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5 jaar Thomashuis in Klundert

Zonder Thomas geen Thomashuis

Wie jarig is trakteert
“José had een droom, dat was niet ongewoon, nu al vijf jaren lang ondernemer qua sang, ja, ze flikt het gewoon”,
dat werd zondagmiddag gezongen door de teamleden van het Thomashuis Klundert voor José Nugteren, die vijf
jaar geleden is gestart met het Thomashuis in Klundert. Daar werd afgelopen zondagmiddag het lustrumfeestje
gevierd met bewoners, ouders en verdere familie, medewerkers en alle mensen die zich op wat voor manier
ook inzetten voor het Thomashuis in Klundert.
En het was een geweldig leuk feestje. Het duo Pieter & Marieke zorgde
voor een gezellig stukje muziek en
door de vrijwilligers werd gezorgd
voor een drankje en een hapje. De
grote woonkamer was een prachtig
decor voor deze happening, maar
om alle bezoekers kwijt te kunnen
was er ook een feesttent weggezet.
Het Thomashuis Klundert is gevestigd in het prachtige historische
Prinsenhof met uitzicht op het
mooie stadhuis van Klundert. Een
geweldige locatie, schitterend aan-

gepast voor deze bestemming. Alle
bewoners hebben een eigen kamer
en daarnaast de gezellige gezamenlijke ruimtes, licht en vrolijk
ingericht. Een prima stek voor de
acht bewoners met een verstandelijke beperking.
De vrijheid om zelf te ondernemen
Waarom begin je aan zo’n Thomashuis, vroegen we aan de zorgonderneemster José Nugteren. “Ik
werkte al vanaf mijn zestiende in
de gehandicaptenzorg. En met alle

bezuinigingen werd dat steeds minder leuk. Al die veranderingen in de
zorg maakte het werk er niet leuker
op”, vertelt José, “toen maakte ik
kennis met het principe van de Thomashuizen. Ik heb gewerkt o.a. in
het Thomashuis Standdaarbuiten.
En dat was het voor mij helemaal.
Dat wilde ik zelf ook gaan doen: als
zelfstandig onderneemster op mijn
eigen manier werken met de bewoners, de vrijheid om zelf te ondernemen.”
José vindt het daarbij heel be-

langrijk om te integreren in het
maatschappelijk leven binnen de
woonplaats. “We doen daarom ook
mee aan plaatselijke activiteiten en
initiatieven. Zo zijn er bewoners die
elke week meedoen aan de spelletjesavond in het Huis van de Wijk,
we gaan zwemmen op de maandagavond met de reddingsbrigade,
we doen waar het kan mee aan het
verenigingsleven en de vrijetijdsactiviteiten, dat is ons streven, maar
waarbij we de beperking van de bewoners niet uit het oog verliezen”.
Stimuleren om te zijn wie ze zijn
José is trots op haar Thomashuis en
dat liet ze duidelijk in haar speech
naar voren komen. “Het is een fijn
thuis hier voor mij en mijn twee
dochters, maar zeker ook voor de
bewoners. We stimuleren en motiveren een ieder om te doen wat ze
doen, te zijn wie ze zijn, waarbij we
streven om iedereen tot zijn recht
te laten komen. Door inzet van
heel veel mensen is het Thomashuis Klundert geworden tot wat het
nu is: een warm thuis. Dat is niet
vanzelf gegaan, maar met ups en
downs, met vallen en opstaan, maar
wat we hier nu voor elkaar hebben,
daar ben ik trots op. Wij gaan door
met zorgdragen voor het geluk van
onze bewoners, dat zij mogen genieten van een fijn thuis”, aldus de
trotse zorgonderneemster.
Wat is eigenlijk een Thomashuis?
In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke
beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen.
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Vet bevriezen (Cryolipolyse)
Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

Vanaf € 98,00

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

Tijd voor iets nieuws?

maandspecial!
Broodje
spek
€ 5,50

nu €4,95

and februari

geldig in de gehele ma

Kerkring 10 Klundert
www.jaccosmenswear.nl

Een heerlijk bol me
t:
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In de Klundert is een uitgave
van Stichting in de Klundert
Eindredactie en inhoudelijk
verantwoordelijk
Bestuur Stichting
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4790 AB Klundert
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Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
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voor: vrijdag 12.00 uur
Redactionele berichten
redactie@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur
Weekendverslagen
voor: zondag 18.00 uur

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

Advertenties voor
In de Klundert?

Mail deze naar:
advertenties@indeklundert.nl

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

Onderneemster José Nugteren
trots bij schilderij Thomas
Even relaxen in de tuin, samen TV
kijken of met elkaar aan tafel de
dag doornemen; het lijkt in vele opzichten wel een beetje op het leven
in een groot gezin. De inrichting, de
sfeer en de manier van met elkaar
omgaan maken dat er één gevoel
overheerst zodra je binnenstapt: de
bewoners zijn hier thuis en hebben
het goed met elkaar. Sinds de start
in 2003 telt Nederland inmiddels
118 Thomashuizen. Initiatiefnemer
is Hans van Putten, vader van Thomas. Thomas was een jongen met
een niet-aangeboren verstandelijke beperking. Hij verbleef in een
instelling, waar de ouders niet blij
mee waren. Onverschillig werd er
geschermd met protocollen en regeltjes. De ouders wensten niets
liever dan dat Thomas liefde en
aandacht kreeg in een betrokken
omgeving. Dat was voor Hans van
Putten de trigger om de zorg voor
z’n zoon zelf te gaan organiseren.
Kernwaarden als een huislijke
sfeer, betrokken zorgprofessionals, minimale bureaucratie en
maximale liefde voor de mens
werden allemaal samengevoegd.
Inmiddels is het dus een grote
organisatie geworden met overal
Thomashuizen.
Simpel houden en gewoon doen
Hans van Putten was ook te gast
bij het eerste lustrumfeest in

Klundert. Hij sprak vol lof over
het prachtige woonhuis in Klundert. “Als ondernemer van een
Thomashuis moet je het simpel
houden en gewoon doen vanuit je
hart. Dat weet José prima voor elkaar te krijgen. Ze is een echte ondernemer, heeft tegenslag gehad,
maar is gewoon doorgegaan. Het
is hier een fantastisch. Maak er
met z’n allen nog een mooi feestje van,” sprak Van Putten vol lof
tijdens zijn speech. Hierna werd
een prachtig kunstwerk onthuld:
een mooi sprekend schilderij van
zijn zoon Thomas. “Want zonder
Thomas zou er geen Thomashuis
zijn, dus die hoort er gewoon bij”.
De bijgeschilderde tekst op dit
schilderij is veelzeggend voor de
betekening van de Thomashuizen:
‘Thomas moet niet integreren in
de zorgwereld, maar de zorgwereld moet integreren in de gewone
wereld’.

De Zonnebloem organiseert activiteiten voor iedereen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

300 woorden over niets…

Daar zat ik dan van de week gewoon een paar dagen helemaal
niets te doen. Tenminste, niets
in de zin van niets moeten. Niets
doen is niets voor mij, ben altijd
bezig. Maar van de week hoefde
dus een paar dagen helemaal
niets!
Samen met m’n manlief lekker
een paar dagen weg geweest
naar het prachtige IJsland.
Maar voor je kunt beginnen aan
niets doen…. Beetje vooruit proberen te werken voor dit krantje,
huis opruimen, zorgen dat kleding die mee moet gewassen en
gestreken is, koffers inpakken…
maar dan zit je eindelijk op het
vliegveld en kan het heerlijke
niets beginnen.
Wat doe je eigenlijk als je niets
aan het doen bent. Niet helemaal
niets, want we zijn eigenlijk wel
ondernemende reizigers. Als we
weer een nieuw plekje op deze
aardkloot aan het ontdekken zijn,
dan willen we altijd van alles zien
en beleven, dus ook in IJsland.

Historisch Prinsenhof een mooi
Thomashuis
Tenslotte wil José nog één ding
toevoegen: “We zijn nog altijd op
zoek naar meer vrijwilligers om te
helpen bij diverse hand- en spandiensten. Bijvoorbeeld zomaar
eens een rondje gaan fietsen of
wandelen met bewoners, vervoer
regelen voor de bewoners die elders werken of mensen naar dagbesteding brengen en halen. Zou
heel fijn zijn als hier nog wat extra
mensen zouden willen komen helpen”.
Voor meer informatie kan men
zich wenden tot het Thomashuis
Klundert: telefoon 0168-851851 of
email: klundert@thomashuis.nl.

Door Anjo van Tilborgh

Bingomiddag bij De Zonnebloem
Op vrijdagmiddag 22 februari houdt De Zonnebloem afdeling Klundert weer een gezellige
bingomiddag. De bingo wordt gehouden in gebouw De Ring aan de
Kerkring 22 en begint om 14.00
uur.

Weekschrijfsel

Mocht u het leuk vinden om mee
te doen, dan kunt u zich opgeven
Sylvia Endeman, Kerkring 23, telefoon 0168-402806.
De kosten voor deze middag zijn
€ 7,50.Dit is inclusief een kopje
koffie/thee met iets lekkers en
een boekje bingokaarten voor 6
rondes. Extra boekjes zijn te koop
voor € 2,50 per stuk.

Dus niets doen betekent voor
ons genieten van dingen die niet
moeten maar mogen. Heerlijk!
Kilometers gereden op een
sneeuwscooter over een mega
gletsjer, wat is dat een belevenis!
Lange wandelingen gemaakt,
een tocht gemaakt door lavatunnels, Reykjavik rondgestruind,
met verbazing gekeken naar een
grote bevroren waterval, onder
de indruk van een bezoek aan
een van die bijzondere geisers
van IJsland. Ongelooflijk mooi
zoals die bron telkens weer gaat
borrelen voordat het hete water zo’n dertig meter de hoogte
ingespoten wordt. En als klap
op de vuurpijl mochten we een
paar avonden genieten van het
geweldig indrukwekkende noorderlicht. Dan ben je echt even helemaal stil, zo’n prachtig natuurspektakel!
Het heerlijke niets is weer achter de rug, Precies op tijd terug
om deze krant te vullen met allerlei redactioneel leesvoer.
Geniet van deze 19e editie van
Weekblad In de Klundert!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert

De zoete zonde
high tea
bij restaurant De Pa

storie

RI EN MA AK KA NS
*R ES ER VE ER IN FE BR UA
T.W .V. € 50 ,OP EE N DI NE RC HE QU E

Bezoek onze showtuin & winkel!

RESERVEREN KAN OP
ETENINDEPASTORIE.NL

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

OF TELEFONISCH 0168-729202

www.hottubspa.nl
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Staat hier
volgende week
uw advertentie?
Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert

9.2

(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.nl

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

Mail deze naar:
advertenties@indeklundert.nl

De opmaak
is geheel gratis!!
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Dit regionale weekblad kan
alleen bestaan bij gratie van
vrienden én adverteerders
Dit weekblad is een huis-aanhuiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de inwoners van Klundert, Moerdijk,
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. Naast
artikelen van de eigen redactie,
staat de krant vol met berichten
van plaatselijke verenigingen,
stichtingen en ondernemers.
Bevorderen leefbaarheid
Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid in
de kernen door te fungeren als
spreekbuis voor lokale initiatieven. Maar deze krant kan alleen
bestaan als ondernemers hun
betrokkenheid voor wat betreft
de leefbaarheid in de kernen
ook willen laten blijken door het
plaatsen van een advertentie.
Deze krant kan niet zonder advertentieopbrengsten.
Redelijke advertentietarieven
Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer
informatie over adverteren en de
tarieven. Voor redelijke tarieven
kunnen advertenties geplaatst
worden in diverse formaten en
zonder meerprijs altijd full-colour. Advertenties kunnen recht-

Cultuur Moerdijk presenteert
een bijzonder concert in de
Moerdijkzaal

streeks via de website doorgegeven worden, maar eventueel is
opmaak in overleg ook mogelijk.
Meer informatie hierover is op te
vragen via e-mail advertenties@
indeklundert.nl.
Vriend worden van In de Klundert
Veel kranten en weekbladen
hebben abonnees, maar wij hopen het met vrienden voor elkaar
te krijgen om wekelijks deze
krant te mogen maken en verder
gratis te kunnen verspreiden.
Hoor jij ook al bij onze vriendenclub? Naast advertentieopbrengsten is ondersteuning van
onze lezers keihard nodig.
Aanmelden als Vriend van In de
Klundert kan op verschillende
manieren. Via het invulformulier
op de website www.indeklundert.
nl, door invulling van de speciale vriendenkaart, onder andere
verkrijgbaar en in te leveren bij
Albert Heijn, Jora en Primera.
Of mail of bel even naar de redactie, dan zorgen we dat u zo’n
vriendenkaart krijgt (e-mail: redactie@indeklundert.nl; telefoon
06-43694329).

Op zondag 24 februari om 12.30
uur treden de celliste Hanneke
Rouw en de pianiste Anouk de
Jong op in de Moerdijkzaal van het
gemeentehuis in Zevenbergen.
Tijdens het concert worden sonates van Gabriel Fauré ten gehore
gebracht.
Dit concert is een organisatie van
de Stichting Cultuur Moerdijk. De
doelstelling van deze stichting is
het bevorderen van het culturele
leven en de activiteiten zijn voor
alle inwoners van de hele gemeente.
Getalenteerde musici
Hanneke Rouw is op acht jarige
leeftijd begonnen met cello spelen. Op haar zestiende speelde ze
solo met het Jeugd Strijk Orkest
Constantijn. Een jaar later volgde
ze lessen bij Ran Varon aan de
vooropleiding van het conservatorium in Zwolle. Ondanks haar

passie voor de cello is Hanneke
microbiologie gaan studeren in
Wageningen. Na haar afstuderen
koos ze toch voor de cello en studeerde zij bij Martijn Vink aan de
Luca School of Arts in Leuven.
Anouk de Jong rondde in juni 2011
haar Masterstudie piano af aan het
ArtEZ conservatorium te Zwolle,
waar zij studeerde bij Sepp Grotenhuis. Ze is actief op het gebied
van kamermuziek. Daarbij neemt
liedbegeleiding een belangrijke
plaats in. Ook op het gebied van
piano solo heeft zij een brede interesse, waarin ook veel ruimte is
voor het 20e-eeuwse repertoire.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
cultuurmoerdijk.nl en voor aanvang van het concert bij de ingang
van het Gemeentehuis in Zevenbergen. Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.

Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 22 februari
19:00 uur: Oecumenische weeksluiting
Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk,
Kerkring 1 Klundert
I: nhkerkklundert.nl
Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk,
Von Kropffplein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl
Connected
Bij Connected hopen we op een ontspannen en interactieve manier met
elkaar na te denken over diverse thema’s, zoals Verbinding en Loslaten
en hoe we dit in de praktijk kunnen
brengen.
Ook naast de dienst zoeken we de
verbinding met elkaar op door de

mogelijkheid om met elkaar te eten
(bring&share) en na te praten. Zondag 24 februari is de eerste bijeenkomst welke wordt gehouden in de
Gereformeerde kerk.
Vanaf 11:00 staat er koffie, thee en
limonade klaar waarna om 11:30 het
programma zal beginnen. Er is kinderoppas en een kinderprogramma.
Durf jij de verbinding aan te gaan?
Wees welkom!
Dinsdag 19 februari
19.00 uur Catechisatie onderbouw in
kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw in
de gereformeerde kerk
19.50 uur Catechisatie verdiepingsgroep in kelder van de hervormde
kerk
Zondag 24 februari
10.00 uur Ochtenddienst, Hervormde
kerk, ds. D. Hoolwerf, Stellendam.
(gezamenlijke dienst)

11:30 uur Ochtenddienst, Gereformeerde kerk, Connected (gezamenlijke nieuwe dienst)
16.30 uur Middagdienst Gereformeerde kerk, Ds. D.C. Groenedijk,
Zingen op verzoek met Henk Strootman
18.30 uur Avonddienst Hervormde
kerk, ds. G.J. Wolters uit Almkerk
Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk,
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 24 februari
9.30 uur: Morgendienst, dhr. C.
Aangeenbrug
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en
Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart

Donderdag 21 februari
9:30 uur: Gebedsviering;
voorganger M. Bastiaansen
Zondag 24 februari
09:30 uur: Eucharistieviering;
voorganger P. de Rooij
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en Langeweg)
H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4
Zevenbergschen Hoek
Zaterdag 23 februari
19.00 uur: Familieviering;
voorganger M. Prasing
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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 Janneke Driesprong-Fioole (66)

Men kan mij heel blij maken
met...
Gewoon met simpele dingen. Bijvoorbeeld als mensen een stukje
waardering laten blijken of zomaar eens een leuke positieve reactie ergens op geven. Daar wordt
een mens blij van.
Deze film moet iedereen zien...
Ik vond bijvoorbeeld ‘Haar naam
was Sarah’ een hele mooie film.
Verder kan ik genieten van series
zoals Roots en De Doornvogels.

Ik woon niet meer in Klundert,
maar in Willemstad sinds…
Ik ben in 1976 getrouwd en verhuisd van Klundert naar Willemstad. Getogen in Klundert en met
mijn ouders gewoond aan de
Schanspoort. Ik ben een echt Watersnoodkind. Mijn ouders waren
geëvacueerd en verbleven in Hoeven, daar ben ik op 9 februari 1953
geboren. Bij de 60-jarige herdenking in Heijningen kreeg ik in eens
het besef dat dit toch wel bizar is:
duizenden mensen hebben het leven gelaten en mijn leven is toen
begonnen.
In Willemstad voelde ik me vanaf
het begin voor de volle honderd
procent echt thuis. Ik heb niet zo’n
erg leuke jeugd gehad, het was bij
ons thuis nooit zo gezellig, dus ik
vond het niet zo erg om te verhuizen. Toen we net in Willemstad
woonden, waren we aan de wandel en kwamen de burgemeester
tegen van Willemstad. Hij stapte
van de stoep om ons er langs te
laten met de woorden: ‘jong geluk
moet je niet verstoren’. Dat ben ik
nooit vergeten, voelde me zo welkom.
Men zou mij kunnen kennen van...
Ik ben als Janneke Fioole opgegroeid in Klundert. Heb op basisschool De Molenberg gezeten
en daarna ging ik naar de ULO in
Klundert. Na mijn schooltijd ben
ik gaan werken bij de Amro Bank
aan de Voorstraat. Daar heb ik 17
jaar gewerkt. Nu zullen mensen
mij vooral kennen van Facebook.
Ik ben namelijk de beheerder van
de pagina ‘Klundert in vroeger tijden’. Daar ben ik op 1 maart 2015
mee begonnen en inmiddels zijn
er ruim 2400 leden. Via die pagina leren mensen elkaar kennen.
Bas den Bakker bijvoorbeeld is zo
iemand die vaak op een smeuïge
manier stukjes schrijft over vroe-

ger, leuke anekdotes en wetenswaardigheden over het vroegere
leven in Klundert. Onlangs heb ik
geholpen met de samenstelling
van het boek Door de Tijd met allerlei stukjes van Bas den Bakker.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan of meegemaakt heb…
Ik ben 43 jaar geleden getrouwd
met Leo en hij is het allerbeste
wat me ooit is overkomen.
Ik ben trots op...
Trots op mijn man en op ons gezin. We hebben een dochter, een
zoon, twee schoonzoons en drie
kleinkinderen.
En ik ben trots op wat ik bereikt
heb. Op het werk wat ik nu doe.
Ik doe de financiële administratie
o.a. voor de kerk en voor een huisartsenpraktijk, ik organiseer collectes, maak foto- en filmreportages, ik stel jaarboeken samen.
Mijn lijfspreuk is...
Leer van gisteren, leef vandaag!
Zorg voor elkaar of je nu wel of
niet een mooie jeugd hebt gehad,
dat is niet belangrijk. Maar waar
het om gaat, dat is wat je zelf van
je leven hebt gemaakt en ik vind
dat ik nu zelf een gelukkig leven
heb.
Mijn sterrenbeeld is...
Ik ben een waterman, maar heb
daar verder niks mee.
Ik ben goed in...
Organiseren. Bijvoorbeeld de organisatie van collectes, daar draai
ik m’n hand niet voor om.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben best wel eigenwijs.
Ik heb een grote hekel aan…
Ruzie.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees wel graag streekromans.
Bijvoorbeeld
de
historische
streekromans van Gerda van Wageningen vind ik heel mooi. Maar
ook het boek en de film Philomena hebben op mij een diepe indruk
gemaakt.
Ik luister graag naar...
Nergens naar, ik heb het liefste
stilte om me heen. Ik heb namelijk
sinds een aantal jaren last van een
vorm van hyperacusis, een soort
van allergie voor geluiden.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten is...
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.
Het liefst drink ik...
Water, koffie of thee. Ik eet en
drink volgens het gezondheidsprogramma De Eetlijn.
Het lekkerste eten vind ik…
Vroeger boontjes, maar nu gewokte rodekool volgens recept
van De Eetlijn. Maar één keer per
week eet ik frietjes, heerlijk!
Mijn favoriete vakantieland is...
Nederland.
Mijn meest dierbare herinnering
is…
Dat zijn er een paar: de geboorte
van eerst onze dochter en later
onze zoon. Dat heeft lang geduurd
en hadden we niet meer verwacht.
Maar ook een heel mooi moment
vond ik het toen ik een Koninklijke
Onderscheiding kreeg.
Mijn grootste blunder ooit was…
Toen mijn schoonvader 65 jaar
werd waren we met alle kinderen
en aanhang heel de dag bij hen
thuis. Ik ging ‘s morgens rond met
gebak en toen ik de kamer binnenkwam draaide ik wat schielijk
en lag ineens middenin de kamer

met de schaal gebak op de grond,
vreselijk!
In mijn vrije tijd…
Krantenknipsels verzamelen en
inplakken.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Ik hoop dat ik nog heel lang door
mag gaan met de dingen waar ik
nu mee bezig ben.
Als ik 10 miljoen euro zou winnen…
Het lijkt me fantastisch om een
vakantiewoning te hebben en natuurlijk zou ik een gedeelte weggeven aan m’n kinderen en aan
mensen die het echt nodig hebben.
Mijn lievelingssport is…
Wandelen en fietsen. Elke ochtend
ga ik wandelen en we maken vaak
fietstochtjes.
Op televisie kijk ik graag naar…
BinnensteBuiten, Flikken Maastricht en Flikken Rotterdam, Jinek, Spoorloos en Heel Holland
Bakt.
Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb heel veel lieve mensen om
me heen, ook nog veel kennissen
en vrienden van vroeger. Maar
mijn schoonzus Jannie was echt
mijn allerbeste vriendin. Helaas is
ze overleden.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Elkaar alles vertellen en elkaar
vertrouwen.
Ik ben bang voor…
Bang ben ik niet, maar maak me
weleens zorgen. Over de toekomst
bijvoorbeeld, want hoe alles er nu
aan toe gaat in de wereld, in de
maatschappij, daar word je toch
niet blij van.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met niemand. Ik heb een heel fijn
leven.
Ik heb bewondering voor…
Peter Overduin, de dirigent en inspirator van het Inspire2LiveChoir.
Dit koor is opgericht met als doelstelling zingen in strijd tegen kanker.

Lees verder op de volgende pagina.
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vervolg Gewoon Bijzonder...
Zijn vrouw is aan kanker overleden. Inmiddels heeft dit koor al
meer dan een miljoen euro bij elkaar gezongen. Respect!
Klundert vind ik…
Dat is toch een beetje mijn thuisbasis. Er zijn in Klundert gezellige
winkels. Ik zeg wel eens dat mocht
ik ooit alleen komen te staan en
niet meer zo mobiel ben, dat ik
dan misschien nog eens terug
naar Klundert zal komen.

Mooiste plekje in Klundert…
De vestingwallen achter de Suijkerberch met het sluisje ’t Wachtertje. Maar ook het prachtige
stadhuis en de wallen bij het Verlaat.
Minst mooie plekje in Klundert…
Uhhh…. Toch die Bult van Pars…
Mooiste plekje
Moerdijk…
Willemstad!

in

gemeente

Foto van de week
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
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.
We hebben weer een paar mooie
foto’s gekregen en het is altijd
moeilijk om een keuze te maken.

Gelukkig hebben we ook een facebookpagina en daar kunnen we wel
alle ingezonden foto’s plaatsen.
De foto die we deze week gekozen
hebben is van Corné Verhoeven, gemaakt bij de stenen poppen op een
winterse maandagmorgen.

Kalender:
woensdag 20 februari
13.00-14.00 uur: Gratis juriidisch
spreekuur Geld & Recht in het
Huis van de Wijk
14.00 uur: Themamiddag voor
chronisch zieke mensen en hun
mantelzorgers Huis van de Wijk
14.00-16.00 uur: Heemhuis van
Heemkundekring Die Overdraghe
geopend
19.00 uur: Knutselavond in het
Huis van de Wijk
donderdag 21 februari
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur
Kom in de Kern in het Huis van de
Wijk
Vrijdag 22 februari
14.00 uur: Bingomiddag van De
Zonnebloem in Gebouw De Ring
aan de Kerkring.
zaterdag 23 februari
14.00-16.00 uur: Tentoonstelling
heemkunde vitrines in De Stad
Klundert
zondag 24 februari
12.30 uur: Concert met celliste
Hanneke Rouw en pianiste Anouk
de Jong in de Moerdijkzaal in Zevenbergen
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;
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

Politieberichten
De wijkagent heeft over de afgelopen week geen nieuws te melden.
Hiernaast een informatieartikel
over het gebruik van alcohol onder minderjarigen. Altijd een actueel onderwerp, maar zeker nu in
aanloop naar carnaval een artikel
om eens extra onder de aandacht
te brengen.

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

Jongeren en alcohol
In Nederland gaan kinderen op
steeds jongere leeftijd drinken, en
ook drinken ze steeds meer. De
medische schade bij de ontwikkeling van de hersenen wordt onderschat. In de Drank- en Horecawet
staan regels om het drankgebruik
onder jongeren terug te dringen.
Daarin staat onder andere dat aan
jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol gebruiken of
bij zich hebben.
Wat zijn de risico’s van alcoholgebruik door jongeren?
Na een weekend stevig drinken
hebben jongeren ongeveer twee
dagen nodig om te herstellen. Dit
kan resulteren in minder goede prestaties op school of op het
werk. Overmatig alcoholgebruik

is zelfs schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. De hersenen van jongeren ontwikkelen
zich tot hun 24ste. Alcohol kan dat
nadelig beïnvloeden. Verder blijkt
dat mensen die jong beginnen met
alcohol drinken, meer risico lopen
op alcoholproblemen in hun latere
leven.
In de puberteit groeien botten
en spieren versneld. Hormonen
beïnvloeden deze processen en
alcohol verstoort de balans. Overmatig alcoholgebruik remt de botontwikkeling.
Jongeren drinken tijdens het uitgaan vaak veel in korte tijd. De
kans op een alcoholvergiftiging
neemt hierdoor toe. Het zenuwstelsel raakt verdoofd, na bewusteloosheid kan een coma optreden
met zelfs de dood tot gevolg.
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Bult van Pars: de feiten op een rij

Dutch Open Memoir 44 in De
Niervaert
Komend weekend wordt door de
M44 Brigade het Dutch Open Memoir ‘44 gespeeld in de Niervaert in Klundert. Aan dit toernooi
doen 63 mensen mee uit diverse
landen. Het toernooi begint zaterdag om 10 uur en duurt tot
21.30 uur. Zondag wordt er verder gespeeld vanaf 9.30 uur tot
uiterlijk 17.30 uur.

Ingezonden door
Joh. den Hollander
De feiten op een rij gezet teneinde
te voorkomen dat een gerenommeerd agrarisch handelsbedrijf
van ondernemer Pars of de voormalige Gemeente Klundert worden gekenschetst als indirecte
verantwoordelijken inzake milieuschade.
Na de bevrijding in 1945 is al het
puin van de verwoeste huizen en
gebouwen gestort langs de wallen
aan de Zevenbergseweg. Vanwege de vooruitziende blik van de
toenmalige Gemeente Klundert
is dat puin per Belgisch paard en
kar vervoerd naar de Rietvest aan
het einde van de toen doodlopende
Oliemolenstraat.
Ondergetekende heeft bij de sloop
van de slagerij aan de Kerkring
met tuinbouwtrekker en tweewielige aanhangwagen het puin van
dat pand, uiteraard met toestemming van de heer Pars, op de ontstane bult gestort.
Op een gegeven ogenblik was de
Rietvest op maaiveldhoogte. Verder aanvullen werd verboden.
Pars heeft op die plaats een grote opslagloods gebouwd met een
capaciteit van vele honderden
tonnen. De ondergrond was zo
stabiel dat onderheien overbodig
was. Ook de verbinding over de
gedempte Rietvest van de Oliemolenstraat naar de Stoofdijk richting Fijnaart is nog steeds stabiel.
De aanpassingen hadden een
drieledig doel:
1. Een doorsteek van de Molenstraat naar de Zevenbergseweg.
2. Ruimte scheppen voor woningbouw op die plaats
3. Een verbinding van de Oliemolenstraat met de Stoofdijk, uitvalsweg naar Fijnaart.
De oliemolen en verdere bestaande gebouwen zijn gesloopt. Vanwege geluids- en stofoverlast voor
de omgeving is de firma Pars door
de Gemeente Klundert toen uitge-

kocht.
Dat er milieuvervuiling in de bult
aanwezig is, is onmiskenbaar.
Maar gezien de kennis van toen
niet onbegrijpelijk. In de omgeving
van asbestfabrieken werd asbestafval gebruikt om boerenerven te
verharden. Olie in de grond was
geen bezwaar. De asla van de kolenkachel werd ook als verharding
aangewend.
De voormalige Gemeente Klundert heeft in samenwerking met
een exploitatiemaatschappij toen
een plan opgesteld om op de bult
een appartementencomplex neer
te zetten. Een complete brochure
met tekeningen, gedateerd 26-032003 en een artikel hierover in BN
De Stem (*) zijn voorhanden.

De M44 Brigade is een vriendengroep van Memoir ‘44 spelers uit
Nederland. Het bordspel Memoir
’44 is in 2004 uitgebracht ter nagedachtenis aan de landingen
in Normandië in 1944. Het is
een bordspel voor twee spelers
waarin door middel van diverse
scenario’s de landingen in Normandië en de bevrijding van Europa nagespeeld worden.
De Memoir ’44 Dutch Open wordt
georganiseerd met logistieke on-

dersteuning van Days of Wonder
samen met buitenlandse vrienden en talrijke vrijwilligers. Alle
scenario’s van de games worden
geheim gehouden tot op het moment dat ze gespeeld worden op
het toernooi. Het thema van de
wedstrijden komend weekend is
‘Desert Fox’ en zal voorafgegaan
worden door een korte introductie om iedereen in de juiste sfeer
te brengen. Dan krijgen de spelers ook een volledige briefing
over de scenario-specifieke regels.
Belangstellenden die nieuwsgierig zijn wat dit allemaal inhoudt
zijn welkom om een kijkje te komen nemen. Op het moment van
spelen moet het rustig zijn maar
er mag zeker gekeken worden.
Tijdens de pauzes zijn de spelers
aanspreekbaar om vragen te beantwoorden.

Verkiezing Grôtste Mââuwert 2019

Spieringkruier Jan Eestermans met zijn buut in de finale

Waarom dit plan niet is doorgegaan, dat is mij onbekend. Maar
hoe dan ook, ondergetekende
betreurt nog steeds het niet doorgaan van dat plan.
Joh. den Hollander
(*) Red.: In het betreffende artikel
in BN De Stem staat vermeld dat
er in dit appartementencomplex
28 koop- en 21 huurappartementen zouden worden gebouwd,
inclusief een 24 uurs bemande
zorgpost, waardoor dit complex
ook geschikt zou zijn voor gehandicapten en voor senioren. Ook
staat in datzelfde artikel verwoord
dat de Bult van Pars niet afgegraven zou worden omdat het onderdeel is van een voormalig vestingwerk. Het complex zou daarom
ook deels gebouwd worden op de
Bult en deels er tegenaan, zodat
het vooraanzicht behouden zou
worden.

Jan Eestermans alias Gerrit de
Postbode heeft zich weten te
plaatsen voor de finale van de
Grôtste Mââuwert 2019. Na twee
geslaagde voorrondes doet deze
tonpraoter uit Moerdijk oftewel
het Spieringkruiersdurp met zijn
buut mee aan de jaarlijkse tonrpraatwedstrijd voor Breda en omstreken. De finale is op zondagmiddag 24 februari in de Mezz aan
de Keizerstraat 101 in Breda. Het
begint om 13.30 uur.
Tijdens dit gezellige voorfeest op
de laatste zondag voor Carnaval,
wordt de beste tonprater uit Breda en omstreken voor en door de
bezoekers gekozen, want zij zul-

len bepalen wie de winnaar van
de publieksprijs gaat worden. Er
staan op deze middag acht deelnemers te popelen, om hun allerbeste buut voor te dragen aan
publiek waaronder dus Moerdijker
Jan Eestermans alias Jan de Kapper alias Gerrit de Postbode. Voor
de muzikale omlijsting wordt gezorgd door Aogse Bluf.
Heb je de buut van Gerrit de Postbode vorige week gemist bij het
Tonpraotersgala in Loerendonck
of wil je ‘m nog een keertje horen,
zorg dan dat je erbij bent bij deze
grote finale. Tickets a 11 elf euro
kunnen besteld worden via de
website www.mezz.nl.
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Klundertse Straatnamen

voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 6 - 18 februari 2019
was in feite alleen met bootjes of
door een houten brug verbonden
met het achter de vesting gelegen
land.
Schansweg
Verlengd
gedeelte
van
de
Schanspoort. De weg is waarschijnlijk pas na 1700 aangelegd en liep tot aan de haven van
Noordschans. De oudste naam is
de “Zandweg”. De lintbebouwing,
die geleidelijk ontstond, begon
pas in 1905. De weg was tot ongeveer 1955 aan de westkant van de
brug met fraaie iepen beplant.

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..

6. van Prins Willemstraat tot Stadhuisring
Prins Willemstraat
Genoemd naar de “Vader des Vaderlands” Willem van Oranje, die
de strijd tegen het Spaanse gezag
inleidde, die 80 jaar zou duren.
Willem van Oranje werd door de
sluipmoordenaar Balthazar Geraerds op 10 juli 1583 doodgeschoten.
Van Puttenstraat
Nicolaas, heer van Putten, ge-

huwd met Aleid(a) van Strijen.
Schanspoort
Bij kapsalon HFC stond ooit de
oude Schanspoort, ook wel de
Landpoort genoemd. Het was de
kleinste van de drie stadspoorten
en voerde langs een ravelijn, nu
de in 1832 voor het eerst gebruikte algemene begraafplaats, naar
de Noordschans. Alleen in vredestijd overigens, want het ravelijn

Smidspad
Doorsteekje vanaf de Zevenbergsepoort naar de Poststraat. Genoemd naar een vroeger aan de
overkant gevestigde hoefsmederij.
Stadhuisring
De ring rond het aloude stadhuis.
Hoewel het plein voor het raadhuis
beter bekend is als de Markt, heet
ook dit gedeelte Stadhuisring. Er
is nogal wat historie van deze ring
bekend.
Op de hoek van de Voorstraat was
het “Hof van Holland” (nu “Ambacht met Passie”), waarin het
oudste Koffyhuys van Klundert
was gevestigd. Daarnaast “De
Koning van Engelandt” (tegenwoordig café De Neep). Verder de,
gelukkig door particulier initiatief
grotendeels in oude staat ge-

brachte, “Vijff Haringhen”.
Bij de hoek van de Westerstraat
stond lang een van de stadspompen (de huidige pomp is een replica), maar tot ± 1640 was hier
ook de “Botermarkt”. Daarover
is jammer genoeg slechts weinig
bekend.
Er is ook nog het met de gevel uit
1804, maar verder veel oudere,
pand. Het enige waarvoor nog een
ijzeren hekwerk staat.
Aan de westkant bij de Gereformeerde Kerk is in de Franse tijd
hevig gevochten. Hier leverde
in 1793 de verdediging van Von
Kropff zijn hopeloos gevecht tegen een grote overmacht van goed
uitgeruste Franse troepen. In het
“Laantje” was in de 18e eeuw de
brouwerij “De drie gekroonde
hoefijzers” en natuurlijk de trotse “kastelenij”, het grote huis van
de aristocratische rentmeesters
met de meest adellijke namen.
En tenslotte was er het in 1976
afgebroken pand Versluys, in de
volksmond genoemd naar de bakkersfamilie, die er enkele generaties lang woonde. Helaas gaf de
nieuwbouw van ANB/AMRO niet
de indruk dat het historisch evenwicht zo goed mogelijk is overwogen. Daaraan wordt o.i. meer
recht gedaan door de huidige bestemming.

Recept van de Week:
Zoete broodjes: nonnevotten
Deze week kreeg ik van een kennis het recept om nonnevotten
te maken. Nonnevot is Limburgs
voor de kont van een non. Het is
een typisch Limburgse lekkernij
dat met name veel tijdens carnaval wordt gegeten.
Of je nu wel of niet carnaval gaat
vieren, dat maakt niet uit, het is
gewoon een overheerlijke traktatie. Het is simpel te maken, maar
het kost wel even wat tijd. Maar
het resultaat mag er zijn: om je
vingers bij af te likken!
Nodig voor ongeveer 30 stuks:
1000 gram bloem, halve liter lauwe melk, 200 gram boter, 100
gram verse gist, 100 gram basterdsuiker, snufje zout, 2 eieren,
kristalsuiker en snufje kaneel

Zo maak je ze klaar:
Met een scheutje melk maak
je het gist aan. Daarna maak je
het deeg gereed, waarbij alle ingrediënten gebruikt worden. Het
deeg heel goed kneden en op een
warme plaats (onder een doek)
ongeveer 40 minuten laten rijzen.
Daarna het deeg plat slaan totdat
er een soort platte pannenkoek
ontstaat. Deze deegpannenkoek
dubbelvouwen en opnieuw 15 minuten laten rijzen en daarna weer
plat slaan.
Snij repen van ongeveer 30 centimeter en rol deze rond en maak
er een knoop of strik in.
Laat de ongebakken nonnevotten
ongeveer 10 minuten narijzen op
een met bloem bestoven keukendoek.
Frituur vervolgens de nonnevot-

ten in hete olie van 180 graden
Celsius. Eventueel kunnen ze ook
gefrituurd worden in de airfryer.
Tenslotte: meng de kristalsuiker
met een vleugje kaneel en wentel

daar de warme nonnevotten even
doorheen.
Benieuwd wie ze gaat maken en
van wie we ze mogen proeven….

door Anjo van Tilborgh
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Leutprogramma Carnaval in Loerendonck
Nog een paar weken en ook in Loerendonck zal het carnavalsfestijn losbarsten. Om er een beetje in te
komen is er op vrijdag 22 februari al een feest met de veelzeggende titel ‘Un weekske veurraf’ in Café De
Neep aan de Stadhuisring. Dit feest begint om 20 uur.
Aftrap leutfeest
Het carnavalsweekend begint al
op vrijdagochtend met een scholenbezoek door de jeugdraad aan
diverse Loerendonckse basisscholen. Vrijdagavond vanaf 19.30
uur mag de jeugd tot en met 17
jaar dan los tijdens het limonadebal in De Niervaert. DJ Joost zal
zorgen voor de nodige feestmuziek. Aansluitend vanaf 21.30 uur
is er een aftrapbal met optreden
van Chef Soldaat.
Zaterdag grote optocht
Zaterdagmiddag 2 maart om elf
minuten over één uur wordt het
Loerendonckse carnavalsfeest officieel geopend in het centrum van
Klundert. Wethouder Zwiers zal
dan de sleutel overhandigen aan
de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting. Na deze opening
gaat de grootse optocht van start bij
het Huis van de Wijk. Er wordt dan
een nieuwe route gevolgd. Via de
Hilsepoort gaat de tocht dan over
de Brugstraat naar de Molenstraat.
Dan via de Kaai naar de Voorstraat
om tenslotte aan de Kerkring te
worden ontbonden. Om 15.00 uur
is het startschot voor een groots
carnavalsbal in Feesttent De Niervaert met optreden van The Trouble
Team. Om 17.00 uur volgt de prijsuitreiking van de optocht.

Zondag katerontbijt en knuffelbal
Ook zondag kunnen de leutvierders van Loerendonck op pad. Om
te beginnen eerst naar het katerontbijt om 10.00 uur in Gasterij
’t Tolhuys. ’s Avonds vanaf 21.00
uur is op dezelfde feestlocatie een
knuffelbal voor alle 18-plussers.
Maandag voor de brakken en piepers
Maandag is De Niervaert het
feestadres van Loerendonck. ‘s
Middags van 14 tot 17 uur is traditiegetrouw voor de brakken en
de piepers. In de grote zaal is het
feest voor de brakken tot en met
acht jaar in de grote zaal van De
Niervaert mrt DJ Ready en de piepers vanaf 9 jaar gaan lasergamen
in het donker in de sporthal. ’s
Avonds vanaf 20.30 uur is het mottobal ‘Hou’tum vast é’ met DJ Gijs.

start gaat. Om 20.11 uur worden
dan Loerus en Trien verbrand en
worden alle raadsleden uit hun
functie ontheven. Aansluitend is
er nog een naborrel in het Tolhuys.
Opgeven voor de optocht
Opgeven voor de Loerendonckse
optocht kan via het inschrijfformulier dat te downloaden is op
de website www.loerendonck.
net onder de knop downloads. De
uiterste inleverdatum voor het
inschrijfformulier is vrijdag 22 februari om 22.11 uur. Inleveren kan
via email aan loerendonck.kannekens@gmail.com of in de brievenbus op het adres Schansweg 31 in
Klundert

Slotdag met lampionnenoptocht
Dinsdag de slotdag van het leutfeest en zoals elk jaar komen de
senioren ’s middags aan de beurt.
Deze keer geen seniorenbal maar
een bal met de veelzeggende titel
‘derde-jeugd-bal’ met een onvervalste Loerendonck Kwis.
De laatste avond start om 19.30
uur met uitdelen van lampionnen
bij het Tolhuys waarna om 19.45
uur de lampionnenoptocht van

Lang Leve Lekker - Voeding en Duurzaamheid
bij Vrouwen van Nu
Op zaterdag 9 maart 2019 organiseren negen afdelingen van Vrouwen van Nu Kring West-Brabant Lang
Leve Lekker, een groot evenement in De Stad Klundert met als thema voeding en duurzaamheid. De start
om 10.00 uur belooft wat, want Boer David, van Boer zoekt vrouw, met zijn vriendin Mara, arriveren per
trekker en zij verrichten de opening. De sluiting van het evenement is om 16.00 uur.
Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag en is voor iedereen, ook zij die geen lid zijn, gratis
toegankelijk. Er komen diverse
sprekers, er zijn kookworkshops,
gratis proeverijen, kookdemonstraties, diverse stands met informatie, zoals over zeewier en
peulvruchten, bioplastics, er zijn
streekproducten. Kortom, er is
veel te beleven. Het evenement
wordt een plaats om elkaar te ontmoeten, nieuwe ontwikkelingen te
beleven en om informatie op allerlei gebied op te doen over voeding
en duurzaamheid. En dat alles in
de prachtige entourage van De
Stad Klundert.

Dokter Tamara
Eén van de sprekers is Tamara de
Weijer, ook wel bekend als Dokter Tamara. Ze schreef het boek
Eet beter in 28 dagen. De missie
van deze huisarts is om mensen
door andere voeding en leefstijl
gezonder te maken. ‘Geen pillen
maar paprika’, stelt ze. Met een
gezonde leefstijl ga je je veel fitter
voelen. Een gezonde leefstijl en
een ander voedingspatroon kan er
bij chronische ziekten, zoals harten vaatziekten, hoge bloeddruk en
diabetes type-2, voor zorgen dat
je afvalt en medicatiegebruik kan
verminderen of soms zelfs helemaal stoppen. Tamara de Weijer
geeft op 9 maart twee maal een
lezing, ze is er de hele dag om

vragen van belangstellenden te
beantwoorden en signeert haar
boeken. Kinderen zijn de toekomst
en voor hen is er op dit evenement
veel te beleven.
Boer David
Ook aan ondernemers is gedacht,
want Maria van der Heijden, directeur MVO, geeft een lezing over
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De start om 10.00 uur
belooft wat, want Boer David, van
Boer zoekt vrouw, met zijn vriendin Mara, arriveren per trekker
en zij verrichten de opening. De
sluiting van het evenement is om
16.00 uur.

Mauritshof
zoekt
vrijwilligers
voor de
duofiets

De Mauritshof zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om
met de bewoners een rondje
te gaan fietsen op een duofiets.
De bedoeling van dit vrijwilligerswerk is om de mensen de
mogelijkheid te bieden om met
hulp toch een fietstochtje te
kunnen maken.
Het op de fiets stappen en een
fietstochtje maken is niet altijd
vanzelfsprekend en wordt door
veel ouderen als een gemis ervaren. Het betekent een deel
van je zelfstandigheid inleveren
en hiermee ook het inleveren
en gemis van contacten met de
buitenwereld. De actieradius
wordt steeds kleiner.
De duofiets is een tweepersoonsfiets met trapondersteuning. De bestuurder en
bijrijder zitten naast elkaar.
De bestuurder heeft de mogelijkheid om te sturen en te
remmen, de bijrijder niet. Wel
kan de bijrijder meetrappen. De
draaibare stoel maakt opstappen heel eenvoudig. Doordat je
naast elkaar zit, kun je tijdens
het fietsen gezellig een praatje
maken.
Hanny van Es van De Mauritshof coördineert dit vrijwilligerswerk. “Een aantal bewoners van De Mauritshof vindt
het heerlijk om lekker buiten
te zijn en een rondje door het
prachtige Klundert te fietsen.
Het brengt voor de bewoners
die hier altijd hebben gewoond
enorm veel herinneringen met
zich mee”, aldus Hanny.
Mensen die eens een keertje
willen gaan fietsen met bewoners van de Mauritshof kunnen
zich melden via email: maur.
ab@surplus.nl of even bellen
via nummer 0168-407750 (vragen naar Hanny van Es).
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Klundert doet zichzelf tekort
tegen DHV
Een sterker Klundert heeft in Zevenbergschen Hoek verzuimd thuisclub
DHV te trakteren op een nederlaag en moest genoegen nemen met een
1-1 gelijkspel. Deze stand was al bij de rust bereikt. DHV kwam al in de
eerste minuut op voorsprong door een zondagsschot, die diagonaal in
de verre bovenhoek verdween. DHV leek hiermee al zijn kruit te hebben
verschoten en kreeg slechts een kwartiertje voor tijd een nieuwe kans
op een tweede treffer. Dit had zomaar, de totaal tegen de verhouding in,
2-1 kunnen betekenen. De bal stuiterde via de binnenkant van de paal
zo in de handen van Yoeri van Wingerden. Klundert kreeg in deze wedstrijd legio kansen, zo werd tweemaal het aluminium getest, werd twee
keer in een bal van de doellijn gehaald, kreeg Klundert ten onrechte
geen penalty na opzichtig hands, en keepte Luc van de Klundert van
DHV een puike partij door prima te reageren op een vijftal schoten vanaf de rand van het strafschopgebied. Alleen in de 32e minuut wist Niels
Punt de meer dan verdiende gelijkmaker voor Klundert te scoren.
Volgende week speelt Klundert thuis tegen Seolto, dat dit weekend won van
De Fendert. Dit wordt een strijd om de vierde plaats, die wellicht aan het einde
van het seizoen recht geeft op het spelen voor een plaatsje in de tweede klasse.
Uitslagen 16 februari:
DHV 1 - Klundert 1: 1-1
Kapelle 2 - Klundert 2: 0-1
Klundert 4 - Pelikaan 9:
0-2
Klundert 5 - Tholense Boys 4: 8-0
Klundert VR1 - VVC’68 VR1: 4-4
DEVO JO17-1 - Klundert JO17-1: 0-1
Klundert JO15-1 - WDS’19 JO15-1: 5-1
DSE JO15-2 - Klundert JO15-2: 3-4
Moerse Boys JO13-1 - Klundert
JO13-1: 1-6
Klundert JO12-1 - Wemeldinge
JO12-1: 2-10
Klundert JO12-2 - PCP JO12-1: 4-1
Cluzona JO11-1 - Klundert JO111: 2-6
Klundert JO10-1 - ST TPO/DHV/
VOV JO10-1: 5-3
Prinsenland JO9-1 - Klundert
JO9-1: 9-2
Klundert JO8-1 - RFC JO8-1G: 4-2
Seolto JO8-2G - Klundert JO8-2: ?
Klundert JO7-1 - De Fendert JO7-

1: 7-7
Nieuw Borgvliet JO7-1 - Klundert
JO7-2: 7-7
Klundert JO7-3 - Nieuw Borgvliet JO7-2G: 6-2
DIOZ JO7-1 -Klundert JO7-4: ?
Klundert JO7-5 - Viola JO7-3: 4-4
Programma 23 februari:
14:30 uur Klundert 1 - Seolto 1
14:30 uur Klundert VR1 - ST
NOAD’67/Vosmeer VR1
12:00 uur Klundert JO19-1 - TVC
Breda JO19-1
12:00 uur Klundert JO17-1 -Hoeven JO17-2
13:00 uur DSE JO15-1 - Klundert
JO15-1
10:30 uur Groen Wit JO12-1 Klundert JO12-1
12:00 uur Klundert JO8-1 - DFC JO8-1
09:00 uur Madese Boys JO7-4M Klundert JO7-5

DSO strijdend ten onder tegen
koploper Korbatjo
DSO is er niet in geslaagd te stunten tegen koploper Korbatjo. De ruststand was nog hoopgevend (8-8), maar in de tweede helft moest DSO
toch het hoofd buigen voor de gasten uit Oud-Beijerland, 11-16.
Doordat concurrenten Seolto, TOGO en NIO allen wel punten pakte, staat
DSO nu onderaan in de derde klasse met nog 4 wedstrijden te gaan.
DSO speelt nog tegen NIO, Seolto, Dijkvogels en Paal Centraal en moet
eigenlijk minimaal 3 van de 4 wedstrijden gaan winnen wil het nog kans
maken op behoud in de derde klasse. Een zware opgave, maar niet onmogelijk. Nu eerst 2 weken vrij en dan na de carnaval wordt de competitie weer hervat met een uitwedstrijd tegen Dijkvogels.
Uitslagen 16 februari:
DSO 1 - Korbatjo 1: 11 - 16
DSO 2 - Korbatjo 2: 17 - 11
DSO 3 - Nieuwerkerk 7: 14 - 7
ADO 5 - DSO 5: 15 - 16
DeetosSnel 8 - DSO 6: 17 - 5
DSO A1 - KVK / Volharding A1: 17
- 12
DSO B1 - ADO B2: 7 - 10

DSO C1 - Scheldevogels C1: 4 - 5
ADO D1 - DSO D1: 1 - 21
DSO D2 - Springfield D1: 6 - 7
KCR D3 - DSO D3: 9 - 3
DSO E2 - PKC / SWKGroep E10:
2 - 12
Sporting Delta E4 - DSO E3: 5 - 4
Scheldevogels F1 - DSO F1: 13 –
14

A1 wint van de nummer 2 en staat nu 4 punten los (foto DSO)

Klundertse judoka’s presenteren zich in Oirschot

Het was voor deze school de eerste keer dat ze een streekontmoeting organiseerde. Nadat iedereen
op de weegschaal heeft gestaan,
mochten de eerste judoka’s de
mat op.
De judoka’s van JudoKlub Klundert waren in goeden doen en lieten goed judo zien. Niet iedereen
kreeg wat hij of zij qua inzet en
vertoonde judo eigenlijk verdiende. Het behaalde eindresultaat
geeft hier en daar dan ook een
vertekend beeld.

Uitslag
1e plaats: Bink Pluijgers, Sylvester Koorevaar, Irfaan Mohabbat en
Finn den Hoed.
2e plaats: Sanne Krijgsman, Bart
van Zijderveld, Fee Verstraten,
Mace Laurijsse en Jeslin Legierse.
3e plaats: Teun den Boer, Javensly van As, Lars Alderliesten en Samuël Koorevaar.
4e plaats: Sahir Mohabbat, Maartje Troost en Brent Sebel.
Iedereen die geïnteresseerd is
in judo of aikibudo bij JudoKlub
Klundert, is welkom om eens binnen te lopen tijdens de trainingsuren van de club.
Judoklub Klundert is een vereniging voor jong en oud, voor begin-

ners en voor gevorderden. De minimum leeftijd voor een lidmaatschap is 5 jaar. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden voor drie
geheel vrijblijvende gratis proeflessen. Dan kan men ervaren dat
sportief bezig zijn in een gezellige
en ontspannen sfeer een goede
combinatie is die niet alleen goed
is voor het lichaam, maar ook nog
eens voor de geest.
Meer informatie is te vinden op de
website van JudoKlub Klundert.

SPORT
NIEUWS

Afgelopen zaterdag deden 16 judoka’s van JudoKlub Klundert
mee aan de derde streekontmoeting van seizoen 2018/2019 welke
gehouden werd bij judoschool Richard uit Oirschot.
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maandag t/m zaterdag
*Actie geldig van woensdag 20 t/m zondag 24 februari
08:00 - 21:00 uur

Openingstijden
zondag
10:00 - 18:00 uur

