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Wereldkampioen met parkiet: 
Alex den Hollander

Watersnood 66 jaar geleden Gewoon bijzonder
Marc Strootman

Klundertse straatnamen 
deel 5

Paalzitters Judith en Lotte:

“We gaan echt iets leuks voor de jeugd organiseren!”

Vorig jaar medio juni deden ze mee aan het paalzitten tijdens de Klundertse braderie. Maar liefst 50 uur zaten 
Judith Moerland en Lotte Nijhoff boven op een paal in de Bottekreek. Hiermee wisten ze zo’n 4.600 euro in te 
zamelen voor het jeugdwerk in Klundert. Nu zijn ze zover dat ze iets willen gaan organiseren met dat geld.
Beide dames zijn betrokken bij het 
jeugdwerk van de gezamenlijke 
protestantse kerken. Daar werd het 
idee geopperd om mee te doen aan 
het paalzitten. 
Lotte (21) en Judith (20) studeren 
allebei nog. Lotte is net klaar met 
haar studie IG Maatschappelijke 
Zorg en gaat nu door met studie 
doktersassistent. Judith heeft net 
haar MBO-diploma verpleegkunde 
gehaald en volgt nu een HBO- studie 
Social Work. Drukke ondernemen-
de dames dus, die vorig jaar heel 
stoer besloten om inderdaad 50 uur 
op een paal te gaan zitten voor het 
goede doel: iets leuks organiseren 
voor de Klundertse jeugd.

Niet altijd even lief en aardig
Vol goede moed gingen ze op don-
derdagmiddag de paal op. Door 
vrienden, familie en kennissen 
was een heel schema gemaakt, 
zodat Judith en Lotte continue 
supporters hadden om hen aan 
te moedigen, zowel overdag als 
’s nachts. “Het was allemaal best 
spannend. Je moet echt 50 uur 
wakker zien te blijven, zittend bo-
venop een wiebelende paal in het 
water, dat is heel pittig. Normaal 
kletsen we de hele dag en zijn we 
niet te stoppen, maar op de paal 
waren het op een gegeven mo-
ment alleen nog eenlettergrepige 
zinnetjes en als we zaten te knik-

kebollen, werden we toegeroepen 
vanaf de kant. En dan waren we 
niet altijd even vriendelijk hoor, je 
weet op een gegeven moment niet 
zo goed meer wat je zegt, wat je 
voelt en wat je denkt en volgens 
mij hebben we niet altijd even lief 
en aardig gereageerd.”
Achteraf kunnen ze er wel om la-
chen, ze kijken er ook trots en met 
plezier op terug, maar ze zouden 
zoiets niet zomaar nog een keer 
doen. “Het was zwaar, met name 
voor Lotte die zich op een gege-
ven moment helemaal niet lekker 
voelde”, vertelt Judith. Maar opge-
ven, dat wilde Lotte echt niet: “Met 
heel aanmoediging heb ik het ge-

lukkig ook volgehouden. Het was 
de eerste dagen en nachten heel 
koud, maar de laatste dag op za-
terdag was het heerlijk weer en 
gezellig druk. Dat gaf een enorme 
boost.”

Zeskamp en lasergame
Er is even wat tijd overheen ge-
gaan, maar de dames zijn nu druk 
bezig om te kijken wat ze precies 
met het ingezamelde geld gaan 
doen. Ze hebben contact gezocht 
met de jongerenwerker en de vrij-
willigerscentrale om mee te den-
ken om het geld zo goed en effec-
tief mogelijk te besteden. 
Binnenkort wordt er een enquête 
verspreid onder de Klundertse 
verenigingen en naar aanleiding 
van die uitslag gaan ze beslissen 
wat het precies gaat worden. 
“We denken bijvoorbeeld in eerste 
instantie om een soort zeskamp 
te organiseren ergens net voor of 
na de zomervakantie, maar dan 
wel met speciale spelelementen. 
Het moet echt een hele bijzondere 
happening worden.”
Daarnaast zouden de dames graag 
iets blijvends aan willen schaffen, 
waar iedereen naderhand ook nog 
veel plezier aan zou kunnen bele-
ven.. “We denken dan bijvoorbeeld 
aan lasergame-apparatuur ofzo.”
Maar Lotte en Judith zouden ook 
nog graag iets voor de hele Klun-
dertse gemeenschap organiseren. 
“Bijvoorbeeld een groot thema-
feest voor jong en oud. Dat zou-
den we echt geweldig vinden. Iets 
leuks organiseren waar iedereen 
plezier aan kan beleven!”

Lees verder op pagina 3



maandspecial!
Broodje 
spek
€ 5,50

nu €4,95

geldig in de gehele maand februari
Een heerlijk bol met:

6 uur gegaard buikspekgekarameliseerde ui + rozijncrema balsamico
en fijngesneden peer

Bosstraat 46a   |   4704 RL  Roosendaal
Tel.: 0168- 323530   |   roosendaal@wsmediagroep.nl

ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN
W W W . W S M E D I A G R O E P . N L

voorheen:  letoprint | boekhoven-perfekt | wgd

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af? 

Dé oplossing 
definitief ontharen met IPL!

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

www.feelbeauty.nl

Oksels
Bikinilijn

Borst
Rug

Benen
Armen
Gezicht

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

Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag t/m Vrijdag open van 9.30 -17.30 uur
Zaterdag open van 9.30 tot 16.00 uur

Als de openingstijden u niet schikken dan bent u van harte 
welkom in de avonduren van dinsdag t/m vrijdag op afspraak.

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl

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

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

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

Druk
Janssen/Pers - Gennep

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

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

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

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

Weekschrijfsel
300 woorden over omdenken…

Er ligt bij mij al weken een boek-
je over omdenken op tafel, waar 
ik regelmatig in zit te bladeren. 
Spelen met woorden is zeg 
maar echt mijn ding. Omdenken 
vind ik heel fascinerend.
Het gaat veel verder dan al-
leen maar andersom denken. 
Het gaat niet om een halfvol in 
plaats van een halfleeg glas, 
maar om de vraag ‘Waar is de 
kraan?’

Naar aanleiding van m’n vo-
rige weekschrijfsel over het 
verlaten van je comfortzone 
kwam ik deze week met ie-
mand in gesprek en kwamen 
we op ‘omdenken’. Als je graag 
iets nieuws wilt gaan doen en 
daarvoor uit je comfortzone 
moet stappen, dan niet denken 
aan de problemen die je tegen 
kunt komen, maar aan de mo-
gelijkheden die het je zou kun-
nen brengen. De energie van 
problemen gebruiken om iets 
nieuws te gaan ondernemen.

Diezelfde dag kreeg ik een 
mooie omdenker via whatsapp: 
‘Meer mensen zouden een laf-
aard zijn als ze daar de moed 
voor hadden’. 
Dat is nog eens een quote 
om over na te denken! Jezelf 
kwetsbaar op durven stellen, 
dat vraagt om moed. Kwetsbaar 
is geen zwakte maar juist een 
kracht. Dus durf jezelf te zijn en 
kom zo nodig uit je comfortzo-
ne, dat getuigt van moed. Mooie 
gedachte! 

Mensen die alleen kijken naar 
wie je was, zullen nooit zien wie 
je zou kunnen zijn.

Nog zo’n geweldige uitspraak: 
‘Om het anders te doen moet je 
soms even niets doen’. 
Dat is ook wel een fijne quote 
om in de praktijk te brengen. 
Want niemand heeft door wat je 
allemaal doet, totdat je het niet 
meer doet… Iets om over na te 
denken!

Veel leesplezier met deze 18e 
editie! Ik ben nu uit m’n com-
fortzone en doe lekker even 
helemaal niets. 

Tot volgende week!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

vervolg artikel voorpagina
Subsidie en sponsoring
Om het allemaal voor elkaar te 
kunnen krijgen, willen ze ook nog 
wat extra subsidie en sponsoring 
zien te krijgen, want om alle inno-
vatieve ideeën voor elkaar te kun-
nen krijgen, willen ze alles uit de 
kast halen. 
“Wij zijn er echt van overtuigd dat 
we hiermee iets voor de leefbaar-

heid van Klundert kunnen beteke-
nen en we gaan er voor de volle 
100 procent mee aan de slag om 
het voor elkaar te krijgen!” 
Binnenkort kunnen de Klundertse 
jongeren dus een enquête ver-
wachten en de dames hopen dat 
ze hier heel veel respons op zullen 
krijgen. “Het moet echt iets wor-
den voor en door iedereen”, aldus 
Judith en Lotte.

Vrijwilligers gezocht voor 
speeltuin Het Westerkwartier

Voorlopig hoef je nog niet echt te 
denken aan lekker buiten spelen. 
Bij Buurt- en speeltuinvereniging 
zijn ze al wel druk in de weer met 
de opening van het nieuwe speel-
tuin-seizoen. 

Vanaf Pasen t/m september is de 
speeltuin iedere woensdag- en 
vrijdagmiddag open. Van 14.00 tot 
17.00 uur kunnen kinderen heer-
lijk komen spelen en ravotten 
in de speeltuin. Er zijn o.a. klim 
en klautertoestellen, wippen en 
schommels en voor de allerklein-
ste een overdekte zandbak.

Om deze twee middagen open te 
kunnen zijn is de hulp nodig van 

vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
hebben als taak het verkopen van 
consumpties of lekkernijen voor 
een klein prijsje. Zonder voldoen-
de vrijwilligers kan de kantine niet 
altijd open zijn en is het minder 
gezellig in de speeltuin. Bij deze 
een oproep voor die fantastische 
vrijwilliger! 

Vind je het leuk je in te zetten in 
onze speeltuin?  Een drankje of 
ijsje te verkopen? Meld je dan 
aan bij Pitricia Koomans op p.e.c.
koomans@kpnmail.nl Minimum 
leeftijd is 18 jaar. Dit vrijwilligers-
werk is ook geschikt om werker-
varing op te doen voor studenten 
en werkzoekenden.
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De zoete zondehigh tea

RESERVEREN KAN OP 

ETENINDEPASTORIE.NL 

OF TELEFONISCH 0168-729202

bij restaurant De Pastorie

*RESERVEER IN FEBRUARI EN MAAK KANS 

OP EEN DINERCHEQUE T.W.V. € 50,-

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

Behoefte aan toneelclub voor 
kinderen?
Hallo Klundert. Mijn naam is 
Linda den Hollander. Ik heb een 
vraag aan jullie? In Fijnaart heb ik 
een toneelclub voor kinderen. Het 
is een gezellige club en we leren 
er veel. In tegenstelling tot wat ve-
len denken is het vak drama niet 
alleen bedoeld om de leerlingen 
beter te leren toneelspelen of om 
een eenmalige musical tot stand 
te brengen. De doelen van drama 
zijn namelijk: Stimuleren van de 
fantasie, creativiteit, zelfredzaam-
heid. Vergroten van de concentra-
tie en het zelfvertrouwen. Leren 
samenwerken, om gaan met pest-
gedrag. Wegnemen van faalangst. 
Als ik les geef, kijk ik wat er  be-
langrijk is. Dat kan zeer verschil-
len. Ieder kind is verschillend. 
Het doel van mijn lessen is dat de 
kinderen durven en zeker dat ze 
er plezier in hebben. Vanuit mijn 

ervaring  kan ik u zeggen dat ik 
het ontzettend leuk vind, als een 
verlegen kind ineens op het podi-
um staat en zich durf te laten zien 
en horen.  Ik prijs de kinderen en 
dit is dan weer goed voor hun zelf-
vertrouwen. Ik heb er plezier in, 
vandaar dat ik u deze vraag stel. 
Het zou toch fantastisch zijn als ik 
dit met meer kinderen kan gaan 
doen. Ik ben in het bezit van een 
diploma, dramadocent en ben op 
dit moment bezig met een studie, 
kindercoach.  Mijn vraag is of er 
behoefte is aan een toneelclub 
voor kinderen? Heeft u vragen 
hierover of  wilt u kind komen kij-
ken in Fijnaart?  Als er behoefte is 
ga  ik hiermee aan de slag en start 
ik er één in Klundert. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar mijn 
website http://moracay.wixsite.
com/toneel

Hondenregels in Moerdijk
Als hondenliefhebber heeft u veel plezier van uw huisdier. Er gelden 
wel regels, zodat het voor iedereen prettig blijft. Kent u de feiten en de 
fabels over het hondenbeleid in Moerdijk?

1. Het probleem van hondenpoep 
wordt overdreven.
Klopt niet. Hondenpoep is in 
Nederland één van de grootste 
ergernissen. In Moerdijk staat 
het in de top-3 van overlast die 
inwoners in hun buurt ervaren: 
zeven op de tien inwoners geven 
aan dat ze hondenpoep zien op 
straat of in de perken. De ge-
meente ontvangt hier regelmatig 
klachten over.

2. Hondenpoep opruimen moet 
ook in het buitengebied.
Klopt. In Moerdijk is de regel 
simpel: hondenpoep opruimen 
moet altijd en overal.

3. Van hondenpoep in het buiten-
gebied heeft niemand last.
Niet waar. Andere hondenbe-
zitters en wandelaars hebben 
er last van. Voor vissers is het 
niet fijn als ze tussen de poep 
moeten zitten. Hondenpoep kan 
bovendien gevaarlijk zijn voor 
koeien. Honden kunnen de Ne-
ospora-parasiet bij zich dragen. 
Als ze hun behoefte doen in het 

weiland, of aan de rand van een 
wei, kunnen ze koeien besmet-
ten met deze parasiet. Die kun-
nen daardoor een doodgeboren 
kalfje krijgen.

4. In het buitengebied mag mijn 
hond lekker loslopen.
Klopt, buiten de bebouwde kom 
mag de hond los. Binnen de be-
bouwde kom moeten honden 
aan de lijn, behalve in speciale 
losloopgebieden. Voor alle ge-
bieden geldt: poep opruimen is 
verplicht. 

5. De gemeente controleert op 
loslopen en poep opruimen.
Klopt. Gelukkig houden de mees-
te hondenbezitters rekening met 
hun omgeving. Het is een kleine 
groep die overlast veroorzaakt. 
Een loslopende hond waar dat 
niet mag levert een boete van 
€95 op. Hondenpoep niet oprui-
men kost €140. Diezelfde boete 
krijgen mensen die hun hond la-
ten loslopen op een kinderspeel-
plaats, in een zandbak of op een 
speelweide.

Moerdijk zet in op asbest, 
havenveiligheid en 
ondermijning
In 2019 gaat de gemeente Moerdijk 
op het gebied van Vergunning-, 
Toezicht- en Handhavingsbeleid 
(VTH) aan de slag met de voorbe-
reiding voor het verbod op asbest-
daken, havenveiligheid en onder-
mijning. (Brand)veiligheid, monu-
menten en toezicht op risicovolle 
bedrijven blijven onverminderd de 
aandacht houden. Verder huurt de 
gemeente extra personeel om ook 
met de toename van het aantal 
bouwaanvragen de dienstverle-
ning te kunnen garanderen. Dat 
blijkt uit het Uitvoeringsprogram-
ma VTH 2019 dat aan de gemeen-
teraad is aangeboden. 

In het uitvoeringsprogramma zet 
het college op een rij welke acti-
viteiten het komende jaar worden 
uitgevoerd en waar de prioriteiten 
liggen op VTH-gebied. Zes ge-
meenten (Moerdijk, Etten-Leur, 
Halderberge, Roosendaal, Rucp-
hen en Zundert) stellen met 
elkaar de grote lijnen van het 
VTH-beleid vast. Elke gemeente 
beschrijft daarna afzonderlijk de 
eigen accenten. Het uitvoerings-
programma omvat ook het werk-
plan 2019 VTH van de Omgevings-
dienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB). De omgevingsdienst 
voert VTH-milieutaken uit voor de 

gemeente.
Accenten Moerdijk
Een van de accenten in Moerdijk is 
het verbod op asbestdaken dat de 
Rijksoverheid vanaf 2025 invoert. 
De afgelopen maanden onder-
zocht een bureau in opdracht van 
de gemeente hoeveel asbesthou-
dende daken Moerdijk telt. Moer-
dijk gaat nu al aan de slag en wil 
zoveel mogelijk kansen benutten 
om daken meteen te verduur-
zamen. Er komt een plan om de 
verschillende kansen in beeld te 
brengen. 
De aanpak van havenveiligheid en 
ondermijning krijgt een extra im-
puls. Met het Havenbedrijf en de 
politie is een pilot afgesproken. 
Gedurende een jaar gaat één BOA 
samen met politie en douane toe-
zichthouden op de APV en bijzon-
dere wetten / ISPS (port security) 
op het industrie- en haventerrein.

Extra capaciteit
Het aantal bouwaanvragen neemt 
de laatste tijd fors toe. Dat zorgt 
voor extra werkzaamheden op het 
gebied van vergunningverlening 
en bouwtoezicht. Het college heeft 
daarom besloten om tijdelijk extra 
personeel in te huren. Zo blijft de 
dienstverlening aan inwoners en 
bedrijven gegarandeerd.
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Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk, 
Kerkring 1 Klundert
I: nhkerkklundert.nl

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

Alles is Liefde?
Het is weer februari, de valen-
tijnsmaand. De hartjes zweven in het 
rond, je kan er niet naast kijken. Je 
wordt overspoeld met romantische 
liedjes en valentijnsacties. In deze 
maand lijkt het wel of er maar één 
ding belangrijk is: Aan wie verklaar jij 
de liefde? Jezus verklaarde aan alle 
mensen Zijn liefde zien door Zijn le-
ven te gegeven. Deze liefde gaat ver-
der dan het vervullen van eigen no-
den. Integendeel!  Dit voorbeeld pleit 
voor vriendschappen waarin de ander 
belangrijker is dan onszelf.

Dinsdag 12 februari
19.00 uur Catechisatie onderbouw in 
kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw in 
de gereformeerde kerk

Zondag 17 februari
10.00 uur Ochtenddienst Gerefor-
meerde kerk, Ds. D.C. Groenendijk
10.00 uur Ochtenddienst Hervormde 
kerk,  Ds. W. Markus, Bergschen-
hoek
16.30 uur Middagdienst Gere-
formeerde kerk, Ds. A. Wisman, 
Nieuw-Lekkerland
18.30 uur Avonddienst Hervormde 
kerk, Ds. A. Slingerland

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 17 februari
9.30 uur: Morgendienst, Ds. F. 

den Harder

dinsdag 19 februari
19.30 uur: Taizéavond in de con-
sistorie

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 7 februari
9:30 uur: Eucharistieviering; voor-
ganger P. De Rooij

Donderdag 14 februari
9:30 uur: Gebedsviering; voorgan-
ger M. Bastiaansen

Zondag 17 februari
09:30 uur: Eucharistieviering; 
voorganger P. de Rooij

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 
Zevenbergschen Hoek

Zaterdag 16 februari
19.00 uur: Eucharistieviering; 
voorganger M. Prasing

Zondag 17 februari
10.00 uur Peuter- en Kleutervie-
ring; voorganger C. Spoorenberg

Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 15 februari
19:00 uur: Oecumenische week-
sluiting

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

Bevorderen leefbaarheid
Dit lokale medium wil een be-
langrijke rol spelen in het be-
vorderen van de leefbaarheid in 
de kernen door te fungeren als 
spreekbuis voor lokale initiatie-
ven. 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 ad-
vertentieopbrengsten.

Redelijke advertentietarieven
Op onze website www.indeklun-
dert.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-co-
lour. Advertenties kunnen recht-

streeks via de website doorge-
geven 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 Klun-
dert 
Veel kranten en weekbladen 
hebben abonnees, maar wij ho-
pen 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 vrien-
denclub? Naast advertentieop-
brengsten 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 specia-
le vriendenkaart, onder andere 
verkrijgbaar en in te leveren bij 
Albert Heijn, Jora en Primera. 
Of mail of bel even naar de re-
dactie, dan zorgen we dat u zo’n 
vriendenkaart krijgt (e-mail: re-
dactie@indeklundert.nl; telefoon 
06-43694329).

Hoe zorgen we dat we ieder-
een kunnen laten meedoen?
Moerdijk is aardig op weg om 
één van de koplopers te worden 
als het gaat om gemeenten waar 
bestuur en inwoners er veel aan 
doen om iedereen te kunnen laten 
meedoen, ook als je een beper-
king hebt. Maar er is nog genoeg 
te doen, bleek tijdens de startbij-
eenkomst van ‘Meedoen en erbij 
horen in Moerdijk’.

Een groot aantal zorgaanbieders, 
ondernemers, politici, vertegen-
woordigers van maatschappelijke 
organisaties en inwoners kwam 
bij elkaar om samen te kijken 
waar de knelpunten zitten en hoe 
en wat er beter kan in Moerdijk. 

“Talenten, kracht en creativiteit 
benutten”
“Wonen, werken, sporten, onder-
wijs volgen, de juiste zorg krijgen, 
zonder moeite gebouwen kunnen 
betreden of aan het verkeer deel-
nemen: het klinkt als vanzelfspre-
kend om mee te kunnen doen”, 
weet wethouder Eef Schoneveld. 
““Maar ondertussen stijgt het 
aantal inwoners die gebruik ma-
ken van voorzieningen die vallen 
onder de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning (Wmo) en de 
Jeugdwet en voelen veel men-
sen zich nog eenzaam. We doen 
veel om iedereen te kunnen laten 
meedoen. Waar we naar toe willen 
is dat we samen, dus gemeente, 
inwoners en betrokken organisa-
ties, onze talenten, kracht en cre-

ativiteit benutten om te kijken hoe 
we ook echt iedereen kunnen la-
ten meedoen en erbij laten horen 
in Moerdijk.”

Uitdagingen en ideeën 
Genoeg uitdagingen en ideeën, zo 
bleek tijdens de bijeenkomst. Bij-
voorbeeld hoe komen we in con-
tact met eenzame inwoners die 
geen gebruik maken van sociale 
media? Maar ook het gat dat wordt 
ervaren tussen UWV en Werkplein 
Hart van West-Brabant. En hoe 
zorgen we dat inwoners die bij-
voorbeeld hulp zoeken bij onder-
houd van de tuin of boodschappen 
doen worden gelinkt met plaats-
genoten die hen willen helpen? 

‘Koplopergemeenten’
De gemeente gaat de geopperde 
suggesties vastleggen in een plan 
van aanpak. Er komt een vervolg-
bijeenkomst waarin partijen ver-
der praten over oplossingen. De 
VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten) heeft een aantal zo-
genaamde ‘koplopergemeenten’ 
aangewezen, die het beste scoren 
als het gaat om mee kunnen doen 
voor iedereen. “Ik hoop dat ik dit 
jaar mag terugkomen en melden 
dat Moerdijk ook koplopergemeen-
te is”, vertelde Maartje van Boekel 
(projectleider VNG ‘Iedereen doet 
mee’). “Moerdijk liet met deze bij-
eenkomst zien dat zij starten vanuit 
de criteria voor koplopergemeente, 
daar word ik erg blij van.”
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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 Marc Strootman (36) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Vanaf m’n geboorte in 1982 en 
nooit meer weggegaan behal-
ve een paar langere perioden in 
Zuid-Afrika gewoond. Dat is be-
gonnen met jongerenreizen met 
een missie. In 2003 was ik voor het 
eerst in Afrika in Burkina Faso. 
Twee jaar later naar Ecuador ge-
reisd en daar meegeholpen met 
het aanleggen van een watervoor-
ziening in een klein dorp dat nog 
zonder stromend water leefde. In 
2006 ben ik voor het eerst naar 
Zuid-Afrika gegaan. Daar toen 
zes maanden in Jeffrey’s Bay ge-
woond, gewerkt en gestudeerd. 
Ik studeerde toen bouwkunde en 
heb daar meegeholpen met de 
bouw van een school. Na mijn 
studie ben ik samen met m’n va-
der en moeder weer teruggegaan 
naar Jeffrey’s Bay en ook zij waren 
enthousiast over dit project. Zij 
hebben zich aangesloten bij Vic-
tory4All, een organisatie die zorgt 
voor praktische hulp aan kinde-
ren. Hierdoor krijgen zij de kans 
om uit de armoede te komen. In-
middels zijn er verschillende pro-
jecten om deze kinderen goed on-
derwijs en begeleiding te bieden. 
Mijn ouders wonen nu afwisselend 
in Zuid-Afrika en in Klundert. 
In 2007 hebben we voor het eerst 
een groepsreis van vier weken ge-
organiseerd naar Jeffrey’s Bay. 
Met een groep uit Klundert heb-
ben we daar toen ook meegehol-
pen met zo’n project. Na deze reis 
kreeg ik verkering met Suzanne. 
In 2009 gingen we terug met een 
groep jongeren naar Zuid-Afrika 
en heb ik haar daar ten huwe-
lijk gevraagd. In 2010 zijn we ge-

trouwd en in 2011 zijn we samen 
naar Zuid-Afrika gegaan. Dat was 
de laatste keer dat ik er geweest 
ben. We hebben nu een gezin met 
twee kinderen: Nynke van vier en 
Rinze van bijna twee jaar. Ik heb 
inmiddels qua carrière een om-
mezwaai gemaakt: van bouwkun-
dig ingenieur naar marketing con-
sultant. Nu zelfs mede-eigenaar 
van een communicatiebedrijf in 
Groot Ammers.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben een Klundertse jongen, 
kleinzoon van Cor Boelhouwers, 
welbekend in Klundert. Heb hier 
op basisschool Het Bastion geze-
ten, tijdens mijn studie bij Super 
de Boer gewerkt. En mensen zul-
len mij misschien kennen van mijn 
vrijwilligerswerk voor de kerk. Sa-
men met m’n twee broers Han en 
Jeroen en met Ron en Paul brou-
wen we Klundertse speciaalbier-
tjes, die worden steeds bekender. 
Toevallig kwamen we er achter 
dat er vroeger In Klundert ook al 
een landelijk bekende bierbrou-
wer heeft gezeten: Jakobus Buijs 
en daar hebben wij ons bier naar 
genoemd. Onze brouwerij heet D’n 
Luie Nond.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan of meegemaakt heb…
Ik vond het heel bijzonder om va-
der te mogen worden. Maar  pa-
rachutespringen, bungeejumpen 
van 216 meter in Zuid-Afrika en 
vijftig uur paalzitten een paar jaar 
geleden op de braderie was ook 
heel bijzonder om te doen. 

Ik ben trots op...

Suzanne die in het drukke gezins-
leven ook nog een studie doet. 
Nog een paar maanden en dan 
hoopt ze verloskundige te worden.

Mijn lijfspreuk is...
The person who says it can’t be 
done, shouldn’t interrupt the per-
son doing it. 
Iedereen heeft unieke talenten, en 
ik geniet er enorm van als mensen 
die volle bak inzetten.

Mijn sterrenbeeld is...
Leeuw, maar ik heb niets met 
sterrenbeelden.

Ik ben goed in...
Omdenken. Het creatief denken 
van problemen/uitdagingen naar 
kansen, daar word ik enthousiast 
van.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Dat moet je aan mijn vrouw vra-
gen, zij ziet dat beter en zal waar-
schijnlijk zeggen dat ik veel rom-
mel laat slingeren. 
Maar ik vind dat ik geen rommel 
heb, overal liggen ideeën. 

Ik heb een grote hekel aan…
Iedere vorm van onrecht tegen 
kwetsbare doelgroepen als kin-
deren. Het uitbuiten van kinderen.

Men kan mij heel blij maken 
met...
Ik ben gek van auto’s en dan met 
name van Italiaanse auto’s. Ik 
droom er van ooit te rijden in een 
Lamborghini Countach 5000QV.

Deze film moet iedereen zien...
Intouchables vond ik erg leuk en 
ontroerend.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik ben geen boekenworm, maar 
de bijbel inspireert mij altijd, elke 
keer als ik passages lees haal ik 
er weer nieuwe lessen uit. En het 
boek Ademruimte heeft me veel 
geleerd over talent, zelfbeeld en 
liefde.

Ik luister graag naar...
Muziek kan me wel raken. En dat 
is heel divers, afhankelijk van de 
situatie. Ik luister in de auto van 
zware orgelmuziek tot DJ Tiësto 
en alles wat er tussenin zit. Op de 
radio altijd naar Edwin Evers, erg 
jammer dat hij gestopt is.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten is...
Nelson Mandela, die streed voor 

wat er in zijn hart leefde en zich 
door niets liet stoppen om het on-
recht te stoppen. Of Jezus, als je 
vaak over Hem leest en tot hem 
bid, zou toch fantastisch zijn om 
Hem in het écht te ontmoeten.

Het liefst drink ik...
Jakobus Buijs natuurlijk. Hét 
Klundertse speciaalbiertje wat we 
samen met Han, Jeroen, Ron en 
Paul maken.

Mijn favoriete vakantieland is...
Italië is heerlijk. En Zuid-Afrika 
natuurlijk, Jeffrey’s Bay is mijn 
tweede thuis.

Mijn meest dierbare herinnering 
is…
De dag dat ik gedoopt werd tege-
lijk met m’n opa en m’n vader en 
moeder.

In mijn vrije tijd…
Ga ik verder met marketing voor 
Jakobus Buijs en (zaal)voetbal ik 
een avondje in de week. En ik ben 
actief met het jeugdwerk binnen 
de kerken van Klundert. 

Als ik 10 miljoen euro zou win-
nen…
Investeren in duurzame lokale 
projecten die maken dat we van 
de winsten weer mensen kunnen 
helpen die dat nodig hebben.

Mijn beste vriend/vriendin…
Suzanne, mijn vrouw.

Het belangrijkste in een vriend-
schap vind ik…
Vertrouwen en uitgaan van de 
beste intenties van anderen.

Ik ben bang voor…
Soms bang om te falen, ik begin 
vaak aan iets als ik zeker weet dat 
het lukt. Maar verder ben ik niet 
echt bang.

Ik zou best eens een weekje wil-
len ruilen met…
Ik heb een hartstikke leuk leven, 
dus wat dat betreft hoef ik met 
niemand te ruilen. Misschien nog 
eens een keertje met iemand in 
Zuid-Afrika. Daar een jaartje wo-
nen net als in het begin toen ik 
daar kwam.

Ik heb bewondering voor…
Mensen die doen wat er in hun 
hart leeft en hun talenten inzetten. 

Lees verder op de volgende pagina.
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vervolg Gewoon Bijzonder...
Klundert vind ik…
Heerlijke plek om te wonen. 
Soms denk ik eraan om dichter 
naar de zaak (Vanderperk Groep, 
Groot-Ammers) te verhuizen, 
maar denkend aan wat ik ga mis-
sen, maakt dat we voorlopig hier 
wel blijven wonen.

Wat ik mis in Klundert is…
Een grootschalige brouwerij voor 
onze biertjes.

Mooiste plekje in Klundert…
De hele vesting is prachtig.

Minst mooie plekje in Klundert…
Van bepaalde punten zie je de pij-
pen van het industrieterrein boven 
Klundert uitsteken. Dat is niet 
mooi, maar aan de andere kant 
biedt datzelfde industrieterrein 
ook veel kansen, mogelijkheden 
en werkgelegenheid.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
De haven in Willemstad in de zo-
mer op een terrasje.

Kalender:
Woensdag 13 februari
14,00-16.00 uur Heemhuis Heem-
kundekring Die Overdraghe ge-
opend
16.00-17.00 uur Muziekspeeltuin 
voor 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 Ontmoet ing 
met diverse culturen in Huis van 
de Wijk

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 kof-
fiemoment
Van maandag t/m vrijdag:
10.00-12.00 uur: gezamenlijk kof-
fiemoment

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: wijk-
zuster
19.00-21.00 uur: spelletjesavond
Vrijdag:
12.00 uur: friet eten; volgende 
keer is op 15 februari (van te vo-
ren 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 Nier-
vaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf 
het Sovakplein
Kaartclub: 13.30 uur in De Nier-
vaert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur in 
De Niervaert

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

Inbraak woning
Op zaterdag 2 februari werd er 
omstreeks 19.30 uur ingebroken 
in een woning aan de Halve Maan 
in Klundert. De dader(s) werd 
overlopen door de bewoonster en 
vluchtte weg. Men is via het Ron-
deel waarschijnlijk een weiland 
ingevlucht.
De politie is ter plaatse gekomen 
en heeft met een aantal eenhe-
den inclusief een politiehond de 
omgeving afgezet en afgezocht, 
maar kond de dader(s) niet meer 
vinden.
Aangifte werd opgenomen en een 
buurtonderzoek werd ingesteld.
Mocht u rond deze tijd iets gezien 
of gehoord hebben dat voor ons 

van belang kan zijn dan horen wij 
dat graag van u.

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

Meer Moerdijk presenteert 
Senioren Activiteitenboekje
In de gemeente Moerdijk hebben 
we 36.968 inwoners hebben en 
maar liefst 13.165 daarvan zijn 55 
jaar of ouder zijn. Dat is ruim 35% 
van de bevolking. De vergrijzing in 
de gemeente Moerdijk ligt dan ook 
hoger dan het landelijk gemiddel-
de. 

Voorzieningen voor alle leefijden
De fysieke en geestelijke gesteld-
heid van de groep 55+ varieert 
enorm. Zo kan bijvoorbeeld een 
vrouw van 56 nog deelnemen aan 
wedstrijdsport, waarbij voor een 
80-jarige man sport op maat een 
betere optie kan zijn. 'Meer Moer-
dijk' is trots op al haar inwoners 
en vindt het daarom belangrijk dat 
er genoeg voorzieningen zijn voor 
alle leeftijden met een breed aan-
bod qua beweegactiviteiten. 

Activiteitenboekje
Om al deze beweegactiviteiten 
in beeld te krijgen hebben we dit 

jaar weer een meer Moerdijk Se-
nioren activiteitenboekje ontwik-
keld. Heeft u het meer Moerdijk 
senioren activiteitenboekje nog 
niet ontvangen? U kunt het boek-
je ophalen op het adres: Kristal-
laan 25C, 4761 ZC Zevenbergen. 
Of stuur een mailtje naar Laszlo.
boomaars@senw-moerdijk.nl.
Het boekje is ook online in te zien 
op www.meermoerdijk.nl.

Foto van de week
Wat wonen wij in een prachtige omgeving! 
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. 
Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet.  

Maak een foto van een mooi of bij-
zonder plekje in je woonomgeving 
en mail het naar de redactie: redac-
tie@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 zul-
len we die gebruiken op onze face-
bookpagina.

Deze keer een foto gemaakt door 
Wouter Koomans: zonsondergang 
bij het Rondeel in Klundert.
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Goedbezochte eerste 
vergadering van Vereniging 
Stadstafel Klundert
De Stadstafel maandag 4 februa-
ri was een bijzondere tafelavond, 
want het was de eerste Tafel  van 
de Vereniging Stadstafel Klundert. 
Het bestuur was dan ook blij dat er 
ruim 35 inwoners en sociale part-
ners aanwezig waren. 

Bouwplannen Blauwe Hoef
Naast de terugkoppelingen van 
de werkgroepen en mededelingen 
gaf de gemeente uitgebreid infor-
matie over hoe het proces om tot 
bouwplannen in de Blauwe Hoef 
zou gaan verlopen. Direct omwo-
nenden wilden graag weten wat 
nu precies de bedoeling was. Veel 
vragen werden beantwoord maar 
omdat de plan nog in de kinder-
schoenen staat moet er nog veel 
uitgezocht worden en zullen om-
wonenden en de Stadstafel nauw 
betrokken blijven.

Randvoorwaarden windmolens
Stichting Energie Transitie Moer-
dijk (STEM is aangewezen door 
de gemeente om de sociale rand-
voorwaarden voor inwoners rond-
om de windmolens naast Klundert 
invulling te geven. Binnenkort vol-
gen de eerste gesprekken.

Werkgroepen
De werkgroep sociaal heeft ge-
werkt aan het hoofdthema vluch-
telingenwerk, specifiek welke rol 
de inwoners van Klundert kunnen 
hebben in het slaan van de brug 
tussen taalopleiding en de ver-
volgfase

De werkgroep fysiek heeft samen 
met gemeente onderzocht hoe de 
woningbouw na de gemeentelij-
ke herindeling is verdeeld, vanaf 
2000, over de kernen in Moerdijk. 
Uit de cijfers blijkt dat Klundert 
achterbleef en dat de plannen die 
er nu liggen dit meer in balans 
gaat brengen. 

Omgevingstafel
De Stadstafel heeft ook een af-
vaardiging in de Omgevingstafel 
Industrieterrein Moerdijk. Tijdens 
de Omgevingstafel is er gespro-
ken over de capaciteit van de op- 
en afritten van de A17, de subsi-
diemogelijkheden voor initiatieven 
en de natuurfilm die wordt opge-
nomen op het industrieterrein. De 
trailer van de film is te vinden on-
der de volgende link: https://www.
youtube.com/watch?v=iRqomdt-
T8g0 . Ook kwam transport ge-
vaarlijke stoffen door de kern aan 
bod omdat de poorten in de nacht 
en in het weekend ook op slot zijn.
Kortom er waren weer veel onder-
werpen, maar ook goede discus-
sies om daarmee de leefbaarheid 
in Klundert te verbeteren.

Volgende Stadstafel maandag 6 
mei 2019 om 19.30 in de Niervaert. 
Leden van de Stadstafel zijn uit-
genodigd voor deze vergadering, 
maar ook bewoners die zomaar 
eens aan willen sluiten zijn uiter-
aard van harte welkom!

Door Melten Dekkers

Herinneringen aan de 
watersnoodramp in 1953
Door Johan den Hollander

Het is inmiddels al 66 jaar gele-
den dat die ramp ook in Klundert 
slachtoffers heeft geëist. Een blij-
vend litteken.
Niet alleen mensen, maat ook veel 
dieren zijn toen verdronken.

Wijlen dokter Wilmink, dierenarts, 
heeft toen het initiatief genomen 
om de kadavers zo vlug als mo-
gelijk te verwijderen teneinde ont-
binding te voorkomen.

Het toeval wilde dat een vracht-
scheepje van boer Vos uit Tien-
gemeten was losgeslagen en via 
een doorbraak van de Buitendijk 
tegen de huizen aan de Stoofdijk 
lag te beuken. Landbouwer Koos 
Snijders had een rupstractor met 
eenzelfde motor als dat scheepje. 
Zoon Johan startte direct de mo-
tor en schipper Flip van Gils (bij-
genaamd de King) voer met dat 
scheepje langs de ondergelopen 
boerderijen. Een aantal jongelui 
voeren mee, soms voorzien van 
een duikpak, om dieren los te 
maken en naar buiten te bren-
gen. Foto’s daarvan, uitgebeeld 
in de toenmalige spiegel, zijn nog 
steeds voorhanden.

Omdat het waterpeil zakte, was 
varen door de polder op een gege-
ven moment niet meer mogelijk. 
Gelukkig waren er hulpverleners 
onder andere uit Italië aange-
komen. Zij hadden zogenaamde 
amfibie voertuigen meegebracht. 

Zodoende hadden wij een moge-
lijkheid de resterende dieren op 
te halen.

De verzamelplaats van de kada-
vers was op De Tol. Een destructor 
uit Son heeft die daar opgehaald. 
Het betrof meer dan tweehonderd 
dieren.

Met die actie om de dieren zo snel 
mogelijk op te halen is verdere 
ziekte door kadavers voorkomen.
Bijzonder was dat een paard van 
boer Verkel aan de Nieuwendijk 
door met de voorpoten in de krib 
te staan in leven is gebleven en 
kon worden gered.

Adverteren in 
In de Klundert?

Mail uw advertentie naar:
advertenties@indeklundert.nl

of bel: 06-14520497
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Linze van der Mierden begon in  het zomernummer van 1976 van de 
Overdraght, het verenigingsblad van Heemkundekring “Die Overdrag-
he”, met het verklaren van de straatnamen in Klundert. Wellicht ook 
voor de lezer van nu interessant. Vandaar deze serie over de straatna-
men van Klundert. In de volgorde van en met de tekst van de heer Van 
der Mierden, zij het enigszins geactualiseerd, evenals de jaartallen..

5  van Molenvliet tot Poststraat  
Molenvliet
De noordelijkste straat in de ge-
lijknamige nieuwbouwwijk. De 
Molenvliet dankt zijn naam aan 
een watertoevoer naar de water-
molen in de oude Kerkweg, het 
onverharde deel van de Niervaart-
weg naar de Buitendijk-Oost, dat 
nu Schapenweg genoemd wordt.

Moye Keene
Geheel gebouwd op het voorma-
lige sportveld van de voetbalclub 
OLTO.

De Moye Keene, vroeger meest-
al de Keene genoemd, stroomde 
vanaf de Rode Vaart langs Klun-
dert naar de Mark aan de Barlaque 
tussen Fijnaart en Standdaarbui-
ten. Aan de Moye Keene hebben in 
vervlogen tijden Niervaart en later 
Klundert veel te danken gehad. 
Reeds in de middeleeuwen moes-
ten de vele schepen die langs 
voeren tol betalen. Later bracht 
de rivier veel schepen binnen, die 
Klundert een behoorlijke welvaart 
brachten. Jammer dat de rivier in 

de 17e eeuw verzandde. Allerlei 
pogingen om de rivier toch in elk 
geval bevaarbaar te houden liepen 
op niets uit. In het begin van 1700 
werd de situatie steeds slechter 
en in het midden van die eeuw 
werd het verzanden en dichtslib-
ben zo ernstig dat scheepvaart to-
taal onmogelijk werd.

Niervaartweg
De oostelijke verbinding tussen 
Tolwijk en Molenvliet en een frag-
ment van de Groenstrook van het 
Industrieterrein Moerdijk.

Noorseplein
In 1953 aangelegd met door de re-
gering van Noorwegen geschon-
ken houten woningen als hulp 
voor de,  ook in Klundert talrijke 
watersnoodslachtoffers.

Odastraat en Odapad
Oda van Putten was één van de 
drie dochter uit het huwelijk van 
Aleid(a) van Strijen en Nicolaas 
van Putten. Zij trouwde met Wil-
lem van Hoorne en is rond 1322 
overleden.

Oosterstraat
Heette eerst Molenstraat naar 
de rosmolen die ergens aan de 
oostkant van deze straat heeft ge-
staan. Er waren enkele bekende 
huizen, zoals “Groot Gorinchem” 
en “De Spaansche Cap”.

Oliemolenstraat
Nog niet zo lang geleden door-
getrokken naar de Stoofdijk. De 

naam komt van de oliemolen, die 
daar  in het midden van de 19e 
eeuw werd gebouwd en waarvan 
de restanten later bekend werden 
onder de naam “Bult van Pars”.

Oranjestraat
Deze naam hoeft geen verklaring. 
De band van Klundert met het 
vorstenhuis is eenieder bekend.

Van Polanenpark
Jan van Polanen, Heer van Breda, 
is de zoon van Oda, de vrouw van 
Willem van Hoorne. Door deze fa-
milieverhouding komt het gebied 
van Niervaart als een zgn. Hoge 
Heerlijkheid onder de Heren van 
Breda.

Poststraat
De Poststraat, genoemd naar 
het toenmalige postkantoor, nu 
Schoonheidssalon Cathy, op de 
hoek met de Oliemolenstraat, was 
aanvankelijk een gedeelte van de 
omwalling, maar werd rond 1840 
afgegraven. Het zuidwestelijke 
deel achter het Walletje en de 
Poststraat was tot ongeveer 1950 
een volledig dichtgegroeid restant 
van de binnengracht. Het werd in 
de jaren 30 van de vorige eeuw 
voor de kapitale som van één dub-
beltje verpacht aan de legendari-
sche Toon van Til(burg). 

Klundertse Straatnamen   
voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 5 - 11 februari 2019 

Recept van de Week: Chinese kip
Deze week een recept ontvangen 
voor een overheerlijke oosterse 
maaltijd, ingezonden door Gerard 
Verboom uit Klundert. Deze maal-
tijd staat volgens Gerard in 35 mi-
nuten op tafel.

Nodig voor 4 personen:
500 gram kippendijen; 2 prei (1 
grotere en 1 kleine); rode peper; 5 
knoflooktenen; stukje gember; 300 
gram rijst; 300 ml kippenbouillon; 
bruine suiker; ketjap manis; so-
jasaus; zout en peper; 3 eieren en 
zonnebloemolie

Bereiding:
Kook de rijst volgens de verpak-
king  in een pan met zout en laat 
afkoelen. Splits 1 ei en doe het eiwit 
in een schaal en klop dit eiwit los. 
Voeg zout en peper uit de molen 

toe en  een scheut rijstwijn (sherry 
of noilly prat mag ook). Voeg hier 
de in blokjes gesneden kip aan toe 
en meng goed. Laat half uur staan.
Zout een peper  het overgeble-
ven eigeel en de twee eieren, klop 
deze los en bak deze  rul maar niet 
droog, Zet apart.
Snijd de kleine prei doormidden, 
was deze en snijd deze in kleine 
halve ringetjes. Snijd de grote prei 
doormidden en snij deze in grove-
re stukken. Snijd de rode peper in 
kleine ringetjes. Snijd de knoflook 
klein en hak deze fijn. Geen knof-
look pers gebruiken. Snijd de gem-
ber fijn.
Meng voor de saus de kippenbouil-
lon (kant en klaar) met 5 eetlepels 
ketjap en 3 eetlepels sojasaus, een 
scheut rijstwijn, enkele peperrin-
getjes, beetje knoflook en een des-

sertlepel bruine suiker.  Zet apart.
Doe enkele dessertlepels olie in 
een gloeiend hete wok en bak de 
rijst. Voeg de kleine prei toe en tot 
slot het roerei, roer 1 minuut op vol 
vuur en meng alles goed. 
Doe olie in de wok en roerbak hier-
in 8-10 minuten de kip gaar. Haal 
de kip eruit en zet apart.
Doe weer olie in de pan en bak 
hierin de rest van de knoflook en 
de rode peper 1 minuut  en voeg de 

gember toe. Voeg na 1 minuut de 
grote prei toe, roerbak 2 minuten 
en voeg de kip toe. Roerbak 1 mi-
nuut en voeg de saus toe.
Serveer de gebakken rijst op een 
bord en daarnaast de kip met de 
saus.
Eet smakelijk!

Bult van Pars



Pagina 10

Alex den Hollander 
wereldkampioen met zijn 
Catharinaparkiet

Voor zover bekend is er nog nooit 
eerder een wereldkampioen geweest 
bij de Klundertse Vogelvereniging 
Excelsior. De Ino Turquoise Cathari-
naparkiet van Alex den Hollander be-
haalde maar liefst 92 punten tijdens 
het wereldkampioenschap in Zwolle 
en verdiende daarmee een gouden 
medaille.

Dit jaar was de eer te beurt aan de 
Nederlandse Bond van Vogelliefheb-
bers om het belangrijkste vogelfes-
tijn van de wereld te organiseren: de 
jaarlijkse Mondial. Duizenden fok-
kers van kooi- en volièrevogels uit 
alle werelddelen komen jaarlijks op 
de Mondial bijeen om elkaar te ont-
moeten, vogels te vergelijken en om 
vogels tentoon te stellen, in de hoop 
een prestigieuze prijs te winnen. Dé 
bekroning van een fokseizoen.
Dit kampioenschap werd gehouden 

in de IJsselhallen in Zwolle. Totaal 
waren er maar liefst zo’n 27.000 vo-
gels uit 26 landen die in 300 verschil-
lende categorieën mee deden aan 
deze Mondial.

Vanuit Klundert had Alex den Hol-
lander ook een zestal van zijn vogels 
ingezonden voor deelname aan dit 
Mondial. Met zijn Ino Turquoise Ca-
tharinaparkiet haalde hij een score 
van 92 punten en daarmee was hij 
dus in deze categorie wereldkam-
pioen 2019. Of dat nog niet genoeg 
was haalde hij ook nog een zilveren 
medaille met Catharinaparkieten 
Ino-kleur. Een resultaat om trots op 
te zijn.

Dinsdagavond werd Alex tijdens de 
ledenvergadering van Excelsior ge-
huldigd door de voorzitter Cor Dale-
mans. “Dit hebben we als vereniging 
nog niet eerder mee mogen maken, 
daar zijn we met z’n allen hartstikke 
trots op”. 
Alex zelf is natuurlijk ook heel blij met 
deze mooie kroon op zijn werk. “Ik 
kweek al jaren met deze vogeltjes en 
dan zo’n prijs halen, dat is echt gewel-
dig. Ik had al drie keer eerder meege-
daan aan het Nederlands Kampioen, 
maar nog nooit gewonnen. Nu had ik 
ingezonden voor dit WK en haal dan 
zowel een gouden als een zilveren 
medaille. Dat was toch echt wel een 
heel bijzondere gewaarwording”, al-
dus Den Hollander. 

Tonpraotersgala in de Niervaert

Het Tonpraotersgala van de Loe-
rendonckse Algemene Karnavals-
stichting (LAK), zaterdagavond in 
de Niervaert, is een groot succes 
geworden. Bijna honderd Loeren-
donckers woonden het Tonprao-
tersgala bij. 

Zes tonpraters bestegen de ton. 
Robert van Dijk, Storm Kuster-
mans, Ronald Kustermans, Judith 
Hoefnagels, Twan van Oers en 
Jan Eestermans. De avond werd 
geopend door Robert van Dijk als 
Piet Piloot. Hij was met zijn vlieg-
tuigje op vliegveld Seppe geland 
en op zijn fietsje naar Loeren-
donck gekomen. Hij vertelde de 
aanwezigen wat hij zo allemaal in 

zijn vliegtuigje vervoer: van rijke 
Arabieren tot een dikbilbaviaan 
voor Artis. 

Na hem kwam de allerjongste 
tonprater. De 14-jarige Storm 
Kustermans. Hij is al een paar 
jaartjes bezig. Deze keer was hij 
het zwarte schaap van de familie. 
In een prachtig zwart schapen-
pak betrad hij de ton en begon te 
vertellen over zijn leven als zwart 
schaap. Zijn vader Ronald Kuster-
mans als Sietse Dubbel bleek de 
voorzitter te zijn van de vereniging 
van de “Lelijkste en Lompste” 
mensen. De vergadering verliep 
wat rumoerig maar dat hoort 
blijkbaar bij die vereniging. 

De enige vrouw in het gezel-
schap, Judith Hoefnagels, nam 
het publiek mee naar haar leven 
als vrachtwagenchauffeur. Dat 
er veel te lachen valt als vracht-
wagenchauffeur bleek wel uit de 
lachsalvo’s die regelmatig opsta-
ken tijdens haar optreden. Twan 
van Oers betrad de ton als Toontje 
Kwats en Jan Eestermans sloot de 
rij als Gerrit de Postbode. 

Secretaris en oud prins carnaval 
Walter van Hattum was na afloop 
van het Tonpraotersgala heel te-
vreden over de opkomst van het 
publiek en het niveau van de ton-
praters. “Het is altijd afwachten 
of de mensen naar de Niervaert 
komen,” zegt Walter van Hattum, 
“maar gelukkig weet nu iedereen 
dat je ook daar carnaval kunt vie-
ren.”

Inwoners kunnen nu een eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken
Inwoners van de gemeente Moer-
dijk kunnen online hun inkomsten 
en uitgaven plannen. De gemeen-
te heeft zich aangesloten bij Start-
punt Geldzaken van het Nibud. Via 
de website www.startpuntgeld-
zaken.nl/moerdijk kunnen inwo-
ners online, gratis, anoniem en in 
eigen tempo een eigen geldplan 
invullen. Dit plan kan helpen om 
geldzaken in balans te krijgen en 
te houden. 

Startpunt Geldzaken is er voor 
iedereen
Startpunt Geldzaken stelt geld-
plannen beschikbaar voor huis-
houdens in verschillende omstan-
digheden. Inwoners kunnen een 
geldplan maken dat bij hun eigen 
situatie past. Er is een aantal 
soorten geldplannen opgezet:
Voor huishoudens die elke maand 
geld te kort komen, is er het geld-

plan ‘Kom uit de  geldzorgen’. 
Huishoudens die de ene maand 
geld over houden, maar de vol-
gende maand geld te kort komen 
is er het geldplan ‘Beter rondko-
men’. 
Huishoudens die elke maand geld 
over houden, worden in het geld-
plan ‘Sparen, aflossen of beleg-
gen’ begeleid om buffers op te 
bouwen voor de korte en langere   
termijn.
Huishoudens die op zoek zijn naar 
ondersteuning voor hun kind(e-
ren). Hiervoor is het geldplan 
‘Rondkomen met kinderen’ ont-
wikkeld . 
Huishoudens die willen sparen 
voor hun (klein)kind is het geld-
plan ‘Studie (klein)kinderen’ op-
gezet.
Voor kinderen die bijna 18 jaar 
worden, is er het geldplan ‘Word 
je bijna 18’.

Voor inwoners die iets willen doen 
aan hun pensioen, is het geldplan 
‘Pensioen’  ontwikkeld.
Op de website is ook een overzicht 
van voorbeeld geldplannen te vin-
den

Meer inzicht in financiële situatie
“Met Startpunt Geldzaken bie-
den wij inwoners de mogelijkheid 
om op een verstandige manier 
met hun geld om te gaan”, legt 
wethouder Thomas Zwiers uit. 
“Het is een laagdrempelige gra-
tis hulpmiddel voor iedereen. Zo 
is het mogelijk om bijvoorbeeld 
een geldplan op te stellen voor de 
studie van een (klein)kind, om te 
sparen of het pensioen inzichtelijk 
te maken.” Startpunt Geldzaken is 
een samenwerkingsverband van 
het Nibud met Vereniging Eigen 
Huis, de beleggersvereniging VEB 
en de Stichting Certificering FFP. 

Gemeenten kunnen hierbij aan-
sluiten.

Workshops
De gemeente organiseert bin-
nenkort workshops om onder 
andere vrijwilligers, werkgevers, 
professionals, schuldhulpverle-
ners bekend te maken met het 
nieuwe aanbod. Ze kunnen als 
ambassadeurs hun klanten en 
werknemers informeren over de 
mogelijkheden van het Startpunt 
Geldzaken. 

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met adviseur Mens en 
Maatschappij Marianne Beste-
breur via telefoonnummer 14 0168 
of per mail mariane.bestebreur@
moerdijk.nl. 
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Sensationeel gelijkspel Klundert
Klundert keek bij rust tegen een kansloze 0-3 achterstand aan en leek 
rechtstreeks af te stevenen op een ruime nederalg tegen ‘runnerup’ 
Wieldrecht. Binnen het kwartier had Klundert in de tweede helft de ach-
terstand gerepareerd en leek alsnog aan het kortste eind te trekken t 
oen Wieldrecht 5 minuten voor tijd opnieuw de leiding nam. Niels Punt 
maakte echter kort daarna gelijk en werd de eindstand op 4-4 bepaald.

Uitslagen zaterdag 9 februari:
Klundert 1 - Wieldrecht 1: 4-4
Klundert 2 - SCO 2: 1-6
Groote Lindt 6 - Klundert 4:  ?
SEOLTO 4 - Klundert 5: 3-2
METO JO19-1 - Klundert JO19-1:  
2-4
Klundert JO17-1 - Colijnspl. Boys 
JO17-1G:  2-3
UVV'40 JO15-1 - Klundert JO15-
1:  2-3
Klundert JO15-2 - Roosendaal 
JO15-5: 1-7
Klundert JO13-1 - Victoria'03 
JO13-1: 3-1
SAB JO12-1 - Klundert JO12-1: 
11-0
Klundert JO11-1 - Victoria'03 
JO11-2: 4-0
Hoeven JO11-2  - Klundert 
JO11-2:  2-1
SVC JO10-1 - Klundert JO10-1: ?
Klundert JO9-1 - NSV JO9-2: 1-5
RFC JO8-1G - Klundert JO8-1: 
2-5
Klundert JO8-2 - De Fendert JO8-
2:  17-1
Klundert JO7-2 - SEOLTO JO7-1:  
4-4
Achtmaal JO7-1 - Klundert JO7-
3:  11-7
Klundert JO7-4 - Rood-Wit W 
JO7-2:  4-14
De Fendert VR1 - Klundert VR1: 
2-4

Programma zaterdag 16 februari:
14.30 uur: DHV 1 - Klundert 1

14.30 uur: Kapelle 2 - Klundert 2
14.30 uur: Klundert 4 - Pelikaan 9
14.30 uur: Klundert 5 - Tholense 
Boys 4
12.00 uur: Klundert JO19-1 - TVC 
Breda JO19-1
14.30 uur: DEVO JO17-1- Klun-
dert JO17-1
10.15 uur: Klundert JO15-1 - 
WDS'19 JO15-1
11.30 uur: DSE JO15-2 - Klundert 
JO15-2
11.30 uur: Moerse Boys JO13-1 - 
Klundert JO13-1
08.45 uur: Klundert JO12-1 - We-
meldinge JO12-1
10.15 uur  Klundert JO12-2 -  PCO 
JO12-1
10.30 uur: Cluzona JO11-1 - 
Klundert JO11-1
08.30 uur: Prinsenland JO9-1 - 
Klundert JO9-1
10.00 uur: Klundert JO8-1 - RFC 
JO8-1
09.45 uur: Seolto JO8-2G - Klun-
dert JO8-2
09.00 uur: Klundert JO7-1 - De 
Fendert JO7-1
10.00 uur: Nieuw Borgvliet JO7-1 
- Klundert JO7-2
10.00 uur: Klundert JO7-3 - 
Nieuw Borgvliet JO7-2G
09.30 uur: DIOZ JO7-1 - Klundert 
JO7-4
11.00 uur: Klundert JO7-5 - Viola 
JO7-3
14.30 uur: Klundert VR1 - VVC'68 
VR1

Korfbalvereniging DSO
ADO opnieuw te sterk voor DSO
DSO speelde gisteren tegen ADO de eerste van de 6 finales in de strijd 
tegen degradatie. Hoewel het voor DSO net als in de thuiswedstrijd voel-
de alsof er meer in had gezeten, wist ADO toch vrij eenvoudig te winnen, 
18-13.
DSO begon wel goed aan de wedstrijd, iets wat de laatste weken niet 
het geval was. De eerste 10 minuten vielen de doelpunten om en om 
en zo stond er een gelijke stand op het scorebord. Daarna haperde bij 
DSO de doelpuntenmachine. ADO profiteerde optimaal door in een kort 
tijdsbestek 4 keer te scoren en liep zo weg naar 8-4. Dat bleek later het 
beslissende gaatje te zijn. Vanaf dat punt ging het namelijk weer gelijk op 
maar het gat was toen al gemaakt.
In de tweede helft lukte het DSO maar niet om het gat te verkleinen. De 
kansen waren er wel, verdedigend stond het ook goed, maar doelpunten 
bleven uit. Mandy probeerde met wat wissels en omzettingen nog iets 
te forceren, maar ook dat leverde helaas niet het gewenste effect op. 
ADO won dus de wedstrijd en voor DSO is het zaak in de resterende 5 
wedstrijden echt punten te gaan pakken. Concurrenten TOGO en Seolto 
verloren ook, maar NIO wist verrassend te winnen van Paal Centraal. 
Volgende week speelt DSO tegen Korbatjo, dat door de nederlaag van 
Paal Centraal op koers ligt voor de titel. Op papier misschien wel de 
moeilijkste wedstrijd van de 5 die nog komen, maar DSO zal er alles aan 
gaan doen om voor een stunt te zorgen.

Uitslagen DSO:
ADO 1 - DSO 1: 18 - 13
ADO 2 - DSO 2: 11 - 20
DSO 4 - Focus 2: 10 - 10
DSO 5 - Focus 3: 17 - 4
DSO 6 - Korbatjo 4: 12 - 5
Keep Fit '70 A2 - DSO A1: 9 - 19
DVS '69 B1 - DSO B1: 16 - 3
De Voltreffers B1 - DSO B3: 9 - 3
DSO D1 - Oranje Wit D2: 16 - 7
Sporting Delta D3 - DSO D2: 10 - 5
DSO D3 - Maassluis D2: 3 - 16
Oranje Zwart / De Hoekse E1 - 
DSO E1: 1 - 6
Oranje Zwart / De Hoekse E2 - 
DSO E2: 4 - 8
ADO E2 - DSO E3: 7 - 14
Albatros F5 - DSO F1: 5 – 10

Programma zaterdag 16 februari:
16:30:  DSO 1 - Korbatjo 1
15:20: DSO 2 - Korbatjo 2
14:10: DSO 3 - Nieuwerkerk 7
15:15: Thor - DSO 4
12:00: ADO 5 - DSO 5
13:10: DeetosSnel 8 - DSO 6
13:00: DSO A1 - KVK A1
12:00: DSO B1 - ADO B2
10:30: Emergo B1 - DSO B3
11:00: DSO C1 - Scheldevogels C1
09:00: ADO D1 - DSO D1
10:00: DSO D2 - Springfield D1
11:00: KCR D3 - DSO D3
09:00: DSO E2 - PKC/SWKGroep 
E10
09:00: Sporting Delta E4 - DSO E3
10:00: Scheldevogels F1 - DSO F1

70 jaar oud geworden en nog steeds fanatiek korfballer: Ies Hollemans
De wedstrijd van DSO 6 was deze 
week een wel heel bijzondere. Ies 
Hollemans werd namelijk in het 
zonnetje gezet omdat hij 70 jaar is 
geworden.
70 jaar worden is al een heel 
mooie prestatie, maar koppel daa 
aan vast dat Ies nog altijd een ac-
tief korfballer is en je hebt een 
prestatie van formaat! Speciaal in 
de korfbalwereld en uniek bij DSO!
In 2013 werd Ies al eens verrast 
met een mooie ere-wedstrijd, te-
gen een team met oud Spido- en 
DSO leden. Dit waren allemaal 
mensen die in het verleden ooit 
samen met Ies hebben gekorf-
bald.
Nu was het een serieuze compe-
titiewedstrijd die werd gewonnen 
en waarbij ook Ies weer zijn doel-

punten mee pakte.
Het veld was door het team ver-
sierd met feestelijke afzetlinten 
en na afloop was het tijd voor een 
kort woordje vanuit bestuur. Ook 
werd er natuurlijk gezongen, was 
er taart en was er een mooi ca-
deau vanuit het team.
Met zijn 70 jarige leeftijd is Ies een 
voorbeeld voor velen en we hopen 
nog vele jaren van zijn korfbalspel 
te mogen genieten!

SPORTNIEUWS



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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur

H  rtstikke mooie aanbiedingen

exclusief bij AH in de Klundert

Per stuk€ 3,99

H  rtstikke mooie aanbiedingen

Per stuk€ 7,50

Valentijnsboeket Valentijnsschnitten

*Actie geldig van 12 t/m 17 februari


