Moerdijk en wat we kunnen
doen om te zorgen dat iedereen
ook echt kan meedoen”, legt
wethouder Eef Schoneveld uit.
“We gaan graag in gesprek met
onder andere inwoners, professionals, beleidsmakers en ondernemers. Hoe beoordelen zij
de stand van zaken? Wat gaat
goed, wat kan er anders en wat
moet er beter? En hoe zouden
we hier samen voor kunnen zorgen? Welke drempels zijn er nog
in Moerdijk? En hoe zorgen we er
voor dat die verdwijnen?”
Programma ‘Meedoen in Moerdijk’
Op 4 februari opent wethouder
Eef Schoneveld de bijeenkomst
‘Meedoen in Moerdijk’ om 19.30
uur in de Moerdijkzaal in het gemeentehuis. Aansluitend volgt er
een persoonlijk verhaal over ‘als
meedoen niet vanzelfsprekend
is’ en hoe ‘meedoen in Moerdijk’
er uit ziet. We gaan met elkaar in
gesprek hoe we dit bereiken en
wat we hiervoor nodig hebben.
Aanmelden?
Belangstellenden kunnen zich
voor de bijeenkomst aanmelden
via www.moerdijk.nl/meedoen of
door te mailen naar brigitte.van.
egmond@moerdijk.nl.

Afgelopen dinsdag werden twee
leden van het Niervaertkoor blij
verrast tijdens de jaarvergadering. Loes Lokate-van Slobbe en
Anneke Beek-Tetrode zijn allebei
al veertig jaar trouw lid van het
Klundertse koor en werden daarvoor door voorzitter Jacques van
de Ing in het zonnetje gezet.
Loes heeft een grote passie voor
zingen. Ruim veertig jaar geleden
mocht ze voorzingen bij de toenmalige dirigent Wim Hommel en
werd toen lid van het Niervaertkoor. Loes houdt vooral van semiklassieke werken en van musicals. Anneke is ook een echte
koorliefhebber en toen ze het
Niervaertkoor een keertje hoorde
optreden was ze meteen verkocht
en is lid geworden, inmiddels dus
ook alweer veertig jaar geleden.
Beide dames hebben juist voor het
Niervaertkoor gekozen omdat het
altijd gezellig is tijdens de repetities, maar zeker ook hebben de
dames met het koor altijd genoten van de vele mooie optredens

en leuke uitstapjes. Ondanks dat
beide dames in Zevenbergen wonen, bezoeken ze nog steeds heel
trouw de wekelijkse repetitie.
Het koor heeft net het 70-jarig jubileum gevierd met een drukbezocht concert in De Stad Klundert.
Het was een fantastisch jubileumjaar met een geweldige afsluiting.
Maar daarna kregen de koorleden
toch een teleurstelling te verwerken door het vertrek van hun dirigent. Het koor is dus nu op zoek
naar een nieuwe dirigent.
Alhoewel het een heel leuk en gezellig koor is, is het ledenbestand
toch ook een zorg. Met name
mannenstemmen zouden heel
welkom zijn.
Iedereen die het leuk vindt om te
zingen en graag kennis wil maken met het Niervaertkoor is van
harte welkom om eens binnen te
lopen op een repetitieavond. Iedere dinsdagavond van 20.15 uur tot
22.00 uur is het koor te vinden in
de muziekzaal van De Niervaert in
Klundert.

Volle bak feest met jeugdige carnavallers in Moerdijk
Raad van Elf om zich heen om er
samen een geweldig carnavalsfeest van te gaan maken.
Corry Flohr, vorig jaar nog Prinses
Marie Louise, is degene die het
initiatief heeft genomen om te proberen om een complete jeugdraad
samen te stellen. En het is haar
gelukt. Zondagmiddag poseerden
deze jeugdige carnavallers trots
voor de camera tijdens de opwermmiddag in De Blokhut.
De
Spieringkruiers
konden
zondagmiddag een complete
jeugdraad presenteren aan het

publiek. Jeugdprins Scott met
jeugdmiss Indy en jeugdnar Daan
hebben dit jaar een complete

De jeugd genoot bij dit voorproefje, zo vast lekker dansen en hossen voor het grote carnavalsfestijn straks losbarst. De nieuwe

jeugdraad van de Spieringkruiers
wisten er een geweldig feest van
te maken. Voor dit festijn waren
ook andere jeugdraden uitgenodigd. Te gast waren onder andere
de jeugdraden van Zevenbergen,
Zevenbergschen Hoek, Standdaarbuiten en Klundert. Carnavalsbandjes uit Zevenbergen en
Hooge Zwaluwe zorgden samen
met DJ Bennie voor een feestelijk
stukje muziek.
Als het spreekwoord juist is dat
de jeugd de toekomst heeft, dan
belooft het in ieder geval voor het
carnaval in deze regio allemaal
wel goed te komen!
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Klundertse Straatnamen

voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 3 - 28 januari 2019
Keenestraat
De Moye Keene, een vrij brede rivier die lange tijd voor Niervaart
en het latere Klundert van groot
belang was, stroomde tussen
“Barlaque” ten zuidoosten van Fijnaart en de Roodevaart ten noorden van Zevenbergen. De rivier,
die al in de middeleeuwen bekend
was, is in de loop van de 18e eeuw
vrijwel geheel verzand.

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..

3 van Hoogstraat tot Von
Kropffplein
Hoogstraat
Deze naam is nog vrij jong. Pas als
in het begin van de 19e eeuw de
wal wordt afgegraven die dit straa
tje afsloot (de Blauwe Sluisdijk
was toen volkomen afgescheiden),
ontstond hier bebouwing. Het
stukje tussen de Oosterstraat en
de Molenstraat heette in de 17e
en 18e eeuw soms Molenpad. Dit
was de vroegere Domeinsmolen
(later Bakkerij van Gils, nu Pension Niervaert) waarvan de romp in
1950 is afgebroken.

Van Hoornestraat
Willem van Hoorne, gehuwd met
Oda, een van de dochters van
Aleid(a) van Strijen en Nicolaas
van Putten.
Kaaibrug
Pas gebouwd rond 1958. Aan de
zuidkant was vroeger de haven
die in de Moye Keene uitkwam.
Was aan twee zijden bebouwd en
slechts door een vrij smalle heul
in verbinding met de Bottekreek.
De vooral aan de noordkant vrij
oude huizen zijn tussen 1950 en
1955 wegens stadsverfraaiing afgebroken.

Kerkpad
Verbinding tussen Oosterstraat
en Molenstraat. Aangelegd na de
herbouw van dit door oorlogsgeweld totaal verwoeste deel van
Klundert en genoemd naar het bij
de Rooms Katholieke kerk en parochie behorende
klooster, de kleuterschool en het
Parochiehuis.
Kerkring
Misschien wel het oudste deel van
Klundert. Het was tot 1950 van het
rond de Nederlands Hervormde
Kerk gelegen Kerkhof afgescheiden door de Kerksloot.
Rond deze kerk, die in 1944 als
gevolg van oorlogshandelingen
afbrandde, lag vanaf de oudste tijden het kerkhof, dat na 1832 nog
slechts een enkele maal dienst
deed voor begravingen in familiegraven.
De oude 18e-eeuwse poort aan
de westkant staat op de lijst van
Rijksmonumenten. Aan de noordkant stond al in 1570 een openbare school. Deze is na diverse
verbouwingen in 1919 opgeheven.
Aan de noordoostkant werd in
1910 een Nederlands Hervormde

school gebouwd. Die is in 1971 afgebroken.
Kerkweg
Waarschijnlijk de oude verbinding
naar de Noordschans. Deze weg
liep vroeger om de noordoostelijke Buitengracht, die in de 19e
eeuw is volgestort, en kwam aan
het einde van de Schanspoort uit
op het begin van de Schansweg.
Volgens de overlevering liepen de
bewoners van de Noordschans in
de winter, als de zeer laag gelegen Schansweg onbegaanbaar
was, hierlangs naar de kerk.
Von Kropffplein
Joost Maurits (von) Kropff werd
geboren in Bochum (D) op 17
maart 1733. Hij sneuvelde in de
strijd tegen de Fransen bij de
“batterij” op de Tonnekreek in
de nacht van 25 op 26 februari
1793. Deze Duitse krijgsman heeft
zeer “dapper” getracht de vesting Klundert uit de handen van
de opdringende Fransen te houden. Uiteindelijk kon hij met zijn
handvol niet al te best uitgeruste
soldaten niet tegen de overmacht
van de vijand op. Nadat vooral aan
de westkant van de tegenwoordige Stadhuisring bij de Hilsepoort
hevig werd gevochten, probeerde
Von Kropff zich met zijn soldaten
door de Blauwehoefsweg richting Willemstad terug te trekken,
hetgeen mislukte. Hij is op 2 april
1793 in de Nederlands Hervormde
Kerk van Willemstad begraven.

Recept van de Week: Shakshuka

Lange dag gehad? Geen zin om uitgebreid in de keuken te staan? Dan is dit Israëlische eenpansgerecht het perfecte gerecht om snel en makkelijk
een lekkere, gezonde, voedzame, makkelijke, snelle maaltijd op tafel te zetten.
Shakshuka, wat is dat eigenlijk? Ik
had er nog nooit van gehoord tot ik
het recept van een vriendin kreeg.
Het is een eenpansgerecht op basis van gepocheerde eieren in een
pittige tomatensaus. Verder kan je
eindeloos variëren met groenten
en kruiden. Heerlijk!
Nodig voor 3 a 4 personen:
Olijfolie, 1 grote ui fijngehakt, 1
theelepel paprikapoeder, 3 teentjes knoflook fijngehakt, 1 theelepel
gemalen komijn, 1 blik tomaten, 3
of 4 paprika’s, 80 gram feta (kun je
eventueel weglaten), 2 eieren per
persoon, peper en zout, geroosterd
brood om te dippen

Bereiding:
Snijd de paprika in reepjes en snij
de tomaten wat fijner. Verhit olijfolie in een koekenpan.
Fruit de knoflook, ui, paprikapoeder en gemalen komijn in de
olijfolie. Voeg de paprika en tomaten toe en laat een paar minuten
zachtjes pruttelen.
Breng op smaak met een beetje
peper en zout.
Tik de eitjes stuk en doe ze in de
pan. Brokkel de feta en strooi over
het geheel.
Doe een deksel op de pan, zet het
vuur zacht en laat een paar minuten koken totdat de eieren gaar
zijn.

Serveer met salade. Lekker bijvoorbeeld met geroosterd brood of
Turks brood.
Wat eten we volgende week?

Wie heeft er nog een lekker en origineel recept?
Mail het naar de rdactie!
door Anjo van TIlborgh

Pagina 10

Slingers op Basisschool De Molenvliet

Basisschool De Molenvliet had afgelopen week een hele goede reden voor een feestje: de schoolinspectie
is op bezoek geweest en de inspecteur was niet zomaar tevreden maar héél tevreden over deze KIundertse
basisschool. Ze mochten een rapport ontvangen waar men meer dan trots op mag zijn.
De tip over dit heuglijke nieuws
kreeg de redactie van Marjolijn
Rozendaal, ouder van twee kinderen die op Basisschool De Molenvliet zitten. “Ik vind dat iedereen
moet weten dat dit een geweldige
school is, het gaat hartstikke goed
op De Molenvliet. Wij hebben bewust gekozen voor De Molenvliet
omdat deze school ons een heel
goed gevoel gaf bij de kennismaking. De school heeft echt een eigen identiteit. De samenwerking
tussen ouders en leerkrachten
is geweldig, er wordt geluisterd
naar elkaar. De kinderen zijn van
allerlei afkomsten en uit diverse
milieus, dat maakt het een school
waar de maatschappij zichtbaar
is. Een klein minpuntje vind ik wel
dat de school zichzelf best wat
meer mag promoten en zich op de
voorgrond mag plaatsen.”
Royale voldoende
Lizeth Vellekoop, directeur van
De Molenvliet, is ontzettend trots
op de uitslag van de inspecteur.
“Tien jaar geleden kregen we van
de inspectie het predicaat dat dit
een zwakke school zou zijn. Zeven jaar geleden kregen we al een
voorzichtige voldoende. Nu dus
een royale voldoende en daar zijn
we met z’n allen hartstikke trots

op. Onze school staat weer positief op de kaart. En dat juist een
ouder de publiciteit heeft gezocht,
dat ervaren wij als een groot compliment. Dat is veelzeggender dan
dat de school dat zelf gedaan zou
hebben.”
Er is de afgelopen jaren extra
hard gewerkt om tot dit resultaat
te komen. “We hebben als team
kritisch naar onszelf gekeken en
heel veel dingen aangepakt. Dat
we toen aangemerkt waren als
een zwakke school, dat ging eigenlijk met name om veel kleine
dingetjes en daar zijn we mee aan
de slag gegaan. Punt voor punt
hebben we aan verbetering gewerkt en nu dus de waardering
van de inspecteur.”
Licht en ruimte
De dag van de schoolinspectie
was voor het hele team toch een
heel spannende dag. De school
wordt feitelijk op vier items geïnspecteerd: zicht op ontwikkeling,
didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur en professionele samenwerking binnen
team. Dat alles om te waarborgen dat de basiskwaliteit op orde
is. En dat zit nu helemaal goed
op De Molenvliet. Op alle punten
een ruime voldoende en voor pro-

fessionaliteit zelfs de maximum
score gekregen. “De inspecteur
was niet zomaar tevreden, maar
heel tevreden. Als school kijken
we met volle vertrouwen naar de
toekomst.”
Inmiddels is de school qua leerlingaantal ook weer groeiende en de
school telt nu zo’n honderd leerlingen. Niet alleen qua onderwijs
is er hard gewerkt, maar ook het
gebouw zelf heeft een metamorfose ondergaan. De school heeft
inmiddels een frisse, kleurrijke en aantrekkelijke uitstraling.
“Op school moeten de kinderen
zich fijn voelen. Ruimte, lucht en
licht, dat zijn elementen waar een
school aan moet voldoen. We hebben nu een leuke en kleurrijke
school met veel licht en ruimte”,
vertelt Lizeth trots.
Zorgzaam en samenwerkend
Kernwoorden van de Molenvliet
zijn zorgzaam, samenwerkend,
Protestants-Christelijk, professioneel en voor nu en later. Een
belangrijk doel daarbij is het realiseren van de wettelijke kerndoelen en referentieniveaus om
zo te streven naar volwaardige
mensen, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan zichzelf,
hun omgeving en de toekomstige

maatschappij, zo staat vermeld in
de schoolgids. “We zijn een eigentijdse school met moderne lesmaterialen. We werken net als andere scholen ook met chromebooks
en digiborden. We kiezen echter
bewust om niet alleen te werken
op chromebooks, maar juist ook
in groepsverband om de samenwerking te bevorderen. De lesmethodes worden waar nodig steeds
vernieuwd. We willen een leuke en
aantrekkelijke school zijn waarbij we het saamhorigheidsgevoel
heel belangrijk vinden.”
Een mooi voorbeeld van dit saamhorigheidsgevoel is de gezamenlijke weekopening met alle leerlingen iedere maandagochtend.
Tijdens deze weekopening wordt
er gezongen, wordt het weekthema bekend gemaakt en een Bijbelverhaal verteld passend bij het
weekthema. “Dit is op onze school
al jaren een vanzelfsprekendheid
om met z’n allen de week te beginnen, maar eigenlijk is het best
bijzonder. Dit laat ook zien dat we
samen één school zijn en dit wekelijkse ritueel voelt heel fijn en
heel vertrouwd”.
Vernieuwen en verbeteren
Na het verkrijgen van het positieve rapport van de schoolinspectie gaat het team niet achterover
leunen. “We blijven vernieuwen en
verbeteren, zowel onderwijskundig als qua uitstraling en interieur. Binnenkort wordt het meubilair vernieuwd. Er komen nieuwe
schoolmeubels in bijna alle klassen. Zo’n tweederde deel wordt nu
vervangen, de rest zal volgend jaar
volgen, voor nu is het budget op.
We hebben ook nieuwe schoolshirts besteld, zodat de kinderen bij
buitenschoolse activiteiten zoals
de schoolsportdagen en dergelijke zich ook weer mooi en modern
kunnen presenteren. We blijven
naar de toekomst kijken en actief
op alle fronten”, aldus Lizeth Vellekoop.

Uitnodiging Stadstafel Klundert
Op maandagavond 4 februari
komt de Stadstafel Klundert weer
bij elkaar om allerlei onderwerpen te bespreken die actueel zijn
in Klundert. Alle inwoners die
graag eens willen aanschuiven
zijn van harte uitgenodigd in de
grote zaal van De Niervaert. De
vergadering van de Stadstafel begint om 19.30 uur.
Elke kern binnen de gemeente Moerdijk heeft een eigen ge-

biedsplan. In zo’n gebiedsplan
worden de plaatselijke wensen,
uitdagingen en verbeterpunten
op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er
in het plan staan en denken na
over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie
Zeeland/West-Brabant en Woonkwartier zijn daarbij de helpende
hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aange-

past aan actuele ontwikkelingen
en behoeften.
De Stadstafel Klundert is nu een
officiële vereniging met een bestuur bestaande uit Klundertse
inwoners. Voorzitter is Melten
Dekkers. Verder zit er een vaste
groep betrokken inwoners aan
tafel om mee te praten over de
diverse onderwerpen. De actuele
zaken worden dan verder bespro-

ken in één van de werkgroepen.
Maandagavond is er dus een plenaire vergadering met alle werkgroepen en de betrokken partners.
Onderwerpen die aan de orde
komen zijn onder andere hoe het
kernbudget van 5.000 euro besteed gaat worden en er wordt
gepraat over de vlonders in het
centrum en de bouwplannen
Blauwe Hoef.
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Woonwijk Blauwe Hoef wordt
opgepakt
De gemeente Moerdijk zet de bouw van nieuwe woningen in Klundert in
de tweede versnelling. De komende tijd wordt onderzocht wat financiële
en ruimtelijke consequenties zijn wanneer in Blauwe Hoef een onderscheidende woonwijk met 75 tot 100 woningen wordt gebouwd passend
bij het karakter van Klundert.
‘Blauwe Hoef’ is één van de zeventien projecten die de gemeente
Moerdijk voor juli 2019 in gang wil
zetten. Deze zogenaamde ‘kansrijke initiatieven’ zijn extra projecten bovenop de al geplande
initiatieven, die de woningbouw
en infrastructuur in Moerdijk een
boost moeten geven.
Startdocument
Een eerste stap is het vaststellen
van de kaders voor het project in
een startdocument. Hierin staan
zaken waar de gemeente rekening mee houdt bij de verdere
uitwerking van het project, zoals
de omvang van de wijk, de duurzaamheidsambities, wel of niet
een groene inpassing, de woningaantallen en de soort woningen.
Daarnaast is de ontsluiting van
de wijk een belangrijk aandachtspunt. We verwachten dat er een
aparte ontsluitingsweg noodzakelijk is. Ook dit vraagstuk nemen we
mee in het onderzoek.

“Met voorrang aan de slag”
“Ik ben blij dat we met het startdocument een eerste stap zetten om
te komen tot realisatie van deze
nieuwe woonwijk”, vertelt wethouder Désirée Brummans. “De
vraag naar woningen is groot en
dus moeten we met voorrang met
woningbouw aan de slag. We gaan
proberen om te zorgen dat de
nieuwbouw zo goed mogelijk aansluit bij waar in Klundert behoefte
aan is. Daarbij zal de nadruk liggen op levensloopbestendige en
duurzame woningen.”
Voordat de onderzoeken worden
uitgevoerd, wordt het startdocument ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na
afronding van de onderzoeksfase is duidelijk wanneer de schop
echt de grond in kan om met bouwen te beginnen. In de voorlopige
planning, en zonder tegenslagen,
wordt ervan uitgegaan dat er vijf
jaar voorbereidingstijd nodig is om
te kunnen starten met het daadwerkelijk realiseren van de wijk.

DSO loopt opnieuw tegen
nederlaag aan
DSO 1 heeft afgelopen zaterdag opnieuw niet weten te winnen. Op bezoek
bij Paal Centraal in Delft kon DSO in de eerste helft goed mee, maar in de
tweede helft wist de thuisploeg al snel een ruime voorsprong te pakken en
daarmee de overwinning veilig te stellen: 27-18.Voor DSO volgt volgende
week een zeer belangrijk duel tegen TOGO. Die ploeg staat met 2 punten
onderaan en moet nu echt punten gaan pakken om niet nog verder achterop
te raken. DSO staat op 5 punten en kan bij een overwinning volgende week
zeer goede zaken doen. Kortom, een zeer interessant affiche volgende week
in de Niervaert. De wedstrijd begint om 18:20.
Uitslagen zaterdag 26 januari:
Paal Centraal 1 - DSO 1: 27 - 18
Paal Centraal 2 - DSO 2: 12 - 10
Avanti 7 - DSO 3: 5 - 5
DSO 5 - Juliana 4: 16 - 18
GKV / Enomics 5 - DSO 6: 11 - 6
Korbatjo B1 - DSO B1: 8 - 16
DSO B2 - Juliana B1: 11 - 2
DSO B3 - Emergo B1: 4 - 3
Springfield C1 - DSO C1: 4 - 14
Movado D1 - DSO D1: 10 - 6
DSO D2 - Oranje Wit D3: 4 - 9
DSO D3 - RWA D3: 10 - 5
Korbatjo E4 - DSO E2: 0 - 5
Ventura Sport E1 - DSO E3: 5 - 8
Programma zaterdag 2 februari:
18:20 uur: DSO 1 - TOGO 1
17:10 uur: DSO 2 - TOGO 2

19:30 uur: DSO 3 - NIO 3
19:45 uur: PKC / SWKGroep 8 DSO 4
12:45 uur: ZKV 3 - DSO 6
16:00 uur: DSO A1 - ONDO A2
15:00 uur: DSO B1 - Conventus
B1
14:00 uur: DSO B2 - Conventus
B2
13:00 uur: DSO B3 - VIOS B1
12:00 uur: DSO C1 - Focus C1
10:00 uur: DeetosSnel D2 - DSO
D1
11:00 uur: DSO D2 - De Voltreffers D1
10:00 uur: DSO E1 - Good Luck E1
09:00 uur: DSO E3 - Oranje Wit E6
09:00 uur: DSO F1 - ACKC F1

Warmetruiendag, ook in Moerdijk!
Klimaatverbond Nederland organiseert op vrijdag 15 februari de jaarlijkse Warmetruiendag om aandacht te vragen voor energiebesparing.
Energiek Moerdijk wil Warmetruiendag ook in de gemeente Moerdijk op
de kaart zetten. Trek met de hele school, vereniging of het hele bedrijf
op 15 februari een lekkere warme trui aan, zet de verwarming lager en
maak kans op leuke prijzen.
Verwarm elkaar, niet de wereld
Warmetruiendag is hét moment
om stil te staan bij ons energieverbruik en dus ook energiebesparing. De landelijke dag wordt
jaarlijks op of rond 16 februari
georganiseerd omdat op deze datum het Kyotoprotocol, het eerste wereldwijde klimaatverdrag,
in werking trad. Klimaatverbond
Nederland organiseert de dag dit
jaar voor de 13e keer, het motto
van 2019 luidt 'verwarm elkaar,
niet de wereld'.
Eén graad maakt al het verschil
Als je de verwarming slechts één
graadje lager zet, kun je maar
liefst 6% CO2 en 6% energie besparen. Als we dat allemaal een
dag doen, kunnen we het verschil
maken. Zo kunnen we samen op
één dag al het jaarverbruik van
drie Waddeneilanden besparen!
Energiek Moerdijk roept dan ook
alle bedrijven, verenigingen, scholen en instellingen in de gemeente
Moerdijk op om mee te doen.

Win leuke prijzen
Iedereen kan meedoen aan Warmetruiendag, of je nu als school,
vereniging of bedrijf de thermostaat naar beneden draait. Deel
jouw leukste, creatiefste, vrolijkste of meest ludieke idee en foto
met Energiek Moerdijk en maak
kans op een leuke prijs.
Prijs onderwijs: 5x 5 kaartjes voor
de Ontdekfabriek in Eindhoven
Prijzen bedrijven en verenigingen:
10x Wakawaka powerbank
Prijzen
dorpskernen:
gratis
warmtescan per dorpskern van
een huis
Hoe doe je mee?
Deel jouw foto op de evenementpagina
van
Warmetruiendag
Moerdijk of mail het naar warmetruiendagmoerdijk@energiekmoerdijk.nl De prijswinnaars
worden in de week van 18 februari
bekend gemaakt.

Trainersclinic vv Klundert 2.0
Na het succes van de clinic op 22 oktober 2018 staat de tweede clinic
weer op het programma. Op 4 februari nodigen we de trainers weer uit.
Ben jij trainer en/of leider bij vv Klundert dan nodigen we je uit om deze
leerzame avond bij te wonen.
Deze clinic oftewel workshop zal worden gehouden voor alle trainers
, leiders en bestuursleden van voetbalvereniging Klundert. Ook de
keepertrainers zijn natuurlijk welkom.
Voetbalvereniging Klundert heeft als doel om gezamenlijk het doel na te
streven door zowel binnen- als buiten het speelveld continue te blijven
bouwen aan de verdere ontwikkeling (en verbetering) van de kwaliteit
van de opleiding. Van belang is dat ieder jeugdlid met veel plezier kan
voetballen binnen de vereniging en zich positief kan blijven ontwikkelen
op sportief en technisch gebied. Het thema van deze clinic is ‘Wedstrijdvoorbereiding en oefenstof database’.
Programma deze week:
Dinsdag 29 januari:
20.00 uur Klundert 1 - DBGC 1
Zaterdag 2 februari:
14.30 uur Prinsenland 1 – Klundert 1 (competitie)
11.00 uur Strijen 2 – Klundert 2
14.30 uur Klundert 4 - Oranje Wit
9 (competitie)
14.00 uur WHS 4 - Klundert 5
(competitie)
12.00 uur VVC '68 Vr1 - Klundert
Vr1 (competitie)
13.30 uur Victoria’03 JO19-1 -

Klundert JO19-1
10.00 uur Klundert JO15-1 – Victoria’03 JO15-1
10.00 uur Klundert JO15-2 - Vivoo
JO15-1
12.30 uur Hoeven JO13-2 - Klundert JO13-2
10.00 uur Klundert JO11-2 - RSV
JO11-2
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Tompoucen
*Actie geldig van 30 jan t/m 03 feb

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

Openingstijden
zondag
10:00 - 18:00 uur

