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Start werkzaamheden
Dorpshart Moerdijk

Klundertse straatnamen
deel 4

Gewoon bijzonder
Jolanda Schreuders-Vreugdenhil

Het water wil maar geen ijs worden deze winter

Februari 2019: Vestkant onder water
De Klundertse IJsclub is er helemaal klaar voor, de Vestkant is onder water gezet, maar het wil nog niet
lukken met die ijsbaan. Vorige week leek het even de goede kant op te gaan, maar helaas geen vorst genoeg
om er een ijsbaan van te maken. Het is nog steeds een grote waterplas aan de Vestkant.
Martin Breuer, voorzitter van de
Klundertse IJsclub, verwacht er
deze winter niet zoveel meer van.
“Maar je kunt natuurlijk nooit weten, vorig jaar hebben we eind februari/begin maart op het laatste
moment nog een mooie vorstperiode gehad, waarbij er toch nog
heerlijk geschaatst kon worden.
We hebben toen zelfs het Brabants Buske van Omroep Brabant
nog op bezoek gehad op onze ijsbaan.”
Grootste vereniging Klundert
Feitelijk is de ijsclub met zo’n 950
leden de grootste vereniging van
Klundert. “We zijn echter wel een

stille vereniging geworden. De afgelopen jaren niet zoveel natuurijs
gehad, dus ook niet veel activiteiten. Omdat bij ons de contributie
heel laagdrempelig is, blijven ook
veel oudere mensen gewoon lid
ter ondersteuning. Voor slechts
drie euro per jaar ben je lid van
de KIJC. Ook als er geen natuurijs
is, is het lidmaatschap de moeite
waard. Bij de jaarlijkse ledenvergadering wordt er een gratis bingo gehouden met leuke prijzen en
hebben we in Klundert niet kunnen schaatsen, dan gaan we met
onze leden aan het eind van de
winter een keertje naar de kunstijsbaan in Breda”, vertelt Breuer.

IJsmeesters met certificaat
Alhoewel het dus eigenlijk een
stille vereniging is, is er wel een
actief bestuur. Van de vijf bestuursleden hebben vier personen
het certificaat ijsmeester gehaald
bij de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsbond). En verder
zorgt dit bestuur dat het materieel altijd op orde is en ingezet
kan worden zodra het kan om een
mooie ijsbaan te krijgen. “We hebben bijvoorbeeld diverse frezen
en schuifborstels, verlichting om
ook ’s avonds te kunnen schaatsen, een quad om de ijsbaan snel
schoon te kunnen maken, maar

Mauritshof zoekt muzikale
vrijwilligers

ook een eigen pomp om de Vestkant onder water te zetten om zo
aan het begin van een vorstperiode snel al een kleinere ijsbaan
te kunnen maken. Hiervoor gaat
dan de drainage van het veld dicht
en wordt de pomp aangezet. Het
moet dan eerst wel minstens twee
nachtjes echt gevroren hebben,
zodat de vorst de grond al hard
heeft gemaakt, anders zakt het
water meteen weg. Als het dan
een weekje blijft vriezen, dan zou
dit baantje al open kunnen. Het ijs
moet dan minstens zo’n 7 centimeter dik zijn.”
Elfstedentocht
Als er echt een langere vorstperiode is, dan heeft Klundert de
mooiste ijsbaan die je maar kunt
wensen. Want als het Verlaat eenmaal is dichtgevroren en daar het
ijs minstens 12 centimeter dik is,
dan is er echt volop ruimte om
mooie tochten te maken. Een oude
traditie in Klundert is dan bijvoorbeeld het schaatsen van een alternatieve Elfstedentocht van de
Suijkerberch via het Balkengat en
het Verlaat naar de Toekomst.
“We zouden ook heel graag weer
eens onze clubkampioenschappen willen houden, ook dat is al
best lang geleden, maar dat zal
er hoogstwaarschijnlijk ook dit
jaar niet inzitten of er moet nog
een grote weersomslag komen
met een flinke vorstperiode. Wat
ons betreft: laat maar komen, wij
staan dan meteen klaar! Zodra het
even wat langer vriest, dan begint
het bij ons al te kriebelen om aan
de slag te gaan.”

Lees verder op pagina 3

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

Oksels
Bikinilijn
Borst
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

9.2

Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert
(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.nl

maandspecial!
Broodje
spek
€ 5,50

nu €4,95
Bezoek onze showtuin & winkel!

and februari

geldig in de gehele ma

Een heerlijk bol me
t:
8 uur gegaard buiksp
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gekarameliseerde ui
+ rozijn
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r

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

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

vervolg artikel voorpagina
Nog even afwachten dus voor de
leden van de KIJC. Of er nog natuurijs zal komen, is nog maar de
vraag, maar de schaatsen kunnen sowieso uit het vet gehaald
worden. “Komt er geen natuurijs,
dan krijgen de leden straks een

uitnodiging om mee te gaan naar
de kunstijsbaan. Verder is alle
nieuws over onze vereniging te
vinden op onze website. En alle
activiteiten en plannen worden
gedeeld op onze facebookpagina”,
aldus voorzitter Martin Breuer.”

Weekschrijfsel
300 woorden over mijn
comfortzone…

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

Veel mensen vinden het eng
om hun comfortzone te verlaten. Ik ook dus. We willen weten wat we kunnen verwachten.
Het is vaak angst om niet goed
genoeg te zijn voor een nieuwe
uitdaging, angst om te falen,
angst om niet aardig gevonden
te worden, angst voor afwijzing
en kritiek.

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

Maar… Als je blijft doen wat je
altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt.
Dus wil je meer uitdaging, wil
je eens iets anders, dan moet je
uit je comfortzone stappen. En
dat heb ik gedaan…

Druk

Februari 2018: ijsbaan aan de Vestkant

Start inrichting Dorpshart
Moerdijk

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.

Op maandag 11 februari wordt er
gestart met de werkzaamheden
voor de inrichting van het project
Dorpshart Moerdijk. De firma de
Krom gaat ermee aan de slag in
samenwerking met Bras Fijnaart.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden medio juni afgerond
zullen zijn.
Het nieuwe dorpshart komt op de
plaats waar de Rooms-katholieke kerk heeft gestaan. Het casco
van de kerk vormt de basis voor

Foto van de week

het nieuwe park. Hiermee wordt
het karakter van het dorp behouden. Dit dorpshart bestaat uit een
Pannaveld, Jeu de Boulesbaan,
Speelveld en schaatsbaan tijdens
de winterperiode. Daarbij komt
dan nog de speeltuin waar ook
speeltoestellen zullen komen voor
kinderen met een beperking.
De inrichting moet gaan zorgen
voor een warme ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor de
dorpsgenoten van Moerdijk en
omgeving.

Wat wonen wij in een prachtige omgeving! Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat
voor mooie plekjes je dan ziet.
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving
en mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij
waar de foto precies genomen is.
Elke week wordt een foto gekozen
voor deze rubriek. En krijgen we
veel mooie plaatjes binnen, dan zullen we die gebruiken op onze facebookpagina.
Deze week weer een prachtige foto
van Segert van Wensen, gemaakt
vanaf het pad onderaan bij de Blauwe Sluisdijk langs het water van de
Stavanger.

Schrijven deed ik altijd al, maar
zo’n weekblad elke week vol
zien te krijgen, dat was compleet nieuw. Ik wist helemaal
niet waar ik aan begon, of het
allemaal zou lukken iedere
week weer. Daarvoor steeds
actief op pad, op zoek naar contacten c.q. naar kopij. Heb al
veel nieuwe mensen ontmoet
en kom op plekken waar ik normaal eigenlijk niet zomaar naar
binnen zou stappen.
Het is niet altijd makkelijk en
kost veel energie, maar het
brengt ook veel positiefs!
Of dit allemaal nog niet ondernemend genoeg was, nog iets
wat ik niet eerder gedaan heb:
een speciaal projectkoor opgestart voor de productie Passie
in Klundert. Een koor dirigeren
is toch wel iets anders dan een
jeugdorkest, maar in samenwerking met nog twee enthousiastelingen gaat het helemaal
goed komen om met dit koor
alle liedjes in te studeren. Ik
had nooit durven denken dat ik
zoiets ooit zou doen. Maar het is
me toch een partijtje leuk! Dat
wordt straks medio april een
prachtuitvoering!
Binnenkort nog meer uit m’n
comfortzone door onder andere
op een sneeuwscooter over een
gletsjer te gaan rijden, maar dat
is voor een volgende keer.
Veel leesplezier met deze 17e
editie!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

Nieuw

bij restaurant De Pa

storie

ZWEMDISCO

Een spetterend feest in het zwembad!
Iedere vrijdag avond is er in De Niervaert een zwemdisco met leuke muziek
en activiteiten/ spelmateriaal in het water!
Iedere maand organiseren we een speciale editie met thema’s en extra’s.
Volg onze website en Facebook om op de hoogte te blijven.
De zwemdisco is iedere vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur en is tot en met 14 jaar.
De Niervaert
Molenvliet 7 | 4791 GB Klundert | 0168- 404848 | niervaert@optisport.nl | www.optisport.nl/niervaert

Met wie kom jij naar de zwemdisco?

D E ZO ET E ZO N D E
H IG H TE A

RESERVEREN KAN OP
ETENINDEPASTORIE.NL
OF TELEFONISCH 0168-729202

Mode voor

Baby’s, Jongens, Meisjes,
Heren en Dames

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

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

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

DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE
Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988
www.jolistee.nl en .com • jolistee@outlook.com
Verkooppunt van diverse merken diepvries versvlees
Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding
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FINAL SALE
ALLEEN DEZE WEEK!

Laatste paren

HALVE PRIJS
* Alle schoenen en laarzen voorzien van 
kortingskaartje, van de originele prijs

Eerste editie voorleesevenement ‘Jong leest voor Oud’
Bibliotheek VANnU organiseert in samenwerking met woonzorgcentrum Surplus De Zeven Schakels de eerste editie van het Moerdijkse
voorleesevenement ‘Jong leest voor Oud’ dat donderdagmiddag 7 februari plaatsvindt in de bibliotheek in Zevenbergen. Deze voorleesmiddag begint om 14.30 uur.
Tijdens de voorleesmiddag ‘Jong
leest voor Oud’ lezen basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht
voor aan bewoners van Surplus.
De activiteit wordt geopend door
wethouder zorg, onderwijs, welzijn en jeugd Eef Schoneveld, die
zelf ook een stuk voor zal dragen
uit zijn favoriete jeugdboek.
Schoolkampioenen voorlezen
De middag wordt georganiseerd
in aanloop naar de Gemeentelijke
Voorleeswedstrijd die op 18 februari plaatsvindt in het gemeentehuis van Moerdijk. Alle deelnemende basisscholen in de gemeente hebben de afgelopen periode hun schoolkampioen gekozen. Deze kampioenen vertegenwoordigen elk hun school tijdens
de Moerdijkse Voorronde; degene
die op 18 februari wordt verkozen
tot Voorleeskampioen van de ge-

meente Moerdijk mag deelnemen
aan de regionale ronde. Voor het
zover is, geeft het gloednieuwe
voorleesevenement ‘Jong leest
voor Oud’ de schoolkampioenen
de kans om zich extra goed voor te
bereiden op de wedstrijd. Tijdens
de middag lezen de leerlingen een
fragment voor uit hun favoriete
boek. Het publiek zal bestaan uit
bewoners van Surplus.
Interactief
Het belooft een interactief evenement te worden waarbij jong en
oud met elkaar in verbinding worden gebracht. Na het lezen krijgen
de leerlingen namelijk de kans om
de bewoners van Surplus vragen
te stellen over de boeken die zij
als kind graag lazen. Dit leidt vast
tot leuke gesprekken waarbij plezier in het lezen centraal staat.

Stembureauleden en tellers gezocht
Dit regionale weekblad kan
alleen bestaan bij gratie van
vrienden én adverteerders

Op 20 maart 2019 zijn er gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap.
Een groot aantal kiezers ontvangt
dan ook twee stempassen.
Om deze verkiezingen op 20 maart
(Provinciale Staten en Waterschap) en 23 mei (Europees Par-

lement) goed te laten verlopen is
de gemeente op zoek naar stembureauleden, plaatsvervangende
stembureauleden en tellers. Men
ontvangt een vergoeding voor
deze inzet. Meer informatie en een
aanmeldformulier op www.moerdijk.nl/verkiezingen.

Zondag 10 februari
9.30 uur: Morgendienst, Ds. F.
den Harder, viering Heilig Avondmaal

11.00 uur: Peuter- en Kleuterviering; voorganger I. Hoppenbrouwers

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
KIEZEN
Wat smeer ik op mijn boterham? Wat
zal ik vandaag eens koken? Welke
opleiding ga ik doen? Ga ik sporten of
netflixen? Op welke partij ga ik stemmen? We hebben zo veel te kiezen.
Veel jongeren ervaren keuze-stress.
En zij niet alleen.
Geloven heeft ook iets van kiezen. Ja
zeggen tegen God. God kiest ook voor
jouur Maar wat betekent dat dan? En
hoe doe je dat: ‘ja’ zeggen tegen God?
Daar gaat het over op 10 februari om

10.00 uur in de Hervormde kerk.Je
bent welkom. De keuze is aan jou.
Dinsdag 5 februari
19.00 uur Catechisatie onderbouw
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw
in de gereformeerde kerk
Zondag 10 februari
10.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst in Hervormde Kerk, Ds. A.
Slingerland
16.30 uur Middagdienst Gereformeerde kerk, Ds. B. van der Linden, Waalwijk
18.30 uur Avonddienst Hervormde
kerk, Ds. B. Bakelaar, Krimpen
a/d Lek
Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk

woensdag 13 februari
19.30 uur: gespreksgroep in de
consistorie

Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen
Hoek

Donderdag 7 februari
9:30 uur: Eucharistieviering; voorganger P. De Rooij

Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert

Zondag 10 februari
09:30 uur: Eucharistieviering;
voorganger M. Prasing

Zaterdag 9 februari
19.00 uur: Eucharistieviering;
voorganger M. Prasing

Vrijdag 8 februari
19:00 uur: Oecumenische weeksluiting
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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 aan het woord Jolanda Schreuders-Vreugdenhil (55) uit Klundert
Ik ben trots op...
Dat ik een kind van m’n vader ben.
Hij is overleden toen ik nog niet
zo lang getrouwd was. Ben zo blij
dat hij daar nog bij is geweest. M’n
vader was altijd echt heel speciaal
voor mij. Ik denk dat hij ook hartstikke trots op mij geweest zou
zijn dat ik via een omweg uiteindelijk toch ben gaan doen wat ik
altijd graag wilde.
Mijn lijfspreuk is...
Gewoon doen!
Mijn sterrenbeeld is...
Waterman, maar ik heb daar helemaal niks mee. Ik hou van de zee,
dus dat zou een overeenkomst
kunnen zijn.
Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben bijna 56 jaar geleden in
Klundert geboren. Mijn ouders komen oorspronkelijk uit het Westland. M’n vader is hier terecht gekomen in verband met zijn werk.
Eerst zat hij in de kost en toen
mijn ouders wilden gaan trouwen,
zijn ze hier in Klundert komen wonen aan de Molenberglaan. We
waren thuis met drie kinderen,
ik heb een broer en een zus. We
zaten als kinderen op basisschool
De Molenberg, daar woonden we
recht tegenover. In de pauze gingen we dan altijd even naar huis
en zorgde m’n moeder dat er chocolademelk klaar stond.
Van kinds af aan wist ik al wat ik
wilde worden: werken met verstandelijk gehandicapten. Na de
basisschool ben ik naar LHNO gegaan in Zevenbergen en daarna de
opleiding KVJV (kinder- en jeugdverzorging) in Breda. Helaas kon
ik geen werk vinden in de gehandicaptenzorg en ben toen gaan werken bij een schoonmaakbedrijf. Op
21-jarige leeftijd ben ik getrouwd
met Jaap Schreuders en samen
zijn we toen in de Van Vlaanderenstraat gaan wonen. In 2000 heb ik
bij Sovak gesolliciteerd en daar
begonnen als gastvrouw. Daar
werk ik nu nog steeds, inmiddels
als activiteitenbegeleidster.
Men zou mij kunnen kennen
van...
Jaren heb ik op de judo gezeten,
ben lid geweest van de korfbalvereniging, actief geweest bij de
tennisvereniging met name als
bestuurslid, heb bij het Oranje
Comité gezeten, kortom heel veel
gedaan. Mensen zien me waarschijnlijk vaak wandelen met cli-

ënten van Sovak. En men zal mij
kennen door mijn acties voor goede doelen. Zo heb ik tien jaar gelopen om geld in te zamelen voor
onderzoek naar taaislijmziekte
(Cystic fibrosis). Dat kwam door
de acties van Anneke Schreuders
voor haar kleindochter, die deze
ziekte heeft. Veel mensen denken
dat we familie zijn, maar dat is niet
zo. Maar het raakte me en ben
toen gaan helpen om extra geld in
te zamelen. Heb in die tien jaar bijna 50.000 euro bij elkaar gelopen
voor dit doel. Toen gekozen voor
ander doel. Dat kwam eigenlijk
ook toevallig op m’n pad. Tijdens
een van m’n wandeltochten kwam
ik een arts tegen uit Nijmegen die
betrokken was bij onderzoek naar
Parkinson. Daar wist hij zo bevlogen over te vertellen. Dit jaar ga
ik voor de derde keer lopen voor
Parkinson. Die arts, ik weet zijn
naam niet eens, die heb ik nooit
meer gezien. Hij moest eens weten wat hij teweeg heeft gebracht.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan heb is…
Ik had een hele goede band met
mijn opa. Hij is 104 jaar geworden.
Vaak ging ik op zondag naar hem
toe, hij woonde in Naaldwijk. Als ik
dan binnen kwam, altijd zo’n beetje op dezelfde tijd, zat hij te luisteren naar de kerktelefoon en dan
zongen we samen het laatste lied.
Bij zijn uitvaart heb ik in de kerk
gezongen. Ik vind dat ik helemaal
niet goed kan zingen, maar heb
het voor opa gedaan en dat was
echt heel bijzonder om te doen.
Toevallig kwam vorige week een
herinnering voorbij op facebook:
‘naar opa toe, wat een feestje!’

Ik ben goed in...
In organiseren en enthousiasmeren.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik kan heel ongeduldig zijn, al
zullen anderen dat lang niet altijd
merken. En verder ben ik eigenlijk
heel onzeker, maar dat is eigenlijk
geen onhebbelijkheid. In de loop
der jaren heb ik al heel wat dingen
gedaan buiten m’n comfortzone,
het hele leven is een leerproces.
Ik heb een grote hekel aan…
Oneerlijkheid.
Deze film moet iedereen zien...
Ik heb niet zoveel met films.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees wel graag, maar neem er
te weinig tijd voor. Ik houd van
spannende boeken. Vaak spreken
Zweedse schrijvers me wel aan.
Op dit moment ben ik de Millennium-serie van Stieg Larsson aan
het lezen.
Ik luister graag naar...
Ik heb geen echte favorieten, houd
van veel soorten muziek, alles op
zijn tijd.
Men kan mij ’s nachts wakker
maken voor...
Als ze me nodig hebben.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten...
Ik zou die dokter uit Nijmegen nog
wel eens willen ontmoeten die mij
geënthousiasmeerd heeft om voor
Parkinson te gaan lopen. En het
lijkt me fantastisch om een keer
in gesprek te gaan met Koningin
Maxima. Ik vind het geweldig hoe

zij het allemaal doet. Ik zou wel
eens willen vragen hoe zij het ervaren heeft om hier in Nederland
te komen wonen en dan op zo’n
positie.
Het liefst drink ik...
Thee, water en witte wijn. Maar na
het lopen altijd een rosétje, dat is
inmiddels een traditie.
Het lekkerste eten vind ik….
Een hard broodje kaas.
Mijn favoriete vakantieland is...
Nederland, maar bijvoorbeeld
Oostenrijk en Duitsland vind ik
ook mooi. Het liefste heb ik actieve
vakanties, lekker lopen of fietsen
en met de camera op pad, want
fotograferen is één van mijn grote
liefhebberijen.
In mijn vrije tijd…
Dat zal wel duidelijk zijn: wandelen natuurlijk! Verder fotografeer
ik graag, ik sport regelmatig,
maar gezellig op een terrasje zitten of lekker uit eten, daar kan ik
ook echt van genieten.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Of het er ooit van komt, weet ik
niet, maar ik zou nog weleens een
tocht van 100 of 110 kilometer willen lopen.
Als ik 10 miljoen euro win…
Daar zou ik dan heel goed over na
moeten denken wat ik daarmee
zou doen. In ieder geval een groot
feest geven.
Mijn lievelingssport is…
Wandelen, maar fitness met een
personal training vind ik ook heel
uitdagend.

Op televisie kijk ik graag naar…
Wie is de Mol is een echte favoriet
en het Perfecte Plaatje. Ik kijk ook
graag naar woonprogramma’s.
Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is Jaap. En ik heb twee hele
goeie vriendinnen.
Ik ben bang voor…
Ik ben eigenlijk nergens bang
voor, ik heb alleen nogal hoogtevrees.

Lees verder op de volgende pagina.
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vervolg Gewoon Bijzonder...
Klundert vind ik…
Geweldig dorp, stad moet ik eigenlijk zeggen.Het ligt lekker centraal, in een half uurtje zit je in de
stad, op het strand of in het bos.
Wat ik mis in Klundert is…
Helemaal niks.

Kalender:

dinsdag 5 februari
13.30 uur: Knutselmiddag in het
Huis van de Wijk
19.30 uur: Instuif bij Popkoor Rhythm4All in Basisschool De Rietvest
woensdag 6 februari
13.00-14.00 uur: Gratis juriidisch
spreekuur: Geld & Recht voor
vragen over toeslagen, minimaregelingen, uitkeringen, formulieren enz.
14.00 uur: Brei- en Haak Café in
Huis van de Wijk
14.00-16.00
uur:
Heemhuis
Heemkundekring Die Overdraghe
geopend
vrijdag 8 februari
17.00 uur: Vrijdagmiddagborrel in
De Stad Klundert
20.00 uur: Bingoavond in DSO
clubgebouw
20.00 uur: Filmhuis Cine7: Filmvoorstelling The Guilty in Theater
De Schuur: Zevenbergen
zaterdag 9 februari
14.00-16.00 uur: Tentoonstelling
heemkunde vitrines in De Stad
Klundert
20.00 uur: Tonpraoters Gala Lak
Loerendonck in De Niervaert
woensdag 13 februari
14.00-16.00
uur:
Heemhuis
Heemkundekring Die Overdraghe
geopend
16.00-17.00 uur: Muziekspeeltuin
voor alle kinderen vanaf 4 jaar in
de muziekzaal van De Niervaert
zaterdag 16 februari
14.00-16.00 uur: Tentoonstelling
heemkunde vitrines in De Stad
Klundert
maandag 18 februari
10.00-11.30 uur: Ontmoeting met
diverse culturen in Huis van de
Wijk

Mooiste plekje in Klundert…
Wandelen boven en onder langs, bij
de Stenen Poppen dus.

Ook CBS Het Bastion krijgt
pluim van inspectie

Minst mooie plekje in Klundert…
Kan ik niet verzinnen.
Mooiste plekje in gemeente Moerdijk…
Absoluut Klundert!

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
Elke zondagmiddag:
14.00-16.00 uur: gezamenlijk koffiemoment
Van maandag t/m vrijdag:
10.00-12.00 uur: gezamenlijk koffiemoment
Dinsdag:
14.00-16.00 uur: sporten voor
mensen die chronisch ziek zijn
17.00 uur: eetpunt (opgeven in het
Huis van de Wijk)
19.00-22.00 uur: jongerenavond
Donderdag:
13.00-14.00 uur: spreekuur: wijkzuster
19.00-21.00 uur: spelletjesavond
Vrijdag:
12.00 uur: friet eten; volgende
keer is op 15 februari (van te voren opgeven)
14.00-16.00 uur: schilderen

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

In navolging op De Molenvliet mag
ook basisschool Het Bastion trots
zijn. Afgelopen week namelijk was
deze school aan de beurt voor
een bezoek van de schoolinspecteur. Ook op Het Bastion blijheid
en trots na het inspectiebezoek,
want voor deze school eveneens
een mooi rapport met een pluim
van de inspecteur. Hiermee is
wel duidelijk dat het onderwijs in
Klundert goed op niveau is.
De laatste keer dat de inspecteurs
van de Onderwijsinspectie op bezoek waren op Het Bastion, was
in 2013. Alweer een tijdje geleden
dus en het is toch altijd weer afwachten wat de bevindingen zullen zijn. En op alle vlakken was
dat heel positief. De inspectie beoordeelde de vier onderzoeksterreinen (didactisch handelen, zicht
op ontwikkelingen van kinderen,
kwaliteitszorg en veiligheid) als
ruim voldoende. Er werd onder
andere bewondering uitgesproken over de Gerichte Inloop (met
aandacht voor de individuele leerling op elk gebied), het adaptieve
en gepersonaliseerde leren en de
structuur en rust in de school.

Waardering voor elkaar
Marco van Bers, directeur van Het
Bastion, vertelt trots over de tevredenheid van de inspectie: “De
inspecteurs roemden speciaal
het team, dat niet klaagt, maar
simpelweg alles oppakt en heel
goed op elkaar ingespeeld is. Ook
weten de leerkrachten elkaar te
vinden en waarderen ze elkaars
expertise. En ja, daar zijn wij als
school trots op! Zo trots dat wij dit
graag willen delen. “
Uiteraard blijft er ruimte voor
verbetering en worden er steeds
nieuwe plannen gemaakt.
“Bijvoorbeeld nog meer met de
kinderen in gesprek gaan door
middel van een leerlingenraad en
door samenwerken nog meer te
stimuleren. Wellicht door meer
projectmatig en thematisch werken.
Op korte termijn wordt geïnvesteerd in meubilair voor de leerlingen en zet de basisschool in op
nog betere begeleiding van meeren hoogbegaafdheid. Want de uitstekende beoordeling is voor de
school zeker geen reden om op de
lauweren te rusten”, aldus Marco
van Bers.

6 tonpraoters in Loerendonckse ton
Op zaterdag 9 februari zullen zes
tonpraoters de Loerendonckse ton
bestijgen om hun verhaal te doen.
Lachen, gieren, brullen staan garant tijdens dit elfde Tonpraters
Gala, deze keer in de achterzaal
van De Niervaert in Loerendonck.
De Tonpraoters voor 2019 zijn Jan
Eestermans uit Moerdijk, Storm
Kustermans uit Wagenberg, Judith Hoefnagels uit Standdaarbuiten, Robert van Dijk uit Ammerzoden, Twan van Oers uit Wagenberg en Ronald Kustermans uit
Wagenberg, zij zullen zorgen voor
een avond vol leut.
Kaarten voor dit galafestijn kosten
8,50 euro inclusief koffie of thee
en zijn te koop bij Primera van
den Berge aan de Voorstraat 30 te

Klundert. Ook zijn kaarten te reserveren via e-mail: loerendonck.
secretariaat@gmail.com. En zijn
er nog kaarten over dan zijn ze ook
te koop op de avond van het gala
aan de kassa.
De avond begint aanstaande zaterdag om 20.00 uur; vanaf 19.30
uur is de zaal open.
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Nog geen Prins Carnaval in
Loerendonck…
Afgelopen week konden we het al lezen in Dagblad BN De Stem: het
bestuur van de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting (LAK) is
op zoek naar een nieuwe prins om het carnavalsfeest in Loerendonck
aan te voeren.
Walter van Hattum heeft de afgelopen vier jaar de scepter gezwaaid als Prins Wout den Eerste. Vorig jaar na carnaval is hij
afgetreden als prins en er is nog
steeds geen opvolger. Daarnaast
zoekt de LAK ook nog een adjudant en raadsleden.

Mauritshof zoek muzikanten

Wie wil muziek komen maken
op de PG-afdeling?

opnemen met de stichting via het
secretariaat: loerendonck.secretariaat@gmail.com of door een
persoonlijk bericht te sturen via
facebook.

De jeugdraad is wel bijna compleet, dus daarmee lijkt het in de
toekomst wel gewaarborgd te zijn,
maar voor nu doet de LAK dus een
dringende oproep aan mensen die
de boel mee draaiende willen houden.
Ondanks alles gaat het bestuur
van de LAK er alles aan doen om
er dit jaar toch een leuk carnavalsfeest van te maken. Alle activiteiten zijn te vinden op de website
van de stichting of op de facebookpagina LAK Loerendonck.
Mensen die belangstelling hebben
om aan te sluiten kunnen contact

Voor de psychogeriatrische afdeling van de Mauritshof wordt er gezocht naar muziekvrijwilligers/sters, die een muziekinstrument bespelen en het leuk vinden om samen met de 24 bewoners muziek te
maken. Dit kan met allerlei muziekinstrumenten zijn zoals gitaar, accordeon, mondharmonica, viool, keyboard of wat voor muziekinstrument dan ook.

Kunst & Cultuur Route Moerdijk krijgt nieuwe vorm
Na dertien mooie jaren Kunst & Cultuur Route Moerdijk is het tijd voor
vernieuwing vindt de werkgroep die voor de organisatie staat opgesteld.
Maar wat betekent dat voor het event in 2019 en verder is dan de vraag.
De werkgroep is een onderdeel van de Stichting Cultuur Moerdijk. Deze
groep is al druk bezig om ideeën uit te werken voor de nieuwe opzet.
2019: Plekken van Plezier
Eerdere berichten spraken al over
het mogelijk niet doorgaan van de
Kunst en Cultuur Route in 2019.
Maar men heeft er voor gekozen
om ook dit jaar het event tóch door
te laten gaan. Wel in een kleinere opzet. Met minder locaties, in
totaal minder kunstenaars, maar
kwalitatief absoluut zo mooi als
eerdere jaren. Hierdoor is er per
locatie meer te zien en te beleven
en is het ook voor de bezoekers
overzichtelijker. En het thema
wordt overgenomen van Open Monumenten: Plekken van Plezier.
Eén prachtig weekend: Kunst en
Monumenten 2019
De datum voor de Kunst & Cultuur
Route is zaterdag 14 en zondag 15
september. Dat is het weekend
van de Open Monumenten 2019.
Dus één prachtig weekend vol
monumenten en kunst.

2020: Een tipje van de sluier
Ook is de werkgroep al druk bezig
met de nieuwe opzet voor de Kunst
en Cultuur Route in 2020. Naast de
gevarieerde kunst zal er óók een
breed pakket culturele activiteiten
op diverse locaties te zien zijn. Denk
daarbij dan aan film, toneel, concerten, lezingen en workshops.
Dat doet de werkgroep in samenwerking met alle andere werkgroepen binnen de Stichting Cultuur
Moerdijk. Werk in uitvoering dus.
Meer informatie over de voortgang
is gedurende het jaar te vinden op
de Facebookpagina van Cultuur
Moerdijk en op de facebookpagina
Kunst en Cultuur Route.
Gezocht: Open Monumenten vrijwilligers
Voor de nieuwe werkgroep Open
Monumenten Moerdijk is men nog
dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie kan
men mailen naar kcroute@cultuurmoerdijk.nl

“Muziek maakt heel veel los bij
mensen met dementie. Het is heel
bijzonder om te zien wat dat doet
met de bewoners”, zegt Hanny van
Es van de Mauritshof, “op dit moment wordt er maar één keer per
maand muziek gemaakt, maar het
liefste zouden we dit elke week
willen geven aan de bewoners.”
De Mauritshof wil dus graag hiermee een oproep doen aan mensen die een muziekinstrument
bespelen en een ook eens muziek
willen maken met de bewoners
van de PG-afdeling muziek zich
willen aanmelden. Stuur even een
e-mailtje naar maur.ab@surplus.
nl of neem telefonisch contact
via nummer 0168-407750, vragen
naar Hanny van Es om een en ander verder af te spreken.
'Muziek raakt iets aan, waar een
ziekte als dementie geen vat op
heeft.'
Wetenschappelijk is het bewezen
dat Luisteren naar muziek een bijzondere beleving geeft, het roept
emoties op en brengt mensen in
contact.
Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Erik Scherder
heeft zich verdiept in het effect
van muziek op de hersenen. Er is
aangetoond dat muziek een posi-

tief effect heeft op de verbindingen
tussen gebieden in de hersenen:
taalgebieden, het geheugen, het
bewegingscentrum en gebieden
waar betekenis wordt gegeven aan
zintuiglijke prikkels. Muziek is niet
weg te denken uit ons leven. Zoals
professor Scherder zegt: 'Muziek
raakt iets aan, waar een ziekte als
dementie geen vat op heeft.'
Zo kunnen mensen met diepgevorderde dementie door het luisteren naar muziek herinneringen
terug krijgen, mensen die een herseninfarct hebben gehad, kunnen
door muziektherapie hun spraak
leren verbeteren. Doordat muziek
positieve gevoelens oproept, kan
het ondersteunen bij stressvolle
momenten in de dagelijkse zorg.
Ook in ziekenhuizen wordt steeds
vaker muziek ingezet als middel
tegen pijn, stress en angst. En zo
zijn er nog veel meer voorbeelden
te noemen. Alle reden om vaker
muziek in te zetten als hulpmiddel
in de zorg. En daarom ook deze
oproep aan mensen die muziek
kunnen en willen maken in dit geval op de PG-afdeling van de Mauritshof.
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Klundertse Straatnamen

voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 4 - 5 februari 2019
waar een veer het nog niet overbrugde water kruiste. Van hieruit
was het veer op Strijense Sas een
van de bekendste overzetplaatsen tussen noord en zuid. Aan het
einde van de Langeweg was in de
17e eeuw een kleine buurtschap
dat enkel werd aangeduid als ”het
einde der Langeweg”.

Molenstraat anno 1895
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..

4 van Langeweg tot Molenstraat
Krugerstraat
Deze straat, aan het einde van de
19e eeuw doorgetrokken vanaf de
Hilsepoort, werd vernoemd naar
de toenmalige president van de
Boerenrepubliek Zuid-Afrika.
Vanaf een ravelijn ongeveer bij de
splitsing Blauwehoefsweg-Mauritsweg lag achter de wal en langs
de gracht de Krommeweg. Nadat
de wallen in ongeveer 1885 waren
geslecht en de gracht tussen 1860
en 1870 was gedempt, begon men

hier te bouwen, ongeveer op het
tracé van de Krommeweg.
Langeweg
Eigenlijk buiten de kom en nu vrijwel geheel bij het industrieterrein
betrokken.
In vroeger eeuwen, toen waterwegen belangrijker waren dan landwegen, was de Langeweg toch zeker de voornaamste. Vanuit Klundert kon men Moerdijk bereiken
via de Kerkweg en de Rodevaart,

Markt
Hoewel de markt in feite niet meer
bestaat, zal menig Klundertse
deze naam gebruiken voor het
verharde deel van de Stadhuisring. Wat overigens zeer begrijpelijk is.
Hoewel niet geheel vaststaand,
moet aangenomen worden dat,
voordat in 1621 het fraaie stadhuis werd gebouwd, op dit ruime
“weylandt” markten werden gehouden. Het is zelfs niet helemaal uitgesloten dat al vóór de
St.-Elisabethsvloed in 1421 hier al
markten werden gehouden. Er zijn
vage aanwijzingen dat dat tussen
de Prinsenhof en de Brugstraat
was, voordat in 1558 Klundert (of
Niervaart) voor de tweede maal
ontstond.
Wat wel zeker is, is dat Willem van
Oranje Klundert in 1580 een paardenmarkt schenkt, te houden op
het “Pleyn ofte Marcktvelt”. Deze
paardenmarkt vond twee keer per
jaar plaats, eerst op 21 maart en
op 1 augustus. Later werd dit verzet naar de eerste vrijdag van deze
maanden.
De maartse paardenmarkt was
tevens jaarmarkt. Het moet toen

zeker een vrolijke verzameling
van vreemde kooplui zijn geweest,
met allerlei te koop aangeboden
zaken, zoals “boucken” (boeken),
“gelijen” (potten), “gout ende silver”, enz.
Weer later zien we dat er op de
dinsdag na Sint Jan (24 juni) tevens kermis is. Ook dit speelde
zich af op het “Pleyn ofte Marcktvelt”.
Mauritsweg
Het hoeft geen nadere uitleg wie
zijn naam aan deze straat gaf:
Maurits van Oranje, de roemruchte zoon van de “Vader des Vaderlands”. Hij is de man, die onder
meer de bouw van het stadhuis
mogelijk heeft gemaakt en die tevens aanzienlijk bijdroeg aan de
N.H. Kerk, die helaas in 1944 aan
oorlogsgeweld ten prooi viel.
Molenberglaan
Deze straat, aangelegd via een
doorbraak vanaf de Hoogstraat in
1948, liep langs de toen nog aanwezige romp van de korenmolen,
nu “Pension Niervaart”. De molen
is in 1950 geheel afgebroken; hij
was in 1735 gebouwd.
Molenstraat
Deze oude straat in het centrum
heette tot in de 18e eeuw Oostervoorstraat. Het was “de” straat
van het stadje, evenals de Westervoorstraat. Er waren verschillende huizen met namen zoals “De
Eenhoorn” en “De Meermin”.

Recept van de Week
Lange vingers, wat een heerlijk ouderwets koekje is dat toch. En wat
kun je er allemaal lekkere dingen
mee maken. Ik kan me nog goed
herinneren dat mijn schoonmoeder altijd zelf mokka maakte en
dan vier lange vingers aan elkaar
plakte, hagelslag erover en dan
smullen van zo’n speciaal mokkataartje.
Maar ook een lange vingertaart
met kersen is echt heerlijk. En zo
makkelijk te maken! Dat recept wil
ik graag met jullie delen.

Oma’s lange vingertaart
met kersen
Wat heb je nodig:
250 gram lange vingers
500 gram crème fraîche

2 potten zure kersen
8 dl kirschwater eventueel met een
klein scheutje kirsch
500 gram kwark
4 eetlepels suiker
2 a 3 eetlepels honing
Springvorm
Hoe maak je het klaar:
De helft van de lange vingers door
breken. Laat de kersen goed uit
lekken. Meng dit vervolgens met
de helft van het kirschnat (even in
laten trekken).
Roer de kwark, crème fraîche
en de suiker goed door elkaar en
schep de kersen er door heen.
Vet de rand van de springvorm in
met honing en bekleed deze met
de gehalveerde lange vingers.
Bedenk vervolgens de bodem met

de rest van de lange vingers.
De rest van het kirschwater over de
koekjes verdelen.
Giet het kwarkmengsel in de vorm

en laat dit 8 a 10 uur in de koelkast
opstijven.

door Anjo van TIlborgh
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Filmhuis Cine7 presenteert
spannende Deense Thriller
Den Skyldige
Filmhuis Cine7 is een onderdeel van
de Stichting Cultuur Moerdijk. Een
paar keer per maand wordt Theater
De Schuur aan de Kerkstraat 23 in
Zevenbergen als filmhuis gebruikt en
worden daar speciaal geselecteerde
films vertoond. Vrijdagavond 8 februari is er een spannende voorstelling
met de film Den Skyldige oftewel The
Guilty.
Den Skyldige is een bijzondere film die
vorig jaar de publieksprijs won op het
filmfestival in Rotterdam. Een echte
aanrader. Deze Deense film van regisseur Gustav Möller is een zogenaamde
telefoonthriller. Het is tegelijk het portret van een politieman die worstelt met
het puin van zijn leven. In afwachting van
een rechtszaak omtrent zijn handelen
bij een incident, is politieagent Asger
uit zijn functie ontheven en gedwongen
om te werken bij de alarmcentrale.
Hij beantwoordt een noodoproep van
een verwarde vrouw die vermoedelijk
slachtoffer is van een ontvoering. Met
de telefoon als enige hulpmiddel begint
Asger aan een race tegen de klok om
de vrouw op te sporen.

Kunst- en Cultuur Route en het Filmhuis Cine7, behoren tot die culturele
uitingen. De activiteiten worden uitgevoerd door zelfstandig opererende
werkgroepen, allemaal bestaande uit
enthousiaste vrijwilligers vanuit de
diverse kernen binnen de gemeente
Moerdijk.
Het streven van de stichting Cultuur Moerdijk is om de activiteiten te
spreiden over alle kernen in de gemeente Moerdijk. Cine7 is er dus ook
voor alle filmliefhebbers in de hele
gemeente Moerdijk. Voor wat betreft
het filmhuis is wel gekozen voor een
vaste locatie, omdat in Theater De
Schuur alle faciliteiten aanwezig zijn
voor een filmvertoning, Het is een
klein maar sfeervol theater met een
beperkt aantal plaatsen.
De film begint vrijdagavond om
20.00 uur en de toegang bedraagt
6,50 euro. Plaatsen kunnen van
te voren gereserveerd worden via
e-mail cine7@cultuurmoerdijk.nl.

Cultuur Moerdijk is uitgegroeid tot
een overkoepelende stichting, die
diverse culturele uitingen in de hele
gemeente initieert, faciliteert en
soms ook ondersteund. Van oudsher
zijn dit exposities en diverse soorten
concerten, maar bijvoorbeeld ook de

Toneelvoorstelling met De
Vrolijke Spelers
Het bestuur van KBO Klundert heeft
ook dit jaar in samenwerking met
Seniorenraad SPROK Toneelvereniging “De Vrolijke Spelers” uit
Steenbergen uitgenodigd om op
zaterdag 16 februari een toneelvoorstelling voor alle Klundertse
senioren te geven. Dit jaar voor de
eerste keer in de Niervaert.
De voorstelling ‘Het Hemelse Veulen’ is een klucht in drie bedrijven
van Hub Fober en gaat over de familie Koster. Vader Sander Koster,
zijn vrouw Leonie en zoon Sjaak.
Door allerlei omstandigheden komen ze behoorlijk in de problemen.
Door al die problemen raken ze ook
nog eens aan de drank. Maar om
het nog erger te maken en om uit
de financiële zorgen te komen, gaat
zoon Sjaak vals geld drukken. Het
zit dus goed fout bij die familie. Maar

de hemel laat zijn beste schaapjes
niet in de steek. Gelukkig krijgen de
Kosters hulp. Twee Engelen Patricia en Plonia komen orde op zaken
stellen, al heeft dat natuurlijk niemand in de gaten, want engelen zijn
nu eenmaal niet zichtbaar.
Wilt u weten hoe het verder gaat
en hoe het toneelstuk afloopt kom
dan op zaterdag 16 februari naar
De Niervaert. De entree is € 5,00.
Hiervoor krijgt een kopje koffie of
thee aangeboden. Na de voostelling
is er een verloting. De voorstelling
begint om 13.30 uur. De zaal gaat
om 13.00 uur open.
U kunt zich tot en met 13 februari
aanmelden bij: Annie Weevers, Van
Puttenstraat 5, Janny Verhoeven,
Prins Willemstraat 4/35 en Coby
Schneijderberg, Mauritsweg 64.

Nieuwe dirigent bij Westhoeks
Mannenkoor

Op dinsdag 29 januari heeft Kees
van Vugt voor de laatste keer leiding gegeven aan een repetitie van
Het Westhoeks Mannenkoor. Per
1 februari is de muzikale leiding
van het koor overgenomen door
Annemiek van den Hoven.
Ruim tien jaar heeft Kees van Vugt
de muzikale leiding gehad over
het Klundertse mannenkoor. Het
stokje wordt nu overgenomen
door Annemiek van den Hoven.
Annemiek woont in Prinsenbeek
en dirigeert in haar woonplaats al
geruime tijd twee andere koren, te
weten het koor Beekse Smart en
gemengd koor Intermezzo. Toch
zag ze ruimte voor zichzelf om
daar het WMK nog bij te nemen.
Vertrouwen op uitstekende samenwerking
Annemiek heeft eerder als dirigent van het WMK opgetreden, dat
was in 2011 toen dirigent Kees van
Vugt voor langere tijd was uitgevallen. Ze heeft toen maandenlang

als inval dirigent voor het koor gestaan en heeft in dat jaar ook de
jubileumreis ter gelegenheid van
het 12,5 jarig bestaan van het koor
naar Brugge meegemaakt. Zowel
Annemiek als het koor bewaren
aan die periode goede herinneringen. Ook in de jaren daarna is
Annemiek nog enkele keren als
dirigent ingevallen, iets waar ze
duidelijk veel plezier in had. Het
WMK hoopt en vertrouwt erop dat
de samenwerking tussen dirigent
en koor uitstekend zal verlopen.
Eerstvolgende optreden WMK
Het eerstvolgende optreden van
het MMK zal plaatsvinden op zaterdagavond 16 maart a.s.. Dan
organiseert het WMK met het
Oosterhouts Mannenkoor en het
Mades Mannenkoor een uniek
concert van 3 mannenkoren in De
Stad in Klundert. Aanvang is 20.00
uur en de toegang is gratis.
Zaterdag 18 mei volgt dan een
speciaal afscheidsconcert voor
Kees van Vugt.

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.
Bult van Pars “de lach van
Klundert”
Je kunt er niet om heen als je er
langs rijdt. Het meest troosteloze
stukje grond van Klundert waar
al jaren over gesproken wordt
en te doen is. Al enige weken
een speeltuin voor aannemer en
archeologen. Dit komt voorlopig
stil te liggen omdat het budget
op is!? De archeologen mogen
nog wel even op het gemak in de
asbesthoudende rommel spitten. Een groter deel van het project blijkt ernstiger verontreinigd
te zijn dat dat er verwacht werd.
Vraag me af hoe er onderzoek

gedaan is? Waarschijnlijk met
een wichelroede of natte vinger.
Terrein word momenteel afgegraven tot aan de aangrenzende
tuinen en daar houd het ineens
op?! Kinderen kwamen al jaren
terug met kikkers uit de sloot
daar, die kleuren hadden waar
een kunstschilder jaloers op zou
worden.
Gaat een duur en lang proces
worden ben ik bang. Maar we
hebben straks wel wat om over
na te praten, dat mooie stukje
goudkust in de Klundert.
M. Reedijk
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Klundert in blessuretijd
onderuit bij koploper
Klundert leek een meer dan verdiend punt mee te nemen uit Dinteloord,
alwaar het koploper Prinsenland meer dan verdienstelijk partij gaf.
Prinsenland was namelijk via een uiterst dubieuze strafschop, waarbij
de eerste overtreding door een speler van Prinsenland werd gemaakt,
op gelijke hoogte gekomen. Een vrije trap van grote afstand, die door
iedereen werd gemist, kreeg op het gladde kunstgrasveld via een stuit
zoveel vaart dat hij in de bovenhoek verdween, en Klundert met een kater
achterliet.Prinsenland had het geluk van een kampioen aan zijn zijde,
maar zal toch echt beter moeten gaan spelen wil men echt de beide achtervolgers Wieldrecht en DFC voorblijven. Volgende week kan Klundert
Prinsenland een handje helpen als Wieldrecht op bezoek komt.
Uitslagen zaterdag 2 februari:
Prinsenland 1 – Klundert 1: 2-1
Klundert 2 – Strijen 2: 3-3
Klundert 4 - Oranje Wit 9: 0-2
WHS 4 - Klundert 5: 3-3
VVC '68 Vr1 - Klundert Vr1: 5-2
Programma zaterdag 9 februari:
14.30 uur: Klundert 1 - Wieldrecht
1
12.00 uur: Klundert 2 - SCO 2
12.30 uur: Groote Lindt 6 - Klundert 4
12.30 uur: SEOLTO 4 - Klundert 5
13.00 uur: De Fendert VR1 - Klundert VR1
15.00 uur: METO JO19-1 - Klundert JO19-1
12.00 uur: Klundert JO17-1 - Colijnspl. Boys JO17-1G
11.30 uur: UVV'40 JO15-1 - Klundert JO15-1
10.15 uur: Klundert JO15-2 Roosendaal JO15-5
10.15 uur: Klundert JO13-1 - Victoria'03 JO13-1

09.00 uur: Seolto JO13-2G - Klundert JO13-2
15.30 uur: SAB JO12-1 - Klundert
JO12-1
08.45 uur: Klundert JO11-1 - Victoria'03 JO11-2
10.45 uur: Hoeven JO11-2 Klundert JO11-2
11.00 uur: SVC JO10-1 - Klundert
JO10-1
10.00 uur: Klundert JO9-1 - NSV
JO9-2
08.45 uur: RFC JO8-1G - Klundert
JO8-1
09.00 uur: Klundert JO8-2 - De
Fendert JO8-2
08.45 uur: VVR JO7-1 - Klundert
JO7-1
10.00 uur: Klundert JO7-2 - SEOLTO JO7-1
10.00 uur: Achtmaal JO7-1 Klundert JO7-3
11.00 uur: Klundert JO7-4 - RoodWit W JO7-2
09.00 uur: Madese boys JO7-4M Klundert JO7-5

Korfbalvereniging DSO

DSO 1 zakt verder weg na
pijnlijke nederlaag
DSO 1 is er niet in geslaagd de belangrijke thuiswedstrijd tegen TOGO te
winnen. De bezoekers uit Goes pakten 2 hele belangrijke punten en vinden
zo de aansluiting met de ploegen daarboven. Het beloofd een enorm spannende ontknoping te gaan worden in deze derde klasse. Uitslag: 18-19. Door
deze nederlaag, en de overwinning van NIO op Seolto, staat DSO nu 7e, met
nog maar 1 puntje voorsprong op TOGO. In de derde klasse degradeert de
nummer laatst sowieso en ook de 2 slechte nummers 7 van alle poules
spelen volgend seizoen in de 4e klasse. Voor DSO zaak om de resterende
6 wedstrijden als finales te beschouwen en om week in, week uit alles te
geven. Te beginnen volgende week op bezoek bij ADO. Die ploeg leed een
verrassende nederlaag met 13-10 tegen Dijkvogels.
Uitslagen zaterdag 2 februari:
DSO 1 - TOGO 1: 18 - 19
DSO 2 - TOGO 2: 20 - 13
DSO 3 - NIO 3: 23 - 12
PKC / SWKGroep 8 - DSO 4: 25
- 13
ZKV 3 - DSO 6: 9 - 5
DSO A1 - ONDO A2: 23 - 5
DSO B1 - Conventus B1: 7 - 14
DSO B2 - Conventus B2: 8 - 7
DSO B3 - VIOS B1: 2 - 5
DSO C1 - Focus C1
DeetosSnel D2 - DSO D1: 7 - 18
DSO D2 - De Voltreffers D1: 3 - 6
DSO E1 - Good Luck E1: 6 - 4
DSO E3 - Oranje Wit E6: 3 - 2
DSO F1 - ACKC F1: 9 - 26
Programma zaterdag 9 februari:
14:30 uur ADO 1 - DSO 1
13:10 uur ADO 2 - DSO 2

Klundertse judoka Erik Post derde
bij JKT Kruikentoernooi Tilburg

Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:
Diefstal kentekenplaat
In de nacht van 23 op 24 januari
werd er vanaf een personenauto
beide kentekenplaten weggenomen. De auto stond geparkeerd
aan de Kerkweg te Klundert.
Inbraak woning
Op vrijdag 25 januari werd er in de
avond tussen 18 en 24 uur in een
woning Suijkerberch ingebroken.
De woning werd doorzocht en
nog niet bekend is wat er precies
werd weggenomen. Er werd in ieder geval een personenauto weggenomen met de sleutel die men
in de woning had gepakt.
Opvallend is dat er de laatste
dagen in de gemeente Moerdijk
(Zevenbergen en Fijnaart) in een
aantal woningen is ingebroken
waarbij men op dezelfde wijze de

woning binnen kwam. De politie is
hier mee bezig.
Mocht u iets verdachts gezien dat
met deze inbraak te maken heeft
dan horen wij dat graag van u.
Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Willemstad, Helwijk, Tonnekreek,
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon 0900-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl

18:20 uur Merwede / Multiplaat
6 - DSO 3
16:30 uur DSO 4 - Focus 2
17:40 uur DSO 5 - Focus 3
15:20 uur DSO 6 - Korbatjo 4
11:05 uur Keep Fit '70 A2 - DSO
A1
13:00 uur DVS '69 B1 - DSO B1
11:30 uur De Voltreffers B1 - DSO
B3
11:00 uur DSO D1 - Oranje Wit D2
14:00 uur Sporting Delta D3 DSO D2
10:00 uur DSO D3 - Maassluis D2
10:00 uur Oranje Zwart / De
Hoekse E1 - DSO E1
10:00 uur Oranje Zwart / De
Hoekse E2 - DSO E2
09:00 uur ADO E2 - DSO E3
10:00 uur Albatros F5 - DSO F1

Afgelopen zondag deed Erik Post
namens JudoKlub Klundert mee
aan het JKT Kruikentoernooi. Dit
districttoernooi is voor beginnende
en licht gevorderde judoka’s tot en
met 14 jjaar.
Erik wist zijn 1e partij al na 15 seconden te winnen met een linkse o
sote gari. Zijn 2e wedstrijd ging lange tijd gelijk op. Helaas verloor hij
deze doordat hij net teveel over zijn
rug draaide na een mislukte worp

en over wou gaan naar een houdgreep.
Zijn derde partij moest hij ook tegen
een pittige tegenstander. Na eerst
al met een heupworp een waza-ari
te hebben gescoord wist hij in het
vervolg tijdens het grondgevecht
zijn tegenstander zo te kantelen dat
hij over kon gaan naar een houdgreep. Deze wedstrijd wist hij ook te
winnen met ippon.
Zijn 4e tegenstander welke al zijn
partijen al had gewonnen was een
maatje te groot voor Erik. Na goed
tegenstand te hebben geboden
moest hij na een mooie heupworp
tegen te hebben gekregen zijn
meerdere in deze judoka erkennen.
Uiteindelijk is Erik toch met een
derde plaats richting huis gegaan.
Een mooi prestatie voor deze jonge
judoka van Judo Klub Klundert.
Interesse in judo? Neem eens een
kijkje bij Judoklub Klundert. Meer
informatie en lestijden (voor jong
en oud) zijn te vinden op de website van Judoklub Klundert.
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4 heerlijke croissants

1L vers jus d’orange

Van € 1 17
,

Van € 1 17
,

Voor
€ 0, 50

Voor
€ 0, 50

*Actie geldig van vrijdag 8 t/m zondag 10 februari

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

Openingstijden
zondag
10:00 - 18:00 uur

