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Klundertse straatnamen 
deel 8

Leut in de regio Gewoon bijzonder
Britt Goedemondt

Minister Schouten bij Lang Leve 
Lekker in De Stad Klundert

Op de valreep toch een Klundertse Prins:

Prins Corné dun 1e zwaait scepter over Loerendonck

Wat een positieve ontwikkelingen voor de LAK! Zaterdagmiddag kon de sleutel toch overgedragen worden aan 
een nieuwe prins met een mooi gevolg! Corné dun 1e is de nieuwe carnavalsprins van Loerendonck. Een com-
plete verrassing voor Klundert!

De scholen kregen vrijdagochtend 
al de primeur. In plaats van alleen 
de Jeugdprins met zijn Jeugdraad 
kwam ook Prins Corné met zijn 
gevolg op bezoek bij Het Palet, De 
Cocon en De Rietvest. Met z’n allen 
in de polonaise met Prins én Jeugd-
prins. Dat werd een gezellig feestje 
op alle drie die basisscholen.

Dauwkruipers
Corné van de Reijt heeft uiteindelijk 
toch besloten om het prinsenpak 
aan te trekken en de scepter te 
gaan zwaaien over Loerendonck als 
Prins Corné dun 1e. Dat was echt op 
de valreep. Een week voor carnaval 
lag het stichtingsbestuur toch nog 

wel een beetje wakker dat het maar 
niet lukte om een Prins met gevolg 
te kunnen presenteren. De Loeren-
donckse Algemene Karnavalsstich-
ting (LAK) had het eigenlijk ook niet 
meer verwacht, maar in de laatste 
week voor carnaval kwam er in eens 
toch schot in de zaak. Carnavals-
club De Dauwkruipers hebben hun 
wagen gebouwd in de werkplaats 
van Piet Lankhaar, voorzitter van de 
LAK. Walter van Hattum, oud Prins 
Wout van Loerendonck en tevens 
secretaris van de LAK liep daar vo-
rige week toevallig ook eens binnen.

Aan de keukentafel
“We kwamen in gesprek en van het 

een kwam het ander”, vertelt Wal-
ter van Hattum, “deze nieuwe Prins 
met zijn gevolg is dus eigenlijk ge-
woon aan de keukentafel begonnen. 
We zijn er echt gigantisch blij mee 
dat De Dauwkruipers toch uitein-
delijk deze stap hebben gezet om 
het carnaval in Klundert een nieuwe 
boost te geven.”

Prins met gevolg
Het complete gevolg bestaat nu uit 
Corné van de Reijt als Prins Corné 
dun 1e, adjudant Corné Schoone, 
politie Jeanette Winde, boerin 
Mirjam Buijs of Regina Schoone, 
hofdame Manon van de Reijt, nar 
Amber Smaal en de raadsleden 

Corné Nieuwkoop, Kevin Broeders, 
Walfred Bol, Addie Vroegop, Michel 
Blommers, Gian Winde en Michael 
van Vlimmeren.
Nadat deze groep besloten had het 
Loerendonckse carnaval nieuw le-
ven in te blazen, deden ze dat met 
vol enthousiasme. Het carnaval is 
hiermee in ieder geval voor dit jaar 
weer gewaarborgd en wie weet wat 
voor positieve ontwikkelingen hier-
uit voort zullen komen.

Nieuwe feestlocatie
Ook de nieuwe carnavalslocatie 
werd goed ontvangen door de Loe-
rendonckse feestvierders. Jaren-
lang was het Parochiehuis in het 
centrum van Klundert de feestzaal 
om carnaval te vieren, maar die be-
staat als zodanig niet meer. Nieuw 
feesthonk is De Niervaert. De grote 
zaal en de foyer hadden een com-
plete metamorfose ondergaan en 
het werd een leuk en gezellig druk 
feest in dit nieuwe honk. 
“Met vol vertrouwen gaan we de 
toekomst weer tegemoet. Loeren-
donck is weer op de kaart gezet”, 
aldus Walter van Hattum.



maandspecial!
Broodje 
Ommelet

€ 4,95
nu €4,50

geldig in de gehele maand maart
Ommelet, 

Lenteui, Bacon, 
sla Tomaat, 

komkommer en 
Chillisaus

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

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.

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

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.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
Complimenteren in 300 woorden…

Grappig om te merken dat zo’n 
weekschrijfseltje door heel wat 
mensen gelezen wordt, dat heb 
je niet zo in de gaten terwijl je 
aan het schrijven bent. Afgelopen 
week is me heel wat keertjes ge-
vraagd waar dat nu precies over 
ging dat niet zo leuke gesprek in 
de supermarkt. Maar dat doet er 
helemaal niet toe, daar hebben 
we het niet meer over.

Naar aanleiding van dat schrijfsel 
waren er heel wat mensen die 
lieten weten juist heel positief te 
zijn over dit weekblad. En daar 
word je dan weer helemaal blij 
van. Vorige week werd ik ook 
nog eens leuk verrast door één 
van onze lezers die een mooie 
bos bloemen kwam brengen als 
blijk van waardering. Daar ben je 
toch wel even helemaal stil van. 
Via deze weg heel hartelijk dank 
voor alle positieve reacties! Dat 
was fijn!

Complimentjes ontvangen doet 
een mens toch wel erg goed! Het 
is een stukje waardering voor de 
dingen die je doet. Dat geeft zelf-
vertrouwen, extra motivatie en 
energie om door te gaan.
Leuke bijkomstigheid: vrijdag 1 
maart was het de nationale com-
plimentendag. Hebben jullie ook 
complimentjes uitgedeeld? Heb 
je iemand blij gemaakt?

Inmiddels zullen degenen die 
elke week dit schrijfsel lezen wel 
weten dat ik omdenken heel leuk 
vind. 
Deze week daarbij wel een heel 
toepasselijke quote: 

“Geef complimenten in plaats 
van kritiek, zodat je vergroot wat 
mooi is in plaats van wat lelijk is.”

Overigens heb ik afgelopen week 
ook gemerkt dat deze column 
inderdaad wel heel goed gele-
zen wordt door de opmerkingen 
die ik kreeg dat er een foutje in 
stond, namelijk een woordver-
dubbeling. Wie heeft de woorden 
geteld…? Waren het er 300 of 
301…?? 

Veel leesplezier met deze 21e 
editie van Weekblad In de Klun-
dert!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

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. 

Deze foto is gemaakt door Segert 
van Wensen op een prachtige zon-
dagochtend in de omgeving van de 
Zevenbergsepoort.

Leuke actuele optocht in 
Loerendonck

Het was niet zo’n lange optocht, 
maar wel een hele leuke sliert 
waarbij de deelnemers het motto 
prima hadden uitgewerkt, maar 
waar zeker ook actuele zaken aan 
bod kwamen.

Zo reed de carnavalsclub CV Gas 
Dur Op met een verbouwde bus 
met 65-plus passagiers naar De 
Niervaert, natuurlijk kwam de 
Bult van Pars nog even voorbij, 
een groep die probeerde om de 
mensen weer met elkaar te la-
ten praten in plaats van commu-
niceren met mobiel. De Maatjes 
Makers Met Leut maakten er een 
feestje van met hun optreden in 
de leutsliert. De mannen maak-
ten muziek op hun bierkratten 
waarop de vrouwen als een soort 
dansmariekes de  show maakten. 
De Dauwkruipers lieten duidelijk 
zien dat ze het Loerendonckse 

carnaval willen vasthouden, door 
letterlijk het carnavalsymbool de 
narrekop stevig vast te houden en 
daarnaast hebben zij natuurlijk de 
nieuwe prins met gevolg geleverd. 

Uitslag optocht Loerendonck:
Categorie D
1. Ons Peet
2. Hofleverancier van Glas en Lood 
Loerendonck
3. Ut Zeeuwke
4. L.A.T.
5. J.E.M.
Categorie C
1. We doen mar un dotje
2. MMML
3. Miss Keen + 1 aanverwante ar-
tikelen
4. CV de Narrekus
Categorie A
1. CV Gas dur op
2. BC de Dauwkruipers
3. De Jeugdwagen

Winnende groep in categorie C: We doen mar un dotje



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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

Staat hiet volgende week 
uw advertentie?

advertenties@indeklundert.nl
DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE

Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988
www.jolistee.nl en .com • jolistee@outlook.com

Verkooppunt van diverse merken diepvries versvlees
Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding
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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 Britt Goedemondt (23) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Ik woon al heel m’n leven in Klun-
dert en ga hier ook nooit weg. Heb 
buiten Klundert verder helemaal 
geen sociaal leven, voor mij is het 
allemaal hier te doen. Mijn basis-
school was De Molenvliet, daar 
heb ik een leuke schooltijd gehad. 

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik was de eerste vrouwelijke jeugd-
prinses van Loerendonck. Dat was 
in 2008. Ben tot vorig jaar altijd be-
trokken geweest bij de jeugdraad 
als begeleiding, maar omdat ik het 
toch wel heel druk heb gekregen, 
heb ik daar vorig jaar met pijn in m’n 
hart afscheid van genomen. Verder 
zou men mij kunnen kennen van 
het Sinterklaascomité. Daar help ik 
al vier jaar om de intocht van Sin-
terklaas in Klundert te organiseren. 
Ik ben ook al jaren regelmatig te 
vinden op het voetbalveld. Heb tien 
jaar gevoetbald met het allereerste 
meisjeselftal van VVK en ik heb acht 
jaar in de voetbalkantine gewerkt. Ik 
ben ook lid van de Stadstafel Klun-
dert. Maar ongetwijfeld zullen een 
heleboel mensen mij kennen van 
het dansen. Ik ben bij Spido begon-
nen. Eerst alleen als lid en later as-
sisteerde ik bij de lessen. Inmiddels 
heb ik mijn eigen dansschool. Die 
heb ik bewust Danspodium #Re-
flex genoemd. Danspodium, omdat 
we gericht zijn op optredens en 
die hashtag omdat we zo op inter-
net altijd goed te vinden zijn en we 
daarmee een optimaal bereik krij-
gen. Het gaat hartstikke goed, met 
veel enthousiasme wordt er hier 

gedanst.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan of meegemaakt heb…
M’n eerste show met Reflex: Tar-
zan. Dat was zo bizar. Ik was daar 
zo intensief mee bezig geweest en 
soms vroeg ik me wel eens af ‘wat 
ben ik aan het doen’. De ontlading 
kwam direct na de voorstelling, het 
was zo geweldig. Ik heb daar echt 
wel een traantje gelaten.

Ik ben trots op...
Dat is natuurlijk mijn dansschool. 
Maar dat is heus niet alleen mijn 
eigen verdienste. Ik reik de kleur-
plaat aan en anderen helpen met 
inkleuren.

Mijn lijfspreuk is...
I ain’t gonna be just another face 
in the crowd.
Ik wil niet zijn zoals iedereen, ik 
wil graag het verschil maken.

Mijn sterrenbeeld is...
Steenbok, maar ik ben daar niet zo 
in thuis. Als een steenbok inder-
daad een doorzetter is, dan klopt 
het wel.

Ik ben goed in...
Ik ben een echte duizendpoot, ik 
kan heel veel dingen tegelijk.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben wel een beetje dramme-
rig en ik kan heel slecht plannen. 
Maar voor het plannen heb ik hier 
in m’n dansschool gelukkig twee 
geweldige assistentes: Floor den 

Hollander en Sterre Nollen. Die 
helpen me overal bij.

Ik heb een grote hekel aan…
Onrecht.

Men kan mij heel blij maken met...
Een zonnige zaterdagmiddag in de 
voetbalkantine. Dat is heerlijk ont-
spannen genieten.

Deze film moet iedereen zien...
The Lion King.

Het boek waarvan ik genoot...
De biografie van Diggy Dex.

Ik luister graag naar...
Ik luister eigenlijk nooit zomaar 
naar muziek. Disneymuziek vind 
ik wel leuk, zeker als ik druk ben 
in m’n hoofd. 

Men mag mij ’s nachts wakker 
maken voor…
Een broodje brie.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten is...
Ali B. Dat is ook zo’n duizendpoot. 
Geweldig zoals hij op een heleboel 
verschillende vlakken actief is.

Het liefst drink ik...
Een pilsje.

Het lekkerste eten vind ik…
Carpaccio.

Mijn favoriete vakantieland is...
Ik ga heel graag naar Beekbergen 
naar het zomerkamp. Aanstaan-
de zomer werk ik daar al voor de 
vijfde keer aan mee. Zo leuk om 
te doen. Ik kan daar lekker mezelf 
zijn. 

Mijn meest dierbare herinnering 
is…
Klinkt misschien een beetje raar, 
maar dat was de kus van mijn oma 
toen ik m’n MBO diploma haalde. 
Mijn oma is echt heel speciaal 
voor mij en dat was zo’n moment 
dat ik voelde dat ze heel trots op 
me was.

Mijn grootste blunder ooit was…
Tijdens een dansoptreden jaren 
geleden op het hoofdpodium van 
de braderie ben ik in het water ge-
vallen. 

In mijn vrije tijd…
Speel ik vaak met mijn twee tam-
me ratten.

Wat ik nog heel graag zou willen 

doen is…
Een keertje naar Disneyland in 
Amerika.

Als ik 10 miljoen euro zou winnen…
Dan ga ik flink investeren in het 
Loerendonckse carnaval. Als dat 
allemaal goed gaat, dan komen 
er vanzelf genoeg vrijwilligers en 
kan het carnaval voortbestaan in 
Klundert. Het is nu eenmaal een 
feit dat het niet leuk is om ergens 
aan te sluiten wat niet optimaal 
goed gaat. Als we weer een gro-
te gezonde club mensen bij el-
kaar hebben, dan wordt het alleen 
maar leuker.

Op televisie kijk ik graag naar…
Voetbal Inside.

Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is Lars. Dat is gewoon m’n 
beste maatje. Dat is al van kinds 
af aan en nog steeds weten we 
precies wat we aan elkaar hebben.

Het belangrijkste in een vriend-
schap vind ik…
Elkaar aanvoelen zonder woor-
den.

Ik ben bang voor…
Paarden.

Ik zou best eens een weekje wil-
len ruilen met…
M’n zus Nikki. Het lijkt me wel 
stoer om te durven wat zij doet. Zij 
reist over de hele wereld, is al op 
heel veel plekken geweest. Als ik 
een week van huis ben, dan heb ik 
al heimwee. Maar aan de andere 
kant hoef ik ook niet zo nodig hoor.

Klundert vind ik…
Een plek van thuis komen.

Wat ik mis in Klundert is…
Een middelbare school. Dat is één 
van de redenen denk ik dat veel 
jeugd uit Klundert vertrekt. Ze 
krijgen vriendjes uit andere plaat-
sen en vertrekken uit Klundert.

Mooiste plekje in Klundert…
Mijn danszaal.

Minst mooie plekje in Klundert…
Het verval van de stenen poppen. 
Het is de hoogste tijd dat die op-
geknapt gaan worden, zodat ze er 
weer fatsoenlijk uit zien.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Dat is hier in mijn eigen dans-
school.
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Spieringkruiersdurp

Loerendonck

Sleuteloverdracht op het Stadhuisplein

Loerendonckse Algemene Timmerlieden LAT

Maatjes Makers Met Leut MMML Hofleverancier glas en lood

Miss Keen plus een en aanverwante artikelen

Feest in de bus van Gas Dur Op

Sleuteloverdracht in Café de Put

Wagen met de Jeugdraad CV Import met een prachtige wagen

De Restandjes Prins Johan Willem Friso XIV met zijn miss

De Gangmakers
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Kalender:
Woensdag 6 maart
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld 
& Recht (sociaal raadslieden-
werk)
14.00 uur: Brei- en haakcafé in 
Huis van de Wijk

Vrijdag 8 maart 
20.00 uur: Ladies Night in Film-
huis Cine7 in Theater De Schuur 
Zevenbergen

Zaterdag 9 maart
10.00-16.00 uur: Lang Leve Lek-
ker, een event over voeding en 
duurzaamheid in De Stad Klun-
dert
13.00-17.00 uur: Amnesty Werk-
groep Klundert met handteke-
ningenactie in De Doorsteek 
Klundert

Vaste activiteiten in het Huis van 
de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; 
telefoon 0168-407747 
Sociaal werker: maandag, 
dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email 
renske.littooij@surpluswelzijn.nl 
telefoon 06 236 408 24

Elke zondagmiddag:
14.00-16.00 uur: gezamenlijk 
koffiemoment
Van maandag t/m vrijdag:
10.00-12.00 uur: gezamenlijk 

koffiemoment
Dinsdag:
14.00-16.00 uur: sporten voor 
mensen die chronisch ziek zijn 
17.00 uur: eetpunt (opgeven in 
het Huis van de Wijk)
19.00-22.00 uur: jongerenavond
Donderdag:
13.00-14.00 uur: spreekuur: 
wijkzuster
19.00-21.00 uur: spelletjesavond
Vrijdag:
12.00 uur: friet eten; 
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

Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 8 maart
19:00 uur: Oecumenische week-
sluiting

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 2
De eerste Connected was ontspan-
nen en interactief. Het was fijn om 
met elkaar na te denken over Verbin-
ding. Zondag 10 maart is de tweede 
bijeenkomst welke wordt gehouden 
in de Gereformeerde kerk over het 
thema, Loslaten.
Ook na deze dienst zoeken we de 

verbinding met elkaar op door met 
elkaar te eten (bring&share) en na 
te praten. Vanaf 11:00 staat er koffie, 
thee en limonade klaar waarna om 
11:30 het programma zal beginnen. 
Er is kinderoppas en een kinderpro-
gramma. Durf jij de verbinding aan te 
gaan?  Wees welkom!

Geen  catechisaties i.v.m. vakanties.

Zondag 10 maart
10.00 uur: Ochtenddienst, Her-
vormde kerk, ds. D.C. Groenen-
dijk. (gezamenlijke dienst)
11:30 uur: Ochtenddienst, Gere-
formeerde kerk, Connected (ge-
zamenlijke nieuwe dienst)
16.30 uur: Middagdienst  Gerefor-
meerde kerk, Ds. I.eckhart-Groe-
neveld uit Zuilichem
18.30 uur:  Avonddienst Her-
vormde kerk, ds. C.H. Buitink uit 
Klaaswaal

Protestantse Gemeente Moerdijk

Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 10 maart
9.30 uur: Morgendienst, 
Ds. F. den Harder
Na de dienst gezamenlijk koffie-
moment in de pastorie.

Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en 
Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart

Aswoensdag 6 maart
09.30 uur: eucharistievering; 
voorgangers P. de Rooij en M. 
Bastiaansen

Donderdag 7 maart
09:30 uur: Gebedsviering; voor-
ganger P. de Rooij

Zondag 10 maart

09.30 uur: Eucharistieviering; 
voorganger M. Prasing
11:00 uur: Peuter- en kleutervie-
ring; voorganger I. Hoppenbrou-
wers
19.00 uur: oecumenische viering 
Wereldgebedsdag; voorganger M. 
Bastiaansen
Rooms Katholieke Immanuel 
Parochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zeven-
bergschen Hoek en Langeweg)

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 
Zevenbergschen Hoek

Aswoensdag 6 maart:
19.00 uur Eucharistieviering; 
voorganger P. de Rooij

Zaterdag 9 maart
11.00 uur: Eucharistieviering; 
voorganger M. Prasing

Cultuur Moerdijk presenteert 
Classic Jazztet 

Op zondag 10 maart 2019 om 
15.00 uur treedt Classic Jazztet 
op bij restaurant Van Der Hooft te 
Zevenbergen. Wederom een or-
ganisatie van de Stichting Cultuur 
Moerdijk. Kaarten zijn verkrijg-
baar via www.cultuurmoerdijk.
nl en voor aanvang aan de zaal. 
Jongeren tot 18 jaar hebben gratis 
toegang tot het concert.

Het kwartet bestaat uit Nicole van 
Jaarsveld op klarinet, Angélique 
Heemsbergen op piano, Robin 
de Zeeuw contrabas en Vincent 
Smeets op drums. 
Dit charmante kwartet slaat een 
brug tussen klassieke meester-
werken en swingende jazzmuziek. 
De vier professionele musici, die 
elkaar gevonden hebben op het 
snijvlak van de klassieke en lichte 

muziek, nemen u mee naar be-
kende filmthema's, operaklassie-
kers en dansnummers uit de jaren 
30, 40 en 50. De verschillende ach-
tergronden van de musici zorgen 
voor een unieke samenwerking. 
Hierin komt de sfeer van bekende 
componisten en muzikanten voor-
bij, zoals van George Gershwin, 
Dave Brubeck en Lionel Hampton.  
Ook wordt klassiek repertoire in 
een nieuw, swingend jasje gesto-
ken. Een optreden met nostalgie, 
humor, passie en herkenning. Het 
kwartet speelt o.a. werken van 
Dave Brubeck, Astor Piazzolla, 
George Bizet, Ennio Morricone, 
Dmitri Shostakovich en George 
Gershwin. 
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VOORJAARS ACTIES 

€ 5,

(5 ltr.)  €6,80

punten € 12,50 korting bij 
besteding vanaf € 25,

€

€ 7,50 korting

2 voor €10,

t.w.v. € 5,95

€ 15,

Voorbereidende 
werkzaamheden gestart

Windpark én 
zonnepark 
Industrieter-
rein Moerdijk

Deze week een publicatie van de 
gemeente Moerdijk over de voor-
bereidende werkzaamheden voor 
de realisatie van Windpark Indu-
strieterrein Moerdijk. Nuon gaat 
beginnen met bodemonderzoek 
en het verwijderen van bomen en 
struiken om ruimte te maken voor 
de bouw van de windmolens. Dit 
kan enige (verkeers-)hinder ge-
ven. 

Zonnepark
Bij de vergunningverlening van 
het windpark is afgesproken dat 
er ook een zonnepark wordt gere-
aliseerd, waarvan de inwoners van 
Klundert kunnen profiteren. Ge-
meente Moerdijk vindt dit zeer be-
langrijk. Voor de ontwikkeling van 
dit zonnepark is een projectleider 
aangesteld door Stichting Ener-
gietransitie Moerdijk (STEM). De 
projectleider werkt onder anderen 
samen met de stadstafel Klun-
dert, het Havenbedrijf Moerdijk, 
Nuon en de gemeente Moerdijk.

Adverteren in 
In de Klundert?

Een juiste keus!!

Mail uw 
advertentie naar:

advertenties@
indeklundert.nl
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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..

8. van Van Vlaanderenstraat tot Zweedsestraat
Van Vlaanderenstraat
Genoemd naar de Vlaamse edel-
man Guy van Vlaanderen, die de 
tweede echtgenoot van Beatrijs 
was.

Voorstraat
Werd tot in de 17e eeuw de Wes-
tervoorstraat genoemd. Een van 
de voornaamste straten van het 
oude Klundert. Ook hier hebben 

veel huizen een naam, zoals “De 
Dolfijn”, “De Witte Leeuw”, “De 
Rode Leeuw” en verschillende an-
dere.
De bebouwing tegen de Botte-
kreek vond wat later plaats dan 
aan de andere kant, zodat ook in 
de oudste tijd van dit Klundert de 
Kreek bijna helemaal vrij was. Dit 
was ook zo in de Molenstraat.

’t Walletje
Genoemd naar de plek waar deze 
straat ligt: bebouwing aan één 
kant langs de zuidwestelijke wal-
len.

Walstraat 
Deze straat is pas na de Eerste 
wereldoorlog aangelegd op een 
stukje gedempte gracht tegen de 
Zuid-Westwal.

Westerstraat
De oudste naam voor deze straat 
was de Stoofstraat. In het nog niet 
omwalde dorp van vóór 1583 was 
in deze straat een meestoof ge-
vestigd. Later schijnt deze, wel-
licht ook wegens brandgevaar, 
naar buiten de stad te zijn ver-
plaatst. De straat was in de 18e 
eeuw bij de Stadhuisring met een 

slagboom afgesloten. Het verkeer 
zou schade aan de huizen veroor-
zaken.

Zevenbergsepoort
Hier, ter hoogte van waar nu sla-
ger Jongmans zijn bedrijf heeft, 
was de voornaamste stadspoort 
“De Waterpoort”. Met torens 
troonde hij boven de Wallen uit. 
Slechts funderingen, diep onder 
de weg en meters dik, zijn het eni-
ge wat in het verborgene van deze 
belangrijke poort over is.

Zevenbergseweg
Voorbij Hotel van Beek, daar waar 
nu het Tolhuis staat, lag vanaf 
1742 een brug over de Keene. In 
die tijd is hier ook de weg ontstaan 
tussen de brug en de veerdam. De 
eerste huizen zijn hier rond 1900 
gebouwd.

Zweedsestraat
Evenals het Noorseplein ter her-
innering aan de hulp, die ook door 
Zweden werd geboden aan de 
Klundertse slachtoffers van de 
watersnoodramp in 1953.

Klundertse Straatnamen   
voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 8 - 4 maart 2019 

Recept van de Week: Andijviestamppot maar 
dan beetje anders
Stamppotten daar kun je natuur-
lijk eindeloos mee variëren. Deze 
week een andijviestamppot, maar 
dan een beetje anders. Door het 
lente-uitje krijgt het al een beetje 
zomers tintje en de paprika geeft 
er een mooi kleurtje aan. Simpel 
en lekker! Eet smakelijk!

Ingrediënten: 
1 dl melk, lente-uitje (plus 
eventueel een gewone ui), rode 
paprika, grote ui, struik andijvie, 
200 gram rundergehakt, blokje 
runderbouillon, 1.5 kg kruimige 
aardappels, rookworst, bieslook, 
peterselie, peper en zout, even-
tueel nootmuskaat.

Bereidingswijze
Snijd de paprika in reepjes en 
het lente-uitje in stukjes. Als je 
ook een gewone uit toevoegt, 
dan deze fijn snipperen. Schil de 
aardappels, snijd ze in stukken 
en kook ze met het bouillonblokje 
in ca. 20 min. gaar. Was de andij-
vie en laat goed uitlekken. Verwij-

der de harde nerven en snijd het 
blad in reepjes. Bereid intussen 
de rookworst volgens de aanwij-
zingen op de verpakking.
Bak in een koekenpan het gehakt 
rul. Bak de paprika (en eventu-
eel de ui) even mee. Breng het 
mengsel op smaak met peper, 
zout en de kruiden. Verwarm de 
melk.
Giet de aardappels af, stamp ze 
fijn met de melk en meng de an-

dijvie, het gehaktmengsel en de 
lente-ui erdoor. Snijd de rook-
worst in stukken.
Schep de stamppot op borden. 
Leg op ieder bord een paar stuk-
ken rookworst.

Voorstraat anno 1937 

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

Vernielingen van auto’s
2 internetaangiftes ontvangen van 
vernieling van een auto.
In de nacht van 22 op 23 februari 
werden er in de Van Vlaanderen-
straat een motorkap bekrast.
In diezelfde nacht werden er 2 
banden van een auto in de Ooster-
straat lek gestoken.

Stropers actief
Op 26 en 27 februari meldingen 
ontvangen van stropers omgeving 
Schansweg en Markdijk te Klun-
dert maar ze kunnen natuurlijk in 
hele buitengebied actief zijn.
Mocht u m.n. in de nachtelijke 
uren iets zien, horen of niet ver-
trouwen laat het ons weten.

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

Amnesty International: Wereld-
vrouwendag

Op zaterdag 9 maart staat groep 
270 van Amnesty International van 
13 tot 17 uur in de Doorsteek in 
Klundert met een petitie om op te 
komen voor Saudische vrouwen.

Verschillende Saudische activis-
ten die sinds mei gevangenzitten 
in de Dhahban-gevangenis zijn 
gemarteld, seksueel geïntimi-
deerd en op andere manieren 
mishandeld tijdens hun verhoren. 
Dat blijkt uit getuigenissen die 
Amnesty verzamelde. Sommigen 
van de gevangenen konden na 
elektrische schokken en afranse-
lingen niet meer lopen. Een van 
de activisten werd opgehangen 
aan het plafond, een vrouw werd 

door gemaskerde ondervragers 
seksueel geïntimideerd. De ge-
vangenisautoriteiten zouden hen 
gewaarschuwd hebben niets over 
de martelingen en gang van zaken 
in de gevangenis aan hun families 
te vertellen.
‘De Saudische autoriteiten zijn 
verantwoordelijk voor het welzijn 
van de vrouwen en mannen in de 
gevangenis. Zij beroven hen nu 
niet alleen al maandenlang van 
hun vrijheid alleen maar omdat ze 
vreedzaam voor hun mening uit-
kwamen, ze onderwerpen hen ook 
aan gruwelijk lichamelijk lijden’, 
zegt Amnesty.

Namens de werkgroep: 
Bep Rosing-Punt

Feesten met narren en prinsen 
op de basisscholen

Vrijdag was het feest op een aantal basisscholen in Klundert, Moerdijk 
en Noordhoek. Overal de plaatselijke prinsen, jeugdprinsen, narren 
en prinsessen te gast om het feest mee te vieren.

In Loerendonck werd door de nieuwe Prins Corné dun Irste met zijn ge-
volg samen met de jeugdprins en de jeugdraad een feestje gebouwd op 
Het Palet, De Cocon en De Rietvest. Overal waar het gezelschap binnen 
kwam werd er gedanst, gehost en feest gevierd. Een leuke start van de 
voorjaarsvakantie.

Ook in het Spieringkruiersdurp weten ze wat feesten is. Op De Klaver-
hoek hadden ze deze keer een verlengde schooldag. De hele ochtend 
werden er allerlei spelletjes gedaan zoals spek happen, prinsje prik en 
een ballonnenrace. Tussendoor natuurlijk tijd voor de polonaise en als 
lunch kregen de kinderen allemaal heerlijke pannenkoeken. Na het eten 
werd er nog even buiten gespeeld en na een laatste feestdans kon ook in 
Moerdijk de vakantie van start gaan.

Op de Sint Jozefschool in het dorp van de Kantemaaiers hadden ze ook een 
leuk en feestelijk programma. Na een voorleesrondje in de klassen, werd 
er een feestje gevierd in de gymzaal en voordat de Noordhoekse kinderen 
vakantie mochten gaan vieren, liepen ze allemaal gezellig mee in de kin-
deroptocht door het dorp.

Kinderoptocht in Noordhoek

Feest op Basisschool De Rietvest

De jeugdraad van de Spieringkruiers

Event over voeding en duurzaamheid in De Stad Klundert

Minister Carola Schouten bij 
Lang Leve Lekker

Op zaterdag 9 maart 2019 wordt 
het event Lang Leve Lekker 
gehouden in De Stad Klundert 
met als thema voeding en duur-
zaamheid. Deze week kreeg de 
organisatie bericht dat Minister 
Carola Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit dit 
evenement zal bezoeken.

“Dit vinden we als organisatie 
heel bijzonder dat Minister Caro-
la Schouten ons event komt be-
zoeken, dat maakt het wel heel 
speciaal”, vertelt Jannie Meeu-
wisse, projectleider Vrouwen van 
Nu West-Brabant “de minister 
wordt rond 11.30 uur in De Stad 
Klundert verwacht.”

Het wordt sowieso een veelbe-
lovend evenement. De opening 
is om 10.00 uur en die wordt ge-
daan door Boer David van Boer 
zoekt vrouw, die met zijn vriendin 
Mara per trekker zal arriveren. 
Gedurende de dag ook enkele 
bekende sprekers op het pro-
gramma, zoals Tamara de We-
ijer oftewel Dokter Tamara, en 
Maria van der Heijden, directeur 
MVO, die een lezing zal geven 
over maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Verder zijn 
er kookworkshops, gratis proe-
verijen, kookdemonstraties en 
diverse stands met informatie en 
streekproducten.
Lang Leve Lekker is vrij toegan-
kelijk, iedereen is welkom van 
10.00 tot 16.00 uur in De Stad 
Klundert.
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Kantemaaiersgat

Nederlandse nationaliteit voor 
Soda Keady

Soda Keady komt uit Irak en is door 
de oorlog gevlucht naar een veilige 
plek. In 2013 kwam ze in Nederland 
en na vier maanden werd Klundert 
haar nieuwe woonplaats.

Vrijwilligster Marjolijn Rozendaal 
van het Vluchtelingenwerk in Klun-
dert heeft een leuk contact met 
Soda. “Ze vindt het fijn om met haar 
man en kinderen in Klundert te 

wonen. Ze vertelde me dat ze lieve 
mensen hier heeft ontmoet. En dat 
is precies de reden om niet te ver-
huizen, maar het wonen in Klundert 
is ook wel moeilijk qua openbaar 
vervoer”. Donderdag 28 februari 
heeft Soda de Nederlandse natio-
naliteit gekregen.
“We zijn blij met deze lieve Neder-
landse Klundertse!” aldus Marjolijn.

Mooie leutsliert door het 
Spieringkruiersdurp

De Spieringkruiers hadden goed 
uitgepakt en hard gebouwd om 
er een mooie en afwisselende op-
tocht van te maken. Individuelen 
met leuke acts zoals meneer pas-
toor met zijn nonnen, maar ook 
grote wagens zoals van de car-
navalsvereniging Import en van 
de nieuwe groep De Gangmakers. 

Een leutige sliert die zeker het be-
kijken waard was!

Winnaars:
Jonge jeugd: De Minifluiters
Oudere jeugd: De Ienieminimeute
Individuen/duo: Gea van Gils
Loopgroepen: Ons lullig groepke
Wagens: CV De Gangmakers



Van
€1,08

Voor
€0,89

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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur

OpeningstijdenOpeningstijden

Van
€0,69

Voor
€0,49

Van
€0,74

Voor
€0,59

Van
€1,29

Voor
€0,99

AH pannenkoekenmix
Naturel & Meergranen

400g

250g
600g

400g

AH pannenkoekenmix
Compleet

Poedersuiker
Van Gilse

Schenkstroop
Van Gilse

Pannenkoekenfestijn
Kom je pannenkoek versieren op het AH pannenkoekenfestijn!!

Geef je gratis op bij de servicebalie
donderdag 7 maart van 16:30-17:30
In de lunchroom van rechtstreeks

*Actie geldig van woensdag 6 t/m zondag 10 maart


