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 Concert mannenkoren Inlooppunt digitale  wereld Gewoon bijzonder:
Nienke Noteboom

Carnaval Loerendonck 
was fantastisch

Veel belangstelling voor Event Lang Leve Lekker

Minister Carola Schouten eregast in De Stad Klundert

De Vrouwen van Nu mogen trots zijn op het event wat zij hebben weggezet afgelopen zaterdag in De Stad 
Klundert. Van begin tot eind was het een doorlopende drukte. Het programma was informatief, inspirerend 
en interessant met lezingen door bijzondere gasten, gevarieerde stands op gebied van voeding en duur-
zaamheid en het gastvrij onthaal in De Stad Klundert door de organiserende Vrouwen van Nu. De verrassing 
van de dag was wel het bezoek van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Boer David met zijn vriendin wa-
ren uitgenodigd om dit event te 
openen. Zij kwamen om 10 uur 
aan met de tractor. Enkele hon-
derden bezoekers waren al aan-
wezig bij deze bijzondere opening. 
En de hele dag bleef het gezellig 
druk en was er veel belangstelling 
voor Lang Leve Lekker. De bezoe-
kers werden onder andere getrak-
teerd op inspirerende woorden 
van minister van landbouw Carola 
Schouten, interessante lezingen 
van dokter Tamara de Weijer en 
een leerzame verhandeling van 
de directeur van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) 
Maria van der Heijden.
De Stad Klundert leent zich uit-
stekend voor dergelijke evene-
menten. Het heeft een bijzondere 
sfeer en voldoende ruimte om 
een diversiteit aan activiteiten te 
kunnen bieden. Bij binnenkomst 
konden de bezoekers langs de di-
verse stands wandelen waar van 
alles werd getoond en aangebo-
den. Van zeewier en peulvruchten 
tot bioplasics en streekproducten. 
Verder waren er kookworkshops, 
proeverijen en diverse lezingen 
in de diverse ruimtes die De Stad 

te bieden heeft. Voor de kinderen 
was er een speciaal knutselhoekje 
ingericht en voor de sfeervolle bar 
kon men heerlijk even neerstrij-
ken voor een kopje koffie, thee of 
een ander drankje.

Voor elk wat wils dus en vooral de 
lezingen trokken veel belangstel-
ling. Zo werd het publiek geboeid 
door de lezing van dokter Tama-
ra de Weijer over een gezonde 
leefstijl en een ander voedings-
patroon. Maria van der Heijden, 
directeur MVO, vertelde van alles 
over maatschappelijk verant-

woord ondernemen, maar met 
name minister Carola Schouten 
wist het voornamelijk vrouwelijke 
publiek voor zich te winnen met 
haar inspirerende woorden.

De minister is zelf opgegroeid op 
de boerderij en vind het belangrijk 
om lokale producten te promoten 
en te gebruiken. Zij spoorde tij-
dens haar speech de vrouwen ook 
aan om hun talenten in te zetten. 
“Wij vrouwen kunnen heel wat be-
tekenen ook als bestuurders. Laat 
zien dat je echt wel een woord-
je kan meespreken over allerlei 
zaken. Ik ben er van overtuigd 
dat we op allerlei gebieden meer 
vrouwen nodig hebben. Niet om-
dat vrouwen beter zouden zijn dan 
mannen, maar omdat vrouwen 
met een andere blik naar bepaal-
de zaken kijken. Dat hebben we 
met elkaar nodig.” Zij benadrukte 
dat vrouwen zichzelf niet moeten 
onderschatten. “Als vrouw kun je 
ook heel wat betekenen, dus pak 
die rol en zet je talenten in. Ga er-
mee aan de slag. Niet alleen voor 
onszelf, maar juist voor elkaar, 
voor de maatschappij”, aldus de 
minister.

Tot de sluiting ’s middags om vier 
uur bleef het een gezellige drukte 
met een doorlopend publiek. Ruim 
400 bezoekers bezochten De Stad 
Klundert en genoten van het Event 
Lang Leve Lekker. Jannie Meeu-
wisse van de Vrouwen van Nu 
Kring West-Brabant is helemaal 
tevreden over deze dag. 

Lees verder op pagina 3



maandspecial!
Broodje 
Ommelet

€ 4,95
nu €4,50

geldig in de gehele maand maart
Ommelet, 

Lenteui, Bacon, 
sla Tomaat, 

komkommer en 
Chillisaus

ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN

Bosstraat 46 • 4704 RL Roosendaal
T: 0168 32 35 30 • E: roosendaal@wsmediagroep.nl

WS Media Groep
onderdee l  van  de

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

Wilt u 
ook een 

advertentie 
plaatsen?
Mail deze 
dan naar:

advertenties@
indeklundert.nl

En uw 
advertentie 

staat er 
volgende 
week in.
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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
Druk druk druk in 300 
woorden…

Soms heb je van die weken 
dat er van alles op je pad 
komt. Eigenlijk had je ’t al-
lemaal precies gepland met 
ook nog wat rustpunten in 
de agenda, maar dan zijn er 
in eens van die dingen die 
tussendoor gedaan moeten 
worden. Tenminste… moe-
ten? Dat woord mag van mij 
geschrapt worden uit de 
woordenlijst.

Maar toch, al is moeten dan 
een rotwoord, soms lijkt het 
er op dat je er niet aan ont-
komt. En omdat je dan be-
paalde dingen tussendoor 
toch gaat doen, tja, dan heb je 
’t in eens te druk. Of je denkt 
dat je het te druk hebt, want 
natuurlijk heb je altijd een 
keuze of je de dingen gaat 
doen waarvan een ander 
verwacht dat je ze zult doen 
of dat je gewoon zegt dat je 
daar geen tijd voor hebt om-
dat je al meer dan genoeg te 
doen hebt.

En dan kom je de volgende 
omdenker tegen: 

NIEMAND HEEFT HET ALTIJD 
DRUK, HET LIGT ER GEWOON 
AAN HOE HOOG JE OP HUN 
PRIORITEITENLIJST STAAT…

Dat zet je tot nadenken. Ie-
dereen heeft tijd, maar waar 
wil je deze tijd aan besteden? 
Wil je degene die iets van je 
heeft gevraagd een plezier 
doen, dan kost dat toch ex-
tra tijd. En waar haal je die 
extra tijd vandaan. Dat gaat 
dan toch ten koste van iets 
anders. 

Soms lost het zich gewoon 
vanzelf op. Hoe dan? Soms 
kom je iemand tegen die iets 
voor jou wilt doen, die jou een 
beetje rust gunt. Dat aanbod 
sla je natuurlijk niet af! Hart-
stikke fijn als mensen iets 
voor je willen doen! Dat geeft 
je net die extra ruimte die je 
nodig hebt!

Veel leesplezier bij deze 22e 
editie van Weekblad In de 
Klundert! 

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 bijzonder plekje in je woonomgeving en mail 
het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar de foto 
precies genomen is. 
Elke week wordt een foto gekozen voor deze rubriek. En krijgen we veel 
mooie plaatjes binnen, dan zullen we die gebruiken op onze facebookpa-
gina.

Deze week een luchtfoto gemaakt door Gerbert Kannekens. Hij heeft op 
deze dronefoto een visualisatie gemaakt hoe de rondweg van de Stoofdijk 
naar de Zevenbergseweg er uit zou kunnen komen te zien. De visualisatie 
is dus absoluut niet exact en ook niet in opdracht van wie dan ook gemaakt. 
Puur een eigen interpretatie van visualisatie. 

vervolg artikel voorpagina
“Het is van begin tot eind lekker 
druk geweest met enthousiaste 
bezoekers. We hopen dat we met 
name ook bij de jongere vrouwen 
de interesse gewekt hebben om 

aan te sluiten bij de Vrouwen van 
Nu. Want voor het voortbestaan 
hebben we jongere vrouwen nodig 
en vandaag hebben we laten zien 
dat we echte vrouwen van nu zijn 
en willen blijven.”

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.

Leuk jullie weekblad te volgen in 
het buitenland.
Mocht er nog een plekje zijn 
voor ons nieuwe familielid (sinds 
10.2.2019) dan zou het leuk zijn 
z’n naam te lezen in de “In de 

Klundert":
Geboren: Joep van Bezooijen, 
zoon van Paula Raché en Aart 
van Bezooijen, Hamburg
Beste groet uit Duitsland van 
een geboren Klundertenaar (en 

trotse papa)!

Ingezonden door 
Aart van Bezooijen

Iets te melden?

Mail de redactie
redactie@indeklundert.nl



Nieuws? Tip de redactie!
Om op de hoogte te zijn van alles wat gaande is binnen ons versprei-
dingsgebied zijn we mede afhankelijk van onze lezers, onze tipgevers 
en natuurlijk ook van verenigingen, scholen, kerken, ondernemers 
die tips, nieuwtjes en activiteiten doorgeven aan de redactie.

We vinden het belangrijk om zo 
actueel mogelijk te zijn en daarom 
willen we graag elke week weer 
de krant vullen met allerlei nieuw-
tjes, aankondigingen en verslagen 
van activiteiten die gebeuren of 
staan te gebeuren in onze regio. 
En daarnaast hebben we onze 
vaste rubrieken, zoals het inter-
view gewoon bijzonder, de week-
kalender, geschiedenisverhalen, 
kerk- en sportberichten, de foto 
en het recept van de week enz. 
Ook tips voor de vaste rubrieken 
zijn natuurlijk welkom!

Nieuwtjes en tips
Wilt u ook uw activiteit kenbaar 
maken aan onze lezers? Wilt u la-
ten weten wat er te doen is bij uw 
vereniging, club, school of kerk? 
Stuur een bericht aan de redactie, 
eventueel met een leuke foto en 
wij zorgen voor extra PR! Redac-
tioneel nieuws is helemaal gratis! 
Dit geldt alleen voor niet-com-
merciële activiteiten.

Ook voor Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en 

Zwingelspaan!
Deze oproep is zeker niet alleen 
voor Klundert, maar met name 
ook voor onze lezers in de ande-
re kernen. Zit je bij een vereniging 
of club, ben je betrokken bij een 
school of stichting, heb je nieuw-
tjes of tips, stuur ze door naar 
de redactie. Wij willen graag een 
speciale pagina maken met Moer-
dijkse nieuwtjes, Noordhoekse 
gebeurtenissen of info uit het bui-
tengebied, maar om zo’n pagina te 
vullen zijn we afhankelijk van onze 
lezers in die kernen.

Informatie kan gestuurd worden 
aan redactie@indeklundert.nl. 
Of bel even met de redactie: 06-
43694329 om activiteiten, tips of 
nieuwtjes door te geven.

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

www.bodycurves.nl

Sporten in warmtecabine:
• Persoonlijk
• Kleinschalig
• Gezellig
• Snel resultaat
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Carnaval Loerendonck was een 
fantastisch feest!

“Hou’tum vast é” was dit jaar het 
motto van het carnaval in Loeren-
donck. En ze hebben het vastge-
houden, want stond de Loeren-
donckse Algemene Karnavals-
stichting eerst voor een giganti-
sche uitdaging om het carnaval 
in Klundert stand te houden, na 
maanden van zwoegen en zweten 
is op het laatste moment alles op 
z’n plek gevallen en kon er een 
carnaval gevierd worden samen 
met Prins Corné dun 1e en zijn 
gevolg. 

Samen met jeugdprins Marijn 
dun 1e werd de leuttrein vrijdag-
ochtend voor carnaval gestart en 
deze eindigde dinsdagavond met 
het inleveren van de sleutels bij 
wethouder Thomas Zwiers. Het is 
een fantastisch feest geweest. De 
nieuwe Leuthof van Optisport De 
Niervaert is geweldig goed ont-
vangen, alle feesten werden goed 
bezocht en werden gastvrij ont-
haald door het personeel van De 
Niervaert. Maar bezoekers wisten 
ook de andere locaties zoals Tol-
huis en De Neep te vinden.

De mascottes Trien en Loerus 
zijn verbrand en het bestuur van 
LAK Loerendonck is blij dat het 
uiteindelijk allemaal zo goed is 
gekomen en dat het zo’n geweldig 
carnavalsfeest is geworden. 

Nieuwe motto
Het motto voor 2020 is inmiddels 
ook bekend gemaakt: “We plakke 
meej mekaore”. De Loerendonck-
se leutvierders hebben weer een 
heel jaar om na te denken over de 
uitwerking van dit motto. Het leent 
zich in ieder geval uitstekend voor 
allerlei creatieve creaties.

Uitslag carnavalsloterij 2019:
1. Ron van Bokhoven; 2. Han-Hein 
Spit; 3. Mevrouw Verstraten; 4. 
Fam. Kers; 5. Corné Nieuwkoop; 
6. Karel van Dam; 7. P. van Sprun-
del; 8. M. van Poppel; 9. M. de 
Jong; 10. Dhr. Brijker; 11. Joyce 
Laros; 12. M. van Poppel. De prij-
zen zullen worden thuis bezorgd.

Uniek concert met drie 
mannenkoren

Zaterdag 16 maart vindt een uniek 
concert plaats in De Stad Klun-
dert. Drie mannenkoren zullen 
dan optreden en alle drie zullen 
ze een gevarieerd repertoire ten 
gehore brengen. Dit concert be-
gint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Er wordt geadviseerd 
op tijd aanwezig te zijn, want het 
aantal plaatsen is beperkt en vol 
is echt vol.

Het Westhoeks Mannenkoor uit 
Klundert is gastheer van het 
derde en laatste concert in een 
reeks concerten met het Mades' 
Mannenkoor, het Oosterhouts 
Mannenkoor en het Westhoeks 
Mannenkoor. Het eerste concert 
vond plaats in Oosterhout op 5 no-
vember 2016, het tweede uit deze 
reeks vond plaats in Made op 28 
oktober 2017. Beide eerdere con-
certen mochten zich verheugen op 
een grote publieke belangstelling 
en na afloop op bijzonder positie-
ve commentaren uit het publiek. 
Aanvankelijk zou het concert in 
Klundert op 27 oktober vorig jaar 
plaatsvinden, maar vanwege een 
ander groot muziekevenement op 

diezelfde datum in Klundert is be-
sloten om het concert te verplaat-
sen naar zaterdag 16 maart.

Drie van karakter verschillen-
de mannenkoren zullen zater-
dag een onvergetelijke muzikale 
avond verzorgen. Met het typische 
bronzen geluid dat kenmerkend 
is voor een mannenkoor worden 
nummers voor u uitgevoerd uit 
een breed scala aan genres. Er 
worden muziekstukken voorge-
schoteld van meer klassiek man-
nenkorenrepertoire tot lekker in 
het gehoor liggende evergreens. 
Kortom een bijzondere en zeer 
gevarieerde muzikale avond.

Het Westhoeks Mannenkoor zal 
deze keer voor het eerst optreden 
onder leiding van hun nieuwe di-
rigente Annemiek van den Hoven 
uit Prinsenbeek. Zij heeft het diri-
geerstokje overgenomen van Kees 
van Vugt en sinds 1 februari heeft 
zij de muzikale leiding over het 
Klundertse mannenkoor.

‘Doe Effe Normaal’ project gestart 
Op maandag 11 maart is het Doe 
Effe Normaal (DENO) project van 
start gegaan. Het project heeft 
als doel kinderen uit groep 8 voor 
te bereiden op de overgang naar 
de middelbare school. In 2019 
nemen vijftien basisscholen deel. 
Vanuit Klundert doen de basis-
scholen Het Palet en De Rietvest 
hieraan mee.

Gastlessen 
De thema’s voor de gastlessen 

worden jaarlijks vastgesteld op 
basis van de vraag van scholen, 
uitgezet jeugdbeleid binnen de 
gemeente en ervaringen van de 
samenwerkende organisaties. 
Voor dit schooljaar is gekozen 
voor vijf gastlessen:  
1. Fysieke en mentale weerbaar-
heid door Doyo;
2. “Veilig online” door Halt;
3. “Weet wat je eet” door TWB / 
Thuiszorg met aandacht;
4. “Omgaan met zakgeld” door 

Kredietbank West-Brabant;
5. “Seksuele voorlichting en pu-
berteit” door GGD West-Brabant.

Theateroptreden afsluitings-
avond DENO
Het DENO-project wordt afgeslo-
ten op woensdagavond 17 april 
vanaf 19.30 uur 
voor kinderen en ouders in het 
gemeentehuis in Zevenbergen. 
Het theateroptreden Assepester 
staat op deze avond stil bij de 

uitdagingen waar kinderen en 
ouders bij de overgang van het 
basisonderwijs naar het voort-
gezet onderwijs mee te maken 
kunnen krijgen. Voorafgaand en 
na afloop van de theatervoor-
stelling is er een DENO-markt. 
De uitnodigingen worden via de 
scholen uitgezet. 

Foto: Gerbert Kannekens
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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 Nienke Noteboom-van de Pol (77) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
In 1966 ben ik getrouwd met Cor 
en sindsdien woon ik in Klundert. 
Tenminste, eigenlijk buiten Klun-
dert, want we woonden toen op de 
boerderij aan de Buitendijk. Ik ben 
een boerendochter, mijn vader 
had een aardappelpootgoedbedrijf 
in Wieringermeer. Altijd heb ik ge-
roepen dat ik nooit met een boer 
zou trouwen, maar toen Cor op 
onze boerderij stage kwam lopen, 
werden we verliefd, dus toch een 
boer getrouwd.
Ik ben opgegroeid in Wieringer-
meer. Na de Mulo heb ik eerst de 
vormingsklas gedaan, een tus-
senjaar om huishoudlerares te 
worden. Ik zat in Zetten op een 
internaat. Maar mijn moeder werd 
ziek en ik moest terug naar huis. 
Nadat ik Cor had leren kennen en 
hij weer terug ging naar Brabant 
ben ik hem achterna gegaan. Heb 
toen eerst in Breda in het Diaco-
nessenhuis gewerkt en gewoond. 
Daar m’n kruis en m’n kraam ge-
haald, ik heb dus m’n papieren 
voor verpleegkundige A en kraam-
verpleegster. Na vijf jaar verkering 
zijn we in 1966 getrouwd en ben ik 
bij Cor op de boerderij gaan wo-
nen. Samen hebben we vier kinde-
ren gekregen: Jan, Harm, Marjan 
en Liesbeth. Cor is in 1997 totaal 

onverwacht overleden, dat was 
echt een dieptepunt in m’n leven. 
Op 53 jarige leeftijd zat ik alleen 
op de boerderij, de kinderen wa-
ren uitgevlogen. Na anderhalf jaar 
ben ik verhuisd naar dit huis aan 
de Kerkring (dat was al in bezit 
van de familie) en onze zoon Jan 
zit nu met zijn gezin op de boer-
derij. 

Men zou mij kunnen kennen 
van...
Ik ben een echte Klundertse ge-
worden. Ik woonde nog geen zes 
weken in Klundert en werd al ge-
vraagd voor het bestuur van de 
kruisvereniging. En verder, tja, 
dat is een hele opsomming. Heb 
in het schoolbestuur gezeten van 
de toenmalige Mavo/LTS Klun-
dert, voorzitter geweest van het 
Oranjecomité en van het Caril-
lon Comité, lid van de Kruisver-
eniging, ik ben dus inmiddels 50 
jaar lid van de Vrouwen van Nu, 
de vroegere Plattelandsvrouwen, 
voorzitter CDA Klundert, voorzit-
ter van de Stichting De Westhoek 
helpt Polen en aansluitend daar-
op voorzitter van de werkgroep 
Vriendschapsband Klundert-Ja-
worze. Ik heb in het bestuur ge-
zeten van Sportfondsen Klundert, 
voorzitter van de Vrienden van de 

Nederlandse Hartstichting Klun-
dert, gemeenteraadslid gemeente 
Moerdijk, jarenlang coördinator 
van reizen met mensen met ver-
standelijke beperking, ik zing al 
jaren bij het vrouwenkoor C’Est La 
Vie Klundert en ben vanaf de start 
ruim zes jaar geleden betrokken 
bij de Stadstafel Klundert. Met een 
groep mensen van de Kerkring 
zorg ik elk jaar voor de kerstver-
lichting bij de Bottekreek en ’s zo-
mers voor de bloembakken in het 
centrum. 
Redactie: Dit zijn dan alleen nog 
de activiteiten in en om Klundert, 
de lijst van verdienste is nog vele 
malen langer. We vroegen ons 
dus eigenlijk af: zijn er mensen die 
Nienke Noteboom niet kennen?
Zeker weten dat er echt wel men-
sen zijn die me niet kennen, ik ken 
ook niet iedereen. Overigens doe 
ik al dit vrijwilligerswerk puur om-
dat ik het allemaal graag doe. En 
zo lang ik het leuk vind om te doen 
en zo lang ik het kan, ga ik er ook 
gewoon mee door. En de boerin, 
zij ploegde voort...

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan of meegemaakt heb…
Dat zijn met name de Polenrei-
zen. Totaal ben ik daar meer dan 
80 keer geweest. In 1981 zijn we 
begonnen met De Westhoek helpt 
Polen en dat jaar ging de eerste 
vracht hulpgoederen daar naar 
toe. Daar heb ik zoveel gezien en 
meegemaakt, zoveel armoede en 
ellende, dat is echt een impact op 
m’n leven geweest.

Ik ben trots op...
Op m’n gezin, op m’n kinderen en 
negen kleinkinderen. Trots op hoe 
ze ’t doen en hoe we met elkaar 
omgaan.

Mijn lijfspreuk is...
Het komt goed, wat er ook ge-
beurt, misschien niet altijd op de 
manier zoals je gedacht had maar 
het komt goed.

Ik ben goed in...
Organiseren.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben een nogal druk iemand, 
praat teveel en ben ongeduldig.

Ik heb een grote hekel aan…
Aan mensen die precies weten 
wat wel en niet moet, maar zelf 
geen enkele bijdrage leveren aan 
de samenleving.

Deze film moet iedereen zien...
Niet direct een film, maar de mu-
sical Soldaat van Oranje, die zou 
iedereen moeten zien. Prachtig 
zoals daar de geschiedenis van 
Nederland getoond wordt, de oor-
log, maar ook vooral confronte-
rend in de zin van ‘hoe sta je in het 
leven’.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees graag en veel. Heb bijvoor-
beeld pas De Pianist van Yarmouk 
gelezen. Dit gaat over de verwoes-
tingen in Syrië. Een indrukwek-
kend verhaal. Ook goed is de se-
rie De Zeven Zussen van Lucinda 
Riley. 

Ik luister graag naar...
Klassieke muziek. En ik ben een 
liefhebber van orgelmuziek en van 
oude stijl jazz en blues.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten is...
Angela Merkel. Zij staat als vrouw 
haar mannetje in Europa, dat vind 
ik echt een vrouw van klasse. 
Maar ook Koningin Maxima zou ik 
best eens een gesprek mee willen 
hebben. Dat is ook echt een hele 
interessante vrouw.

Het liefst drink ik...
Een droge witte wijn of een portje.

Het lekkerste eten vind ik…
Ik lust alles en het liefste ga ik 
lekker uit eten.

Mijn favoriete vakantieland is...
Ik heb heel veel landen gezien en 
mooie reizen gemaakt. Polen vind 
ik erg mooi, maar ook landen zoals 
Oostenrijk, Zwitserland enz. Met 
Cor ook een paar keer in Amerika 
geweest, was ook geweldig.

Mijn meest dierbare herinnering 
is…
De laatste reis die ik samen met 
Cor naar Amerika heb gemaakt.

Vorige week kregen we een berichtje dat Nienke Noteboom gehuldigd was door Vrouwen van Nu i.v.m. haar 50-jarig lidmaatschap. Dit is natuurlijk 
een goede reden voor een artikel in ons weekblad, maar Nienke doet zoveel meer, dat we er voor gekozen hebben om haar deze week te intervie-
wen voor de rubriek Gewoon Bijzonder. Want Gewoon Bijzonder is Nienke absoluut. Vijftig jaar Vrouwen van Nu en nog steeds een Vrouw van Nu! 
Wat zij allemaal gedaan heeft en nog steeds doet, dat is onvoorstelbaar. Deze drukke, enthousiaste en bezige dame willen we graag beter leren 
kennen.
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Kalender:
woensdag 13 maart
14.00-16.00 uur: Opening Heem-
huis Heemkundekring Die Over-
draghe Klundert
16.00-17.00 uur: Muziekspeeltuin 
in de muziekzaal van De Niervaert

vrijdag 15 maart
20.00 uur: Kampvuuravond voor 
mannen (Heijningen)

zaterdag 16 maart
14.00-16.00 uur: Tentoonstelling 
vitrines in De Stad Klundert Heem-
kundekring Die Overdraghe
20.00 uur: Concert met drie man-
nenkoren uit Klundert, Made en 
Oosterhout
Hele dag: NL Doet met activiteit 
in de Mauritshof

maandag 18 maart
10.00-11.30 uur: Ontmoeting met di-
verse culturen in het Huis van de Wijk

woensdag 20 maart
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld 
& Recht Sociaal Raadslieden-
werk (gratis juridisch spreekuur)
14.00-16.00 uur: Opening Heem-
huis Heemkundekring Die Over-
draghe Klundert
19.00 uur: Knutselavond in het 
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 
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 15 maart
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

Biddag voor gewas en arbeid
Waarom houden we biddag? Om-
dat wij geloven dat God ons het le-
ven heeft gegeven, de dieren en de 
planten. Daar moeten we natuurlijk 
zorgzaam mee omgaan. God geeft 
ons voedsel, plantaardig en dierlijk. 
Hij doet het groeien, graan, groen-
te, fruit. En Hij heeft ons ook gaven 

(talenten) gegeven om werk te ver-
richten, buitens- of binnenshuis, 
betaald of vrijwillig. Daarom bid-
den wij op biddag om Gods zegen 
over de gewassen op de velden en 
de dieren in de wei en op stal. Dat 
er weer voldoende mag groeien en 
bloeien. 
Wij bidden ook dat we het voedsel 
niet iets vanzelfsprekends vinden 
maar zien als een geschenk van 
God. En wij bidden om Gods hulp bij 
al ons werk, buitenshuis of in ons 
gezin. Dat wij dankbaar zijn voor de 
mogelijkheden die God ons heeft 
gegeven. Mogen we het dagelijkse 
voedsel zien als een zegen van God 
evenals onze arbeid. Goed om daar-
bij stil te staan..

Dinsdag 12 maart:
19.00 u. Catechisatie onderbouw 
in kelder van de hervormde kerk
19.00 u. Catechisatie bovenbouw 
in de gereformeerde kerk

Woensdag. 13 maart:
19.30u Hervormde kerk Biddag, 
ds. A. Slingerland

Zondag  17 maart:
10.00 uur: Ochtenddienst, Gere-
formeerde kerk Biddag, Mevr. Ds. 
A. Groenendijk-Meidertsma
10:00 uur: Ochtenddienst, Her-
vormde kerk, ds. J. Kromhout-van 
der Meer uit Zwijndrecht
16.30 uur: Middagdienst  Ge-
reformeerde kerk, Ds. Dekker, 
Almkerk
18.30 uur: Avonddienst Hervorm-
de kerk, ds. A. Slingerland

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 17 maart
9.30 uur: Morgendienst, Ds. F. 
den Harder

Rooms Katholieke Immanuel

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

Donderdag 14 maart
09:30 uur: Gebedsviering; 
voorganger M.Bastiaansen

Zondag 17 maart
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 maart
19.00 uur: Eucharistieviering; 
voorganger P. de Meijer

Vervolg Gewoon Bijzonder...
In mijn vrije tijd…
Aquarobic, ik fiets en wandel 
graag en lekker zingen met C’Est 
La Vie.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Op reis gaan met al mijn kinderen 
en kleinkinderen.

Als ik 10 miljoen euro zou win-
nen…
Zuid-Afrika staat nog op mijn ver-
langlijstje, dus als ik zo’n bedrag 
zou winnen, dan ga ik met m’n 
hele gezin een paar weken daar 
naar toe.

Op televisie kijk ik graag naar…
Nieuws, politiek, documentaires, 
maar ook bijvoorbeeld het pro-
gramma De Nieuwe Rembrandt 
kijk ik graag naar.

Mijn beste vriend/vriendin…
Cor was echt m’n maatje, m’n 
alles. Ik heb m’n leven inmiddels 
weer wel herpakt, je moet door, 
maar die mis ik nog steeds gigan-
tisch. Nu staat m’n gezin het al-
lerdichtste bij me. En verder heb 
ik gelukkig ook heel veel goede, 
lieve vrienden en vriendinnen. 

Het belangrijkste in een vriend-
schap vind ik…
Trouw.

Ik zou best eens een weekje wil-
len ruilen met…

Met niemand.

Ik heb bewondering voor…
Voor mensen die in moeilijke tij-
den de kracht vinden om door te 
gaan en die kracht ook uitstralen. 

Klundert vind ik…
Mijn plekkie. Ik ben nooit een Bra-
bantse geworden, maar wel een 
echte Klundertse.

Wat ik mis in Klundert is…
Extra huizen om de leefbaarheid 
en de voorzieningen die we heb-
ben in stand te houden.

Mooiste plekje in Klundert…
Het centrum.

Minst mooie plekje in Klundert…
Dat is er eigenlijk niet. Jammer 
dat de Stenen Poppen er nu niet 
uitzien. Zij verdienen het om ge-
renoveerd te worden en die zou-
den dan ook uitgelicht moeten 
worden. Dat zou zo’n mooi pre-
sentatieplaatje voor Klundert kun-
nen zijn, zo’n mooie blikvanger bij 
binnenkomst Klundert. Misschien 
moeten we wel een comité oprich-
ten om die Stenen Poppen in het 
licht te zetten.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Klundert!



Pagina 8

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..

9 – Nawoord
Natuurlijk zijn er na 1976 in Klun-
dert nieuwe straten bijgekomen. 
Complete wijken zelfs, waarvan 
de straten telkens allemaal na-
men kregen die passen binnen 
één thema:

Eind jaren ’70 en begin  jaren ’80 
van de vorige eeuw werden in het 
gebied tussen de Oosterstraat en 
de Beatrijsweg de Houtzagerij, het 
Dennenpad, de Beukenlaan en de 
Eikenlaan aangelegd. Het verband 
met de bedrijvigheden op het ge-
bied van hout verwerken en meu-
belindustrie in dit deel van Klun-
dert is daarmee duidelijk.

In dezelfde periode ontstond 
aan de westkant van Klundert 
de nieuwbouwwijk Blauwe Hoef 
met straatnamen als ’t Ravelijn, 
’t Magesijn, de Kreeck, ’t Hooft, ’t 
Hoorenwerck, de Flank, de Sluys, 
Santberge, Kroonwerk, Weergang 
en de Halve Maan.  Duidelijk mag 
zijn dat deze straatnamen te ma-
ken hebben met straten en gebou-

wen in het Klundert van rond 1650.
Mej. A. van Elewout was zo vrien-
delijk om in “De Overdraght” van 
november 1981 een verklaring te 
geven van de naam ’t Magesijn: 
“Op de plaats waar nu de Katho-
lieke kerk staat (tegenwoordig 
Cultureel Centrum “de Stad Klun-
dert”), was in de 17e eeuw een ge-
bouw dat dienst deed als opslag-
plaats van munitie e.d. In de Fran-
se tijd werd het Magesijn deerlijk 
gehavend. De muren stonden nog 
deels overeind. In 1802 kregen de 
katholieken dit gebouw toegewe-
zen als kerk, vandaar dat men al-
gemeen sprak van de “Arsenaals-
kerk”. Het achterste gedeelte was 
ingericht als pastorie.”

In de zomer van 2011 werd het 
eerste deel van de nieuwe wijk 
“Rodeborg” opgeleverd.
Rodeborg, eens te meer een 
blijk van waardering en dank 
aan Noorwegen voor de hulp na 
de watersnoodramp van 1953, 
kreeg straatnamen als Hamar, 

Kristiansand, Larvik, Sandefjord, 
Stavanger, Trondheim, Oslo en 
Lillehammer en werd aangelegd 
op de plaats waar daarvoor een 
evenemententerrein lag, de ten-
nisbanen van KTV Van Polanen en 
de korfbalvelden van DSO met hun 
clubgebouwen lagen en ook nog 
een gymzaal en het thuishonk van 
de Oranjegarde stonden. 

En dan zijn daar nog enkele “los-
se” straten:
Het Van Coehoornbastion is ge-
noemd naar Menno van Coehoorn 
(1641-1704), de ontwerper van de 
vesting Klundert.
De Doorsteek verbindt de Voor-
straat en de Westerstraat met el-
kaar. De naam spreekt voor zich-
zelf.
De Engelbrechtstraat dankt zijn 
naam aan Graaf Engelbrecht I van 
Nassau (1380-1442), die gehuwd 
was met Johanna van Polanen. 
Het Gezellenpad, omringd door 
Beatrijsweg, Ambachtsherenweg, 
Graaf Florisstraat en Kerkweg, 
op de plaats waar vroeger de LTS 
stond. Ook de naam herinnert 
daaraan. Een gediplomeerde LTS-
er mocht zich immers gezel noe-
men.
De Van Hoornestraat is genoemd 
naar Filips van Montmorency-Ni-
velle, graaf van Hoorne (1540-
1568).
De Keenestraat tussen Molenber-
glaan en de Gracht is onmisken-
baar een verwijzing naar de rivier 
met dezelfde naam.
Kweeklust is genoemd naar de 
plek waar bloemist Van de Berg 
achter zijn zaak aan de Hilsepoort 
15 zijn bloemen kweekte. 
Het Schoolpad, de verbinding 
tussen de Keenestraat en de 
Hoogstraat dat zijn naam dankt 
aan basisschool De Rietvest, 

waarvan het schoolplein er aan 
grenst.
Het Sint Janspad tussen de Mo-
lenstraat en de Oosterstraat is 
een van de “grenzen” van het Ka-
tholieke Kwartier met daarbinnen 
de RK-kerk, het nonnenklooster, 
de RK kleuterschool, het Paro-
chiehuis en vroeger ook nog de RK 
lagere school. Allemaal onderde-
len van de toenmalige Parochie 
St. Johannes de Doper. 
(In aflevering 3 van deze reeks be-
schreven we ditzelfde pad, omdat 
het ij de jaren van Linze v.d. Mier-
den nog Kerkpad heette.) 
Het Smidspad, dat de Zevenberg-
sepoort en de Poststraat met el-
kaar verbindt, dankt zijn naam aan 
de smederij van André Bruins aan 
de Postkantkant van het slop. 
De Walstraat. De verbinding tus-
sen Krugerstraat en Steinstraat, 
deels gelegen op de restanten van 
het halve bastion waarop ook de 
Bult van Pars is ontstaan. 

En daarmee sluiten we deze se-
rie af. We gaan er vanuit dat het 
overzicht van de straten in de 
stad Klundert volledig was. Mocht 
dat niet zo zijn, dan willen we dat 
graag van u vernemen. Op de na-
men van de straten in het buiten-
gebied komen we wellicht later 
nog terug.

Tenslotte, postuum, onze hartelij-
ke dank aan Linze van der Mier-
den. Hij deed tenslotte het meeste 
voorwerk.

Tot volgende week.

Klundertse Straatnamen   
voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 9 - 11 maart 2019 

Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat 
de bedoeling is.
Op vrijdag 15 maart is er weer 
een kampvuuravond voor man-
nen. De locatie deze keer is aan 
de Oude Heijningsedijk 22 in He-
ijningen. De inloop is vanaf 19.45 
uur; de avond begint om 20.00 
uur. Alle mannen vanaf 18 jaar 
zijn welkom.

Doel van de avond is ontmoeting 
tussen mannen, gelovig of an-
dersdenkend, om in de ontspan-

nen sfeer van een kampvuur in 
gesprek te gaan over zaken die 
er toedoen, maar ook gewoon 
voor gezelligheid. Op de avonden 
laten we ons verder inspireren 
door iemand die iets komt vertel-
len vanuit zijn geloof.
Er wordt een eigen bijdrage ge-
vraagd van vijf euro per persoon.
Deze kampvuuravonden wor-
den op verschillende locaties in 
het land georganiseerd onder 

de naam KVA. Ook vanuit Klun-
dert is er een groep mannen die 
regelmatig in deze regio zo’n 
kampvuuravond organiseert. Het 
motto van deze avonden is: "Geef 
een man een vuurtje en wat te 
drinken, dan weet hij wat de be-
doeling is".
KVA is ontstaan vanuit vriend-
schap en de behoefte om elkaar 
te spreken in een ongedwongen 
setting. De initiatiefnemers heb-

ben zelf de waarde gevonden die 
het geloof in Jezus geeft, en ge-
loven dat dit niet alleen voor hen-
zelf maar voor elke man waarde 
bied.
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Recept van de Week: Koektrommelgeluk: 
chocokoekjes met witte chocolade
Koekjes bakken is en blijft altijd 
een leuke bezigheid. Zomaar 
tussendoor, voor een traktatie of 
een leuke activiteit samen met 
kinderen. De geur van het bak-
ken herinnert mij altijd aan vroe-
ger thuis. Mijn vader was bakker 
en gelukkig vond hij het ook leuk 
om in z’n vrije tijd te bakken. 
Wat rook dat altijd lekker als hij 
koekjes of taartjes aan het ma-
ken was. We zaten er dan met 
ons neus bovenop en mochten 
meestal al een beetje van van het 
deeg snoepen… 
Deze chocokoekjes zijn echt su-
perlekker. Het kan met of zonder 
witte chocolade. Maar met stuk-
jes witte chocolade maak je ze 
wel extra lekker, want in de oven 
worden die witte brokjes een 
beetje gekaramelliseerd. Mmm-
mm….!

Nodig voor ongeveer 20 koekjes:
75 gram boter op kamertem-
peratuur, 175 gram lichtbruine 
basterdsuiker, 1 ei, 150 gram 
zelfrijzend bakmeel, 2 eetlepels 
cacaopoeder en 100 gram witte 
chocolade gehakt in kleine stuk-
jes.

Bereiding:
Klop de boter en suiker licht en 
romig in en keukenmachine. 
Roer het ei, het bakmeel en de 
cacaopoeder erdoor, totdat er 
een soepel deeg ontstaat. Meng 
de gehakte chocolade erdoor en 
verpak het deeg in een huishoud-
folie. Laat het deeg een half uur-
tje rusten.
Verwarm de oven voor op 180 
graden.
Bekleed een bakplaat met bak-
papier. Maak 20 balletjes van 
het deeg en leg ze me voldoende 

afstand op de bakplaat. Druk ze 
ene beetje plat.
Bak de koekjes in ongeveer 10 à 
15 minuten en laat ze afkoelen op 
een rooster.

Door Anjo van Tilborgh

Politieberichten 
Wat zich afgelopen week in en 
rond Klundert heeft afgespeeld:
Diefstal uit cafetaria
Op donderdag 7 maart tussen 2 en 
11 uur een gokautomaat van Cafe-
taria Klundert aan de Zevenberg-
sepoort opengebroken. 
Onbekend is hoe men binnen is 
gekomen. Een tot nu onbekend 
geldbedrag werd weggenomen. 

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

Dinsdag 16 april: Matthäus Passion in De Stad Klundert

De tijd zal even stil staan…

Waarom is de Matthäus Passion toch zo ongekend populair in Neder-
land? Wat maakt Bachs ‘Grote Passie’ zo aangrijpend? Is dat de ‘tekst-
voltrekking’ of is het vooral de muziek die tot tranen toe ontroert? In 
ieder geval is op dinsdagavond 16 april aanstaande De Stad Klundert 
het decor voor de uitvoering van de klassieke versie van de Matthäus 
Passion. Het zal bijzonder zijn om dit prachtige oratorium deze keer te 
beleven in de schitterende entourage en de bijzondere akoestiek van 
De Stad Klundert.

De Matthäus Passion is een orato-
rium gecomponeerd door Johann 
Sebastian Bach. Het is in Neder-
land een van zijn bekendste com-
posities en een van zijn langste. 
De Matthäus Passion vertelt het 
lijdens- en sterfverhaal van Jezus 
als in het Evangelie volgens Mat-
theüs. Bach componeerde dit ora-
torium voor de viering van Goede 
Vrijdag

Passie en emotie
Ars Musica zal garant staan voor 
een prachtige muziekavond vol 
passie en emotie. De Stichting Ars 

Musica is een centrum voor klas-
sieke muziek en beoogt een podi-
um te bieden aan getalenteerde 
musici. Een van de hoofddoelen 
is het aanbieden van muzikale 
schatten uit de klassieke (kerk)
muziek. En de Matthäus Passion 
is absoluut een bijzondere be-
levenis die je mee moet maken. 
Het is waarschijnlijk één van de 
mooiste composities die mensen 
over de hele wereld tot vervoering 
brengt. Het belooft een uitvoering 
te worden zoals deze bedoeld is: 
meeslepend en integer. De aan-
wezigen zullen meegevoerd wor-

den met de prachtige uitvoering 
en ontdekken hoe tekst en muziek 
samen ongekende emotie, rust en 
verstilling oproepen. De tijd zal 
even stil staan.

Uitvoerenden
De Matthäus Passion in De Stad 
Klundert wordt uitgevoerd door 
het Ars Musica Orkest samen met 
het Ars Musica Concertkoor. De 
evangelist is Falco van Loon en 
Daniël Hermán Mostert vervult 
de rol van Christus. De verdere 
solisten zijn sopraan Margreet 
Rietveld, tenor Edward Leach, bas 
Florian Just en Ralph Rousseau 
op de  viola da gamba. Onder lei-
ding van chef-dirigent Patrick van 
der Linden zullen orkest, koor en 
solisten zorgen voor een avond die 
de bezoekers nog lang zullen bij-
blijven.

Kaartverkoop
De voorverkoop is inmiddels ge-
start en kaarten zijn te koop bij 
Primera Van den Berge aan de 
Voorstraat 30 in Klundert. Er zijn 
VIP-kaarten te koop voor 75 euro, 
de kaarten 1e rang kosten 55 euro 
en kaarten 2e rang 37,50 euro. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.destadklundert.nl.
De zaal gaat open om 18.45 uur; 
de Matthäus Passion begint om 
19.30 uur.

Violenmarkt 
t.b.v 
Koningsdag 
Traditioneel houdt de Stich-
ting Oranjecomite Klundert 
aanstaande zaterdag een vio-
lenmarkt om wat extra geld te 
genereren voor de activiteiten 
op Koningsdag.

De markt begint 's morgens 
al om acht uur. Behalve viool-
tjes in diverse kleuren en ma-
ten worden ook allerlei ande-
re zomerbloeiers aangeboden 
zoals Spaanse margrieten,  
vergeet-me-nietjes en gera-
niums. En om alles meteen in 
de pot te kunnen zetten wordt 
er ook potgrond verkocht.

Van de opbrengst kunnen 
weer allerlei leuke activitei-
ten voor jong en oud georga-
niseerd worden.
De markt duurt tot ongeveer 
drie uur of tot alles uitver-
kocht is.
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Hoe werkt een tablet, laptop of smartphone?

Vanaf maandag 1 april: 
Inlooppunt digitale wereld

Zou u wel eens willen weten of een 
tablet iets voor u is? Wilt u het wel 
eens proberen? Of heeft u mis-
schien zelf een laptop of een iPad 
maar weet u niet zo goed wat je 
er allemaal mee kunt doen? Van-
af maandagavond 1 april komt er 
om de week een inlooppunt waar 
iedereen vrijblijvend binnen mag 
lopen. Van 19 tot 20 uur zullen er 
een aantal vrijwilligers klaar zitten 
om alle mogelijke vragen te be-
antwoorden of om samen te kijken 
hoe het allemaal werkt. 

Twee tablets om te proberen
Er zijn zelfs twee splinternieuwe 
tablets beschikbaar die zomaar 
eens uitgeprobeerd mogen wor-
den. Deze tablets zijn gesubsidi-
eerd door de gemeente Moerdijk 
en aangeschaft en geprogram-
meerd door de Stichting In de 
Klundert. Deze tablets kunnen 
gebruikt worden door mensen die 
graag eens kennis willen maken 
met de digitale wereld. Ze zijn ook 
beschikbaar in het Huis van de 
Wijk voor bezoekers die zomaar 
eens iets op willen zoeken. 

Digitale wereld
Tijdens het inlooppunt digitale 
wereld kunnen ze uiteraard ook 
gebruikt worden. Handig om zo-
maar eens te proberen wat je er 
allemaal mee zou kunnen doen. 
Misschien zijn er zelfs mensen die 
al een iPad of andere tablet heb-
ben, maar zit deze nog in de ver-
pakking omdat men niet weet hoe 
zo’n ding werkt. Kom dan vooral 
eens binnen lopen en breng je ei-
gen apparaat mee. Dan wordt er 
samen met één van de vrijwilli-
gers gekeken wat de mogelijkhe-
den zijn. 

Ook laptop of smartphone
Maar dit inloopuurtje is er ook 
voor mensen die graag meer wil-
len weten wat je kunt met een 
smartphone of wat de mogelijkhe-
den zijn op de laptop. 

Dit kunnen de basismogelijkhe-
den zijn hoe je bijvoorbeeld iets 
op kunt zoeken op internet, hoe 
je moet telebankieren, hoe je be-
paalde dingen aan moet vragen, 
hoe je werkt met je DigiD, hoe je 
veilig omgaat met alles wat in-
ternet te bieden heeft en nog veel 
meer. 
Heb je al bepaalde bestanden en 
documenten opgeslagen, maar 
het is niet helemaal duidelijk hoe 
je dit gestructureerd kunt doen, 
vraag of één van de vrijwilligers je 
kan helpen hoe dit op de makke-
lijkste manier gedaan kan worden. 
Maar ook mensen die bijvoor-
beeld wel eens willen weten hoe 
een tekstprogramma zoals Word 
werkt of een rekenprogramma 
zoals Excel, die zijn natuurlijk 
welkom.
Kortom iedereen die meer wil 
weten over de digitale wereld op 
de tablet, laptop, computer of 
smartphone is van harte welkom. 
Samen gaan we op zoek naar de 
mogelijkheden en we kunnen al-
tijd van elkaar leren!

Vrijwilligers
Namens de Stichting In de Klun-
dert hebben we een aantal vrij-
willigers die willen helpen om 
dit inlooppunt mee op te starten. 
Mensen die het nodige weten 
over en handig zijn met de tablet, 
laptop, computer of telefoon en 
die mensen willen helpen die wei-
nig of niets weten van die digitale 
wereld. 

Mensen die op vrijwillige basis ook 
zouden kunnen en willen helpen, 
die weten hoe een tablet, laptop 
of smartphone werkt, die dit op 
toegankelijke manier uit kunnen 
leggen aan digibeten, naar die 
mensen zijn we op zoek! Vrijwil-
ligers kunnen zich aanmelden via 
Renske Littooij, Coördinator Vrij-
willigerscentrale Moerdijk, tele-
foon 06-23640824 of e-mail rens-
ke.littooij@surplus.nl.

Nieuwe ronde succesvol 
Moerdijks initiatief ‘Samen is Wijs’
Eenzaamheid voorkomen, dat 
is het doel van ‘Samen is Wijs’. 
Binnenkort start de vijftiende 
ronde van dit succesvolle Moer-
dijkse initiatief. 

In het kader van ‘Samen is Wijs’ 
gaan vrijwilligers op huisbe-
zoek bij ouderen in de gemeen-
te. Moerdijkers die in de eerste 
helft van 2019 75 jaar of 83 jaar 
worden, ontvangen een brief met 
de vraag of zij een huisbezoek op 
prijs stellen. Dit geldt ook voor 
mensen van 55+ die kortgeleden 
hun partner verloren. Met ‘Sa-
men is Wijs’ wil de gemeente de 
zelfredzaamheid, gezondheid en 
het welzijn van ouderen bevor-
deren.

Positieve reacties
De afgelopen jaren was er veel 
animo voor het aanbod. Ouderen 
stellen de huisbezoeken erg op 
prijs, blijkt uit de respons en eva-
luaties. Daarom zet de gemeen-
te het project structureel in. 
Wethouder Eef Schoneveld: “Het 
is een mooi voorbeeld van een 

initiatief dat met een eenvoudige 
aanpak heel doeltreffend werkt.”

Twee keer per jaar een ronde
Twee keer per jaar plannen 
de vrijwilligers van ‘Samen is 
Wijs’ een ronde huisbezoeken. 
De gemeente ondersteunt en 
faciliteert. De vrijwilligers zijn 
de ogen en oren van Moerdijk. 
Zij signaleren bij de groeiende 
groep kwetsbare Moerdijkers 
of ze het nog op eigen kracht 
redden. Blijkt dat niet meer te 
lukken, dan verwijzen de vrij-
willigers hen door naar de juiste 
instanties.

Geen brief ontvangen? 
Iedereen die gebruik wil maken 
van een huisbezoek kan zich 
aanmelden. Geen brief met ant-
woordstrook ontvangen? Een be-
zoek aanvragen kan ook bij coör-
dinator Anne-Marie Spaninks. Zij 
is bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag van 10 tot 12 
uur via telefoonnummer (06) 21 
29 86 21.

Onderzoek: geen belemmerin-
gen aanleg randweg Klundert  
Voor de tracévariant A3 Randweg Klundert is door een onderzoeksbureau een 
nadere uitwerking opgesteld voor de aanleg van deze A3 tracévariant. Door het 
bureau is de afgelopen periode de beleidsmatige en planologische haalbaar-
heid op hoofdlijnen aangetoond en een actuele kostenraming uitgewerkt.  

Krediet
Het college stelt de raad voor een 
krediet van €200.000 beschikbaar 
te stellen voor het opstarten van de 
voorbereidende procedures voor de 
feitelijke realisering van deze tracéva-
riant A3 Randweg. Na het raadsbe-
sluit in april 2019 kunnen in het twee-
de kwartaal 2019 de voorbereidende 
werkzaamheden voor de aanleg van 
de Randweg Klundert daadwerkelijk 
worden gestart. Het opstarten van de 
bestemmingsplanprocedure is dan 
één van de eerste stappen, inclusief 
een naastliggende fietsverbinding. 

Start uitvoerend werk
Wel hebben de eigenaren/gebrui-
kers van de gronden waar de rand-
weg straks komt bezwaren. De ko-
mende tijd gaat de gemeente met 
hen in overleg om te zoeken naar 
een oplossing.  Wanneer de totale 
procedureperiode (bestemmings-
plan, grondverwerving, technische 
uitwerking, aanbesteding) volgens 
planning verloopt kan het echte uit-

voerende werk op z’n vroegst in de 
tweede helft van 2021 starten.

Verkeersoverlast
Naar aanleiding van klachten van ver-
keersoverlast door zwaar verkeer, 
landbouwverkeer en niet bestemmend 
verkeer vanuit diverse bewoners van 
het Walletje, Zevenbergsepoort en Olie-
molenstraat is in 2012 gestart met een 
onderzoek naar de verkeerssituatie in 
en rondom Klundert. De hoeveelheid 
verkeer in het centrum van Klundert is 
de afgelopen vijf jaar niet of nauwelijks 
afgenomen en op een aantal meetlo-
caties zelfs gestegen. Dat bleek uit de 
verkeerstellingen die vorig jaar in op-
dracht van de gemeente Moerdijk wer-
den gehouden. De randweg met mo-
gelijk aanvullende verkeersremmende 
maatregelen in Klundert en een naast-
liggend fietspad moeten zorgen dat het 
aantal auto’s en vrachtwagens dat nu 
nog door het centrum van Klundert rijdt 
flink daalt. Zo wordt de leefbaarheid en 
veiligheid in en om Klundert verbetert 
en de verkeersoverlast opgelost. 
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Klundert heeft de wind niet mee
Onder extreem moeilijke omstandigheden, met een stormachtige wind, 
heeft Klundert met 3-0 verloren van de nieuwe koploper DFC. Tot de 
rust wist Klundert met de wind tegen de brilstand op het scorebord te 
houden. Met de wind in de rug dacht Klundert goede zaken te kunnen 
doen, maar een zware onweersbui veranderde alles. De tijdelijke stop 
veranderde ook de windrichting en was veel minder krachtig. Klundert 
kon de bakens niet verzetten in het laatste half uur en verloor terecht 
van het sterkere DFC.

 Uitslagen 9 maart:
DFC 1- Klundert 1: 3 - 0
Altena 2 - Klundert 2: 3 - 0
Klundert 4 - Heerjansdam 5: 2 - 1
Vrederust 3 - Klundert 5: 1 - 0
Klundert JO19-1 - Unitas'30 JO19-
2: 2 - 2
Klundert JO15-2 - NSV JO15-1: 
1 - 4
Klundert JO13-1 - Zundert JO13-
1:  9 - 3
Zwaluwe JO12-1G - Klundert 
JO12-2: 1 - 5
Klundert JO11-1 - BSC JO11-3: 6 - 
1 
Klundert JO11-2 - SC Gastel 
JO11-3: 1 - 0
Zwaluwe JO10-2 - Klundert JO10: 
1-10
Klundert JO9-1 - Seolto JO9-1: 
5-4
Klundert JO8-2 - SC Gastel JO8-
2: 20-0
Schijf JO7-1G - Klundert JO7-1: 
6-5 
Klundert JO7-2 - VVR JO7-2: 7-8
BSC JO7-3 - Klundert JO7-3: 12-3
Klundert JO7-4 - VVR JO7-3: 1-9
Waspik JO7-2 - Klundert JO7-5: 
4-4
 
Programma deze week:
Donderdag 14 maart
20.00 uur Prinsenland VE2 - Klun-
dert VE1
Vrijdag 15 maart
19.30 uur DEVO VR30+1 (zon) - 
Klundert VR30+1 (zon)
20.00 uur SEOLTO VR30+1 - Klun-
dert VR30+1 (zon)

20.30 uur Klundert VR30+1 (zon) - 
De Fendert VR30+1
Zaterdag 16 maart:
14.30 uur Klundert 1 - De Fendert 
1
12.00 uur Klundert 2 - Tholense 
Boys 2
14.00 uur Kogelvangers 3 - Klun-
dert 4
14.30 uur Klundert 5 - DVO'60 8
10.30 uur ST Nieuwdorp/Patrijzen 
VR2 - Klundert VR1
14.30 uur De Fendert JO19-1 - 
Klundert JO19-1
12.30 uur Alliance JO17-2 - Klun-
dert JO17-1
10.00 uur Internos JO15-1 - Klun-
dert JO15-1
12.10 uur Unitas'30 JO15-6 - 
Klundert JO15-2
08.30 uur Baronie JO13-3 - Klun-
dert JO13-1
08.45 uur Klundert JO12-1 - 
Roosendaal JO12-1
08.45 uur Klundert JO12-2 - VCW 
JO12-1
09.00 uur De Fendert JO11-3 - 
Klundert JO11-1
08.30 uur Prinsenland JO11-2 - 
Klundert JO11-2
09.00 uur Klundert JO10-1 - SC 
Gastel JO10-1
09.00 uur Kogelvangers JO9-1 - 
Klundert JO9-1
10.00 uur Virtus JO8-1 - Klundert 
JO8-1
11.00 uur DIOZ JO8-1 - Klundert 
JO8-2

Dijkvogels na rust te sterk 
voor DSO
DSO 1 is er niet in geslaagd de belangrijke wedstrijd tegen Dijkvogels te 
winnen. Op bezoek in Maasdijk kon DSO 1 helft goed mee, maar moest 
het in de 2e helft toch het hoofd buigen voor de thuisploeg: 21-15. 

Na een paar weken vrij was de 
opdracht voor DSO duidelijk: alles 
geven in de resterende 4 finales 
en dan hopen dat dat genoeg is 
om in de derde klasse te blijven. 
Te beginnen met de lastige uit-
wedstrijd bij Dijkvogels. In Klun-
dert won DSO nog knap van een 
toen matige spelende tegenstan-
der, maar dit keer zou Dijkvogels 
uit zijn op revanche. In de beginfa-
se blies de thuisploeg DSO omver 
met een hoog baltempo en een 
hoog schotpercentage. DSO bleef 
echter mee scoren en het gat 
werd daardoor nog niet geslagen. 
Sterker nog, toen DSO iets anders 
ging verdedigen kreeg de ploeg 
veel meer grip op de tegenstander 
en pakte het zelfs brutaal de voor-
sprong. Beide ploegen scoorden 
vervolgens om en om en de rust-
stand was 8-9. 

In de tweede helft kwam Dijkvo-
gels al snel op gelijke hoogte, om 
niet veel later ook op voorsprong 
te komen. Dit keer had DSO geen 
antwoord paraat. Het schotper-
centage van Dijkvogels ging fors 
omhoog en ze liepen al snel uit 
naar een voorsprong van 4 punten. 
Nico dacht vervolgens het verschil 
weer naar 3 te brengen, maar de 
scheidsrechter keurde het doel-
punt om onduidelijke redenen af. 
In de daaropvolgende aanval van 
Dijkvogels werd gescoord door de 
thuisploeg en zo werd het verschil 
niet 3, maar 5 doelpunten. Dit 
bleek de beslissing, want in het 
restant van de wedstrijd lukte het 
DSO niet meer om de aansluiting 
te vinden. De scheidsrechter floot 

uiteindelijk af bij 21-15.
De volgende twee wedstrijden 
zijn cruciaal, te beginnen met de 
thuiswedstrijd volgende week te-
gen Seolto. Die ploeg staat 6e met 
2 punten meer. Bij winst is alles 
nog mogelijk, bij een nederlaag 
komt degradatie wel heel erg 
dichtbij. DSO 1 hoopt dan ook op 
massale support tijdens de wed-
strijd die begint om 15:20 in de 
Niervaert. 

Uitslagen zaterdag 9 maart:
Dijkvogels 1 - DSO 1: 21 - 15
Dijkvogels 2 - DSO 2: 15 - 16
Albatros 8 - DSO 3: 15 - 18
Erasmus 3 - DSO 4: 16 - 9
Triade 5 - DSO 6: 11 - 7
Swift A2 - DSO A1: 6 - 15
Korbatjo B2 - DSO B2: 6 - 6
Keep Fit '70 B1 - DSO B3: 6 - 4
Juliana C3 - DSO C1: 4 - 3
Juliana E3 - DSO E1: 1 - 15

Programma zaterdag 16 maart:
15:20 uur DSO 1 - Seolto 1
14:10 uur DSO 2 - Seolto 2
13:10 uur De Voltreffers 2 - DSO 5
13:00 uur DSO A1 - TOGO A3
12:00 uur DSO B2 - PKC / SWK-
Groep B5
11:30 uur Focus B2 - DSO B3
11:00 uur DSO C1 - Ventura Sport 
C1
11:00 uur Oranje Wit D3 - DSO D2
10:00 uur ZKV D1 - DSO D3
10:00 uur DSO E1 - Vrienden-
schaar E6
09:00 uur DSO E2 - VIOS E1
10:00 uur DSO E3 - Juliana E4
09:00 uur DSO F1 - PKC / SWK-
Groep F6

Vitrine in De Stad Klundert voor de Klundertse verenigingen
Alle Klundertse verenigingen 
hebben een brief ontvangen van 
Heemkundekring Die Overdraghe 
met de vraag om een vitrine te vul-
len over het leven van hun vereni-
ging. In september 2017 kreeg de 
heemkundekring de beschikking 
over vier vitrinekasten en sindsdien 
worden doorlopende exposities ge-
toond in De Stad Klundert.

Het bestuur van Die Overdraghe 
kwam met de Stichting Cultuur 
Klundert (SCK) overeen deze ex-
tra ruimte te gaan gebruiken om 
foto’s, prenten, publicaties en 
allerhande voorwerpen tentoon 

te stellen. Deze voorwerpen en 
afbeeldingen zouden dan wel al-
lemaal te maken moeten hebben 
met het verleden, het heden en de 
toekomst van het dagelijks leven in 
Klundert en van zijn inwoners. Een 
andere voorwaarde werd dat er re-
gelmatig van onderwerp gewisseld 
zou worden. Omdat ook het vereni-
gingsleven, waar Klundert terecht 
trots op is, deel uitmaakt, zelfs 
voor een deel bepalend is geweest 
en zal zijn voor het dagelijks leven 
van Klundert en dus deel uitmaakt 
van het culturele en maatschappe-
lijke erfgoed, ontstond binnen het 
bestuur van Die Overdraghe het 

idee om ook Klundertse verenigin-
gen mee te laten profiteren van de 
vitrines. 

Men besloot om met ingang van 1  
januari 2020 één vitrine met een 
afmeting van 300x200x40 cm aan 
de verenigingen die dat willen 
beschikbaar tellen. Bij toerbeurt 
worden de vitrines voor een pe-
riode van maximaal drie maan-
den gevuld met spullen, foto’s en 
andere materialen, die een beeld 
geven van het verleden en het 
heden van de betreffende vereni-
ging. Die vereniging wordt op die 
manier drie maanden lang onder 

de aandacht gebracht van de be-
zoekers van de exposities in De 
Stad Klundert. In 2018 werden er 
maar liefst zo’n 1500 bezoekers 
geteld.

Verenigingen die daarvoor be-
langstelling hebben kunnen zich 
tot 1 april melden bij secretariaat 
van de heemkundekring: secre-
taris@dieoverdraghe.nl. Daarna 
zullen zij worden uitgenodigd 
voor een informatieve bijeen-
komst over dit onderwerp. Er 
zullen aan deelname geen kosten 
verbonden zijn.



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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur*Actie geldig van woensdag 13 t/m zondag 17 maart

3.99

AH Gemengde 
trosanjers, 
bloemenmix en 
narcissen
Combineren mogelijk Bijv. 
trosanjers 2 bossen

2egratis
9.984.99

De actieprijzen variëren van 2.99-3.99

AH Groene plant of 
vetplant in pot
Diverse varianten 2 stuks naar 
keuze

2egratis

7.98

NIEUW!!!

Uitgebreid 

bloemen

assortiment

aanbieding

7.99 4.99

Verwenboeket
Een mooi boeket om jezelf
of een ander mee te 
verwennen!


