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Lezing veerponten en
Moerdijkbruggen

Toneelvereniging Moerdijk
met Schaduwen

Gewoon bijzonder:
Cors de Visser

Vrijdag 22 maart:
Nationale Pannekoekendag

Installatie nieuw bestuur

Voortbestaan Sportvereniging SPIDO gered

Overdracht voorzittershamer (foto SPIDO)
Het is de afgelopen periode spannend geweest voor de Klundertse
Sportvereniging SPIDO. Het bestuur was dermate geminimaliseerd
dat voortbestaan van de vereniging op de tocht kwam te staan. Gelukkig kon afgelopen week tijdens de ledenvergadering de aftredende
voorzitster Leonne Dekkers mededelen, dat het voortbestaan van SPIDO is verzekerd door de installatie van een nieuw bestuur. Hiermee is
SPIDO gered..
Om verschillende redenen had de
meerderheid van het bestuur vorig jaar te kennen gegeven te gaan
stoppen met hun functie als bestuurslid. Vanaf dat moment pakten donkere wolken zich samen
ten aanzien van het voortbestaan
van de vereniging. Lange tijd zag
het ernaar uit, dat er onvoldoende
kandidaten waren om een nieuw
bestuur mee te vormen. Dit zou
betekenen, dat de vereniging, na
63 jaar, opgeheven diende te worden. Eind december 2018 werd er
een laatste poging gewaagd om
dit trieste scenario te voorkomen.
Alle leden en ouders of verzorgers
van jeugdleden, ontvingen op het
huisadres een dringende oproep
om zich aan te melden als potentieel bestuurslid.

Opheffing geen optie
Het dreigende vooruitzicht van
daadwerkelijke opheffing van
SPIDO, heeft verschillende dorpsbewoners toch over de streep
getrokken om met het bestuur in
gesprek te gaan. In de persoonlijke gesprekken werd duidelijk,
dat opheffing van deze volledig
binnen de Klundertse samenleving verweven vereniging geen
optie was. Meerdere kandidaten
bleken bereid om een bestuursof ondersteunende rol op zich te
nemen, waardoor de aanblijvende penningmeester Bart Bakker
gezelschap krijgt van een achttal
nieuwe leden in het bestuur.
Voorzittershamer
Vorige week dinsdag werd er

een ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze drukbezochte vergadering is het nieuwe bestuur
geïnstalleerd. Conform de statuten dienen de aanwezige leden
de nieuwe voorzitter te kiezen.
Robert-Jan Koert werd voorgedragen als voorzitter en deze
voordracht werd unaniem door
de leden aanvaard. Hierdoor kon
aan het einde van de vergadering
de voorzittershamer door Leonne
Dekkers overgedragen worden
aan Robert-Jan Koert.
Guido Alderliesten is de nieuwe
secretaris van SPIDO en is blij
om dit positieve nieuws te mogen
melden.
“Middels de voorzitterswissel
komt er een einde aan een periode waarin Leonne Dekkers, met
enorm veel inzet, bevlogenheid
en doorzettingsvermogen, sturing
heeft gegeven aan het bestuur van
SPIDO. Wij wensen hiervoor onze
grote dank en waardering uit te
spreken!”

Mooi fundament
Het nieuwe bestuur heeft deze
week haar eerste bestuursvergadering. Hierin zullen afspraken
worden gemaakt om verder te
bouwen op het mooie fundament,
dat gedurende de achterliggende
periode is neergelegd.
“Eén ding is zeker, alles zal in
het werk gesteld worden om de
drie pijlers van SPIDO, te weten
turnen, dans en SPIDO fit, aan te
blijven bieden en waar mogelijk uit
te bouwen. Mocht u in één van de
onderdelen geïnteresseerd zijn,
dan verwijzen wij u voor verdere
informatie en het sportschema
naar onze website www.spidoklundert.nl. Verder bent u van harte
welkom om op onze locatie aan de
Prins Willemstraat 1a te komen
kijken naar of deel te nemen aan
één van de vele lessen onder het
motto “SPortiviteit Is DOel”, aldus
de nieuwe secretaris Guido Alderliesten.

Dansgroepen in actie (foto SPIDO)

	
  

FEESTWEEK
We zijn alweer 1 jaar geopend aan de kerkring in Klundert
en dat willen we vieren van 18 t/m 23 maart!!
MAANDAG

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze

6 puntjes of bolletjes
€ 1,00
WOENSDAG
Alle donuts

DINSDAG

Appelﬂappen
€ 1,00
DONDERDAG
Bij besteding van € 12,50

1 + 1 GRATIS

2 gevulde koeken
GRATIS

VRIJDAG
Tompoucen

Bij besteding van € 12,50

3 + 1 GRATIS

ZATERDAG

6 krokante
broodjes GRATIS

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

Kerkring 5 Klundert - 0168 404909 ◊ Noordhaven 146 Zevenbergen 0168 323468
WWW.WARMEBAKKERJACSMIT.NL

maandspecial!

Voor uw schoenreparaties,
onderhoudsproducten...

Broodje
Omelet
€ 4,95

nu €4,50

en natuurlijk mooie tassen,
riemen en portemonnees.
and maart
geldig in de gehele ma

Ommelet,
Lenteui, Bacon,
sla Tomaat,
komkommer en
Chillisaus

Voor de schoen die bij u past!
Molenstraat 25 Klundert

www.de-roos-modeschoenen.nl
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Colofon

Drukbezochte korenavond in
De Stad

In de Klundert is een uitgave
van Stichting in de Klundert

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.

Buurvrouwenavondje in 300
woorden…
Al bijna 25 jaar wonen we in woonwijk de Blauwe Hoef. Toen een
nieuwbouwwijk met voornamelijk
jonge gezinnen. Vanaf het begin
hadden we in ons buurtje een
geweldige klik onder elkaar en
hebben we regelmatig gezellige
buurtmomenten. Inmiddels niet
meer zo piep, maar nog steeds wonen we hier met veel plezier.

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

Weekschrijfsel

Het was een bijzondere avond zaterdag in De Stad Klundert met
een concert door drie verschillende mannenkoren. De mannen van
de koren uit Oosterhout, Made en
Klundert zorgden voor een afwisselende avond met een diversiteit
aan muziekgenres.
Tot en met de laatste stoel was
bezet. Het Westhoeks Mannenkoor, de organisator van deze
avond, kan tevreden terugblikken
op deze mooie succesvolle avond.
Diversiteit
Een diversiteit aan nummers
werd gepresenteerd aan publiek.
Het Oosterhouts Mannenkoor met
zo’n 30 leden zingt doorgaans
klassieke werken, maar ook het
lichtere repertoire wordt niet geschuwd. Nummers als Kyrie uit
Missa Ave Maria, Panis Angelicus
tot Always look on the bright side
of Life kwamen voorbij.
Ook het Mades Mannenkoor wist
het publiek te boeien met hun

nummers zoals The Awakening
en Soldatenkoor en met name The
Battle Hymn of the Republic werd
uit volle borst meegezongen door
het publiek.
Nieuwe dirigente
Het Klundertse koor zorgde voor
de opening en voor de sluiting.
Voor het eerst traden zij op met
hun nieuwe dirigente Annemiek
van den Hoven. Dat Annemiek
haar mannetje weet te staan bij dit
mannenkoor was te horen. Met de
57 leden van het Westhoeks Mannenkoor werd het een mooie opening en een enthousiaste slotact.
Dit koor zingt voornamelijk evergreens en lekker in het gehoor
liggende nummers zoals Jambalaya, Hallelujah en By the RIvers
of Babylon.
Zowel de koorleden als de bezoekers waren het met elkaar eens:
het was een mooie muzikale avond
met een gezellige nazit achteraf
in de prachtige entourage van de
voormalige RK kerk in Klundert.

Foto van de
week

Met de buurvrouwen onder elkaar
hebben we al jaren regelmatige
beauty-avondjes en vanaf het begin met dezelfde consulente. De
producten die gedemonstreerd
worden zorgen natuurlijk allemaal
voor een mooie gladde huid. In
onze buurt zijn we best tevreden
met ons velletje. We voelen ons
eigenlijk nog niet zoveel ouder als
toen we hier net woonden. Komt
dat dan door die avondjes vol
schoonheidstips?
Afgelopen week hadden we weer
zo’n buurvrouwenavondje en vertelde onze demonstratrice dat ze
ermee stopt. Wat nu? Niet dat we
ooit luisterden naar de schoonheidsadviezen, daar zijn we niet
zo van. Dit waren altijd vooral
avondjes voor de gezelligheid.
Tussendoor werden dan altijd wel
wat producten besteld, zodat het
voor de consulente leuk bleef om
te komen.
Hoe moet dat nu verder? Zullen we
dan toch aan die rimpels moeten
gaan geloven? Of houden we ze
redelijk glad door het ontspannen
met elkaar omgaan onder het
genot van een wijntje. Ja, ik denk
toch dat het daaraan ligt. Schoonheidsproducten zijn overal te koop,
dus dat komt wel goed.
We gaan gewoon regelmatig een
buurvrouwenavondje organiseren
zonder demonstratie. Kopje koffie,
een wijntje, een hapje en gezellig
bijkletsen, dat houdt ons jong, dus
dat blijven we gezellig doen! Een
leuke bijkomstigheid: die avondjes worden dan meteen een stuk
goedkoper! Dus houden we weer
wat over om daarnaast eens andere leuke dingen te gaan doen!

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.

Veel leesplezier met deze 23 editie
van Weekblad In de Klundert!

Zet er even bij waar de foto
precies genomen is.
Deze week een foto van Jan Willeboordse. Ondanks het herfstachtige weer
een lentevoorproefje met deze foto van de prachtige narcissen in het mooie
centrum van Klundert.
Wie maakt voor de volgende editie de Foto van de Week?

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

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

Vet bevriezen (Cryolipolyse)
Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

Vanaf € 98,00

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

www.feelbeauty.nl
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Korenfestival in De Niervaert

Op zondagmiddag 24 maart houdt
het Klundertse koor Rhythm4all
een korenfestival in de grote zaal
van De Niervaert in Klundert. Dit
festival begint om 13:30 uur en de
toegang is gratis.
Aan deze muzikale middag zullen
de volgende koren meewerken:
Switch uit Terheijden met 45 leden, Buiten Bereik uit Oud Gastel
met 28 leden, Ritmisch koor Dinteloord uit Dinteloord met 30 le-

den, Zezam uit Zevenbergen met
30 leden, El Pio uit Etten Leur met
31 leden, Parel Vocal Group uit
Fijnaart met 30 leden en natuurlijk
het Klundertse koor Rhythm4all
met 30 leden. Totaal dus genieten
van zeven koren met maar liefst
ruim 220 zangers en zangeressen.
Er wordt geen pauze gehouden,
maar De Babbelaar, het cafeetje
in de foyer is open voor een drankje of een hapje.

Lezing veerponten van Moerdijk
en aanleg Moerdijkbruggen

Foto: Regionaal Archief Dordrecht – Koplading op het Moerdijkveer
Op vrijdagavond 29 maart zal Leen
ten Haaf op uitnodiging van de Seniorenraad Moerdijk een lezing
geven over de Moerdijkbruggen
en veerpontjes van Moerdijk. De
lezing is in Gemeenschapshuis De
Ankerkuil, Steenweg 48 in Moerdijk. Het begint om 20.00 uur, de
toegang is gratis.
Nog steeds wordt gesproken over
‘Boven en Beneden de Moerdijk’.
Dit heeft er mee te maken dat na
de Sint Elisabethsvloed de Grote
Waard na een aantal dijkdoorbraken grotendeels blijvend onder
water bleef staan waardoor een
binnenmeer ontstond wat later

de Biesbosch en het Hollandsdiep werden. Daardoor kwam
Brabant gescheiden te liggen van
Dordrecht. Aanvankelijk werd de
oversteek bij tijd en wijle gedaan
met roei-of zeilboten. Vanaf 1821
ontstond er een geregelde veerdienst met stoomponten. In 1872
werd de spoorbrug aangelegd en
in 1936 de verkeersbrug. In 1945
blies het terugtrekkende Duitse
leger de bruggen op en was Brabant weer los van Holland. Aan
de hand van foto’s met toelichting
worden deze belangrijke gebeurtenissen voor dit gebied zichtbaar
gemaakt.

Mooie cultuuractiviteiten voor
iedereen uit de gemeente
Moerdijk

Voor de cultuurliefhebbers uit
de gemeente Moerdijk heeft de
Stichting Cultuur Moerdijk weer
een paar mooie activiteiten komend weekend. Vrijdagavond 22
maart draait de film ‘Niemand in
de stad’ in Theater De Schuur in
Zevenbergen en zondagmiddag 24
maart presenteert de Werkgroep
Concerten een klassiek pianoconcert met Marco Grieco in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis.
Vrijdagavond filmvertoning
Filmhuis Cine7 is een werkgroep
van de Stichting Cultuur Moerdijk.
Deze werkgroep selecteert films
op basis van inhoud, kwaliteit en
actualiteit. De film ‘Niemand in de
stad’ is gebaseerd op de gelijknamige roman van Philip Huff, die
ook meeschreef aan het scenario. Een verhaal over vriendschap,
maar vooral over de onhandige,
pijnlijke ervaringen die horen bij
het volwassen worden, overtuigend neergezet door drie voortreffelijke jonge acteurs: Minne Koole,
Chris Peters en Jonas Smulders.
Drie jonge vrienden worden met
vallen en opstaan volwassen tijdens hun studententijd in Amsterdam. De plotselinge dood van
één van hen zet daarbij alles op
scherp. In deze turbulente periode

proberen zij los te komen van hun
ouders en achtergrond, ervaren
ze wat de betekenis is van vriendschap en ontdekken de vrienden
wie ze werkelijk zijn.
De film begint vrijdagavond om
20.00 uur en de toegang bedraagt
6,50 euro.
Zondagmiddag pianoconcert
Zondagmiddag zal de Italiaanse
pianist Marco Grieco een concert
geven in de Moerdijkzaal van het
gemeentehuis met werken van
Ludwig van Beethoven en Franz
Liszt.. Deze fameuze pianist studeerde cum laude af aan het Umberto Giordano Conservatorium in
Foggia. Ook studeerde hij economie aan de universiteit van Foggia.
Hij veroverde vele prijzen en trad
met succes op in Canada, de Verenigde Staten, China, Zuid Afrika,
Indonesië, Thailand en in Portugal. Het publiek en met name de
internationale pers hebben veel
bewondering voor deze pianist.
Een bijzonder concert dat voor de
liefhebbers van klassieke pianomuziek echt de moeite waard is
om te bezoeken.
Dit pianoconcert begint om 12.30
uur in de Moerdijkzaal, de toegang
bedraagt 15 euro.

Nieuwe yogaschool in Klundert
Vanaf april is Klundert een yogaschool rijker. Manon den Otter-Kotvis opent dan de deuren
van Senti Yoga aan de Poststraat
5 in Klundert.
Voorafgaand aan de officiële opening houdt Manon aanstaande
vrijdag 22 maart een open huis
van 12 tot 19 uur waarbij iedereen

van harte is uitgenodigd om even
binnen te lopen. Mensen kunnen
zich die dag ook aanmelden voor
gratis proeflessen. Deze worden
gehouden om 10 uur en om 19.30
uur. Aanmelden voor deze proeflessen kan via e-mail: manon@
sentiyoga.nl of telefonisch 0653778636.
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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 Cors de Visser (66) uit Klundert

heb meegemaakt…
Een reisje met het gezin naar
Polen met bezoeken aan de concentratiekampen Auschwitz en
Birkenau.
Ik ben trots op…
Op mijn gezin. Op mijn vrouw
Ineke, op de drie kinderen met
aanhang en op onze drie kleinkinderen. Allemaal staan ze goed
in het leven, zijn sociaal en ik ben
dankbaar dat ze het allemaal goed
hebben.
Mijn lijfspreuk is…
Het komt wel goed (zij het dat het
soms wel even kan duren).

Ik woon in Klundert sinds…
Sinds 1979, maar ik kom al sinds
1970 dagelijks in Klundert, omdat
ik in 1970 bij de gemeente Klundert ben gaan werken, dus al bijna
50 jaar nauw verbonden met de
Klundert. Ik ben geboren in 1952
op een boerderij in Lage Zwaluwe,
kom uit een gezin van nog twee
broers en twee zussen. Ik ben de
jongste. Mijn vader was boer en
mijn oudste broer heeft in 1972 de
boerderij (Hoeve ’s -Heerenhuis in
Lage Zwaluwe) overgenomen. Ik
ben toen met mijn ouders in Zevenbergen gaan wonen.
In heb de lagere school in Lage
Zwaluwe doorlopen en ben toen
naar de MULO in Zevenbergen
gegaan. Daarna de HAVO in Dordrecht. Ik wilde graag boer worden, maar mijn oudste broer werd
dat al. Ik ben toen ‘maar’ op het
gemeentehuis gaan werken, want
‘kostgangers hielden ze niet thuis’
aldus mijn vader.
Dat ‘maar op het gemeentehuis
gaan werken’ was voor mij echter
helemaal niet zo’n ‘maar’, want ik
vond dat best wel interessant en
boeiend en ben daarvoor studies
gaan volgen. Tien jaar in de avonduren boven de boeken gezeten en
daardoor kon ik doorgroeien in
mijn ambtelijke loopbaan. In 1990
ben ik gemeentesecretaris van de
gemeente Klundert geworden, dit
tot aan de gemeentelijke herindeling van 1997. Daarna benoemd
tot gemeentesecretaris van de gemeente Strijen, welke baan ik tot
mijn pensionering (juli 2017) met

heel veel plezier heb vervuld.
In 1979 ben ik getrouwd met Ineke
Punt, een boerendochter van de
Uilendijk. We hebben drie kinderen gekregen, Dian, Tinet en Ben,
die inmiddels allemaal het huis
uit zijn en een eigen huishouden
hebben. Inmiddels ook drie kleinkinderen.
Men zou mij kunnen kennen
van…
Misschien van het werk op het
gemeentehuis bij de voormalige
gemeente Klundert. Of vanwege
de maatschappelijke functies die
ik in het verleden bekleed heb. Ik
ben in de loop der jaren secretaris/penningmeester geweest van
Jachtraden Niervaert en Zwaluwe, voorzitter verzorgingshuis
Mauritshof, bestuurslid Rabobank
Moerdijk, medeoprichter/secretaris Bevrijdingscomité Klundert,
medeoprichter/voorzitter Oranjecomité Klundert, medeoprichter/voorzitter ‘Klundert 650 jaar’,
voorzitter Westhoeks Mannenkoor, gemeenteraadslid/fractievoorzitter CDA Moerdijk. Nu ben
ik lid van de sociëteit Eensgezindheid en van Probus, ik zing in het
Westhoeks Mannenkoor en in het
passiekoor van de productie Passie in Klundert.
Het meest bijzondere wat ik ooit
heb gedaan heb…
Parachutespringen in mijn militaire diensttijd.
Het meest bijzondere wat ik ooit

Ik ben goed in…
Ik zou het niet weten…
Maar gelukkig weet vrouwlief Ineke wel wat dingen te noemen zoals: Cors is goed in organiseren,
in verbinden van mensen en organisaties, hij is ook een hele leuke
opa en staat altijd klaar voor de
mensen om hem heen.
Ik heb een grote hekel aan…
Polarisatie en gezeur. Zowel in de
politiek als in het maatschappelijk leven. Zoek de samenwerking
in plaats van de tegenstellingen.
En als er tegenstellingen zijn,
constateer dat dan met elkaar en
zoek vervolgens een modus om
daarmee om te gaan in plaats van
de zaak op de spits te drijven.
Het boek waarvan ik genoot…
Vanwege mijn werk heb ik veel
vakmatig moeten lezen. Een echt
boekenmens ben ik niet. Bij mijn
afscheid als gemeentesecretaris
van Strijen heb ik nogal wat boekenbonnen gehad en die heb ik
inmiddels verzilverd door boeken
te kopen over Poetin, over de gevolgen van de scheiding tussen
Noord en Zuid Korea en over de
Tweede Wereldoorlog. Aan het
boek over Poetin ben ik begonnen,
maar ik vind het nogal taai.
Ik luister graag naar...
Ik heb geen specifieke voorkeuren, maar bij ons staat bijna altijd
Omroep Brabant aan en in de auto
Radio 5. Van 100% NL krijg ik jeuk.
Het liefst drink ik...
Overdag koffie en ’s avonds een
biertje, maar alleen met prettig
gezelschap.
Het lekkerste eten vind ik...
AGV oftewel een normale Hol-

landse pot (aardappels, groente,
vlees).
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik ben niet zo’n vakantieganger.
Het mooiste van vakantie vind ik
het thuiskomen. Maar ja, om thuis
te komen, moet je eerst weggaan.
Ik heb geen specifiek favoriet vakantieland. Ineke en ik fietsen
graag en elke keer kijken we weer
op van de schoonheid van Nederland.
Mijn meest dierbare herinnering
is...
Dat zijn toch wel de momenten
toen de kinderen klein waren, de
jaren dat alle kinderen nog thuis
woonden en ik bewaar dierbare
herinneringen aan de vakanties
die we als gezin met elkaar hebben beleefd.
In mijn vrije tijd...
Ik ga twee keer per week hardlopen 13 kilometer in en om Klundert, verder houd ik me bezig met
accordeon spelen, fietsen, tuinieren, helpen op de boerderij bij
mijn dochter, zingen bij m’n koren,
ik ben lid van de sociëteit Eensgezindheid en van Probus en ik kan
echt genieten van lekker buurten
met familie, vrienden, kennissen
onder het genot van een biertje.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is...
Ik zou het niet weten. Ik ben een
heel tevreden, gelukkig mens en
ik probeer zoveel mogelijk van het
leven te genieten. Niets moet, alles mag.
Als ik 10 miljoen euro zou winnen…
Ik geloof niet dat ik anders zou
gaan leven. Ik heb een goed leven,
voel me goed, fit en ik heb eigenlijk alles al. Wat zou ik nog meer
wensen? Ik doe overigens aan
geen enkele loterij mee.
Op televisie kijk ik graag naar...
Actualiteiten en Engelse kostuumdrama’s. Denk aan Downtown Abbey, Poldark etc.
Mijn beste vriend/vriendin...
Dat zijn onder andere Toon en
Tonnie van Elewout. Dat is een jarenlange vriendschap, waar we alles mee kunnen delen, terwijl we
soms weken niet bij elkaar over de
vloer komen.
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Vervolg Gewoon Bijzonder...
Het belangrijkste in een vriendschap is...
Er voor elkaar zijn.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met...
Met Willem Alexander. Dit overigens enkel in zijn wintersportvakantie en dan met name voor
Maxima.
Ik heb bewondering voor…
Mensen die altijd klaar staan voor
een ander, dan wel voor de gemeenschap.
Klundert vind ik…
Een plek waar alles te vinden is en
waar het goed wonen is.
Wat ik mis in Klundert is...
De Randweg. En dan liefst niet
dwars door het maagdelijke,
onaangetaste, open landschap
(wees daar alsjeblieft zuinig op)

achter de boerderij van Piet den
Engelse, maar doorgetrokken van
de Zwingelspaansedijk naar de
Klundertsedijk over het bestaande
dijklichaam. En ik mis vrij liggende, goed begaanbare fietspaden.
Het fietspad naar Zevenbergen en
terug bijvoorbeeld is een ramp.
Mooiste plekje in Klundert…
’t Ravelijn. In het volkslied van ’t
Ravelijn zingen we dat ook: ‘Mooiste straat van Klundert, groene
bomenrij’.
Minst mooie plekje in Klundert…
Is misschien nu nog wel de Bult
van Pars.
Mooiste plekje in gemeente
Moerdijk…
Het maagdelijke, onaangetaste,
open polderlandschap achter de
boerderij van Piet den Engelse.

Wat vindt u van Weekblad In
de Klundert?
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.
Nieuwstips zijn altijd welkom!
Mail uw nieuwtjes, aankondigingen, tips en suggesties door
naar redactie@indeklundert.nl
en wie weet staat het in onze volgende editie.
Voelt u zich betrokken?
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.
Wilt u adverteren?
Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer
informatie over adverteren.
Voor redelijke tarieven kunnen

advertenties geplaatst worden
in diverse formaten en zonder
meerprijs altijd fullcolour. Advertenties kunnen rechtstreeks
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.
Bent u al Vriend 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).

Kalender:
dinsdag 19 maart
13.30-15.30 uur: Spel- en handwerkmiddag in d’Ouwe School
Noordhoek
woensdag 20 maart
13.00-14.00 uur: Spreekuur
Geld & Recht Sociaal Raadsliedenwerk (gratis juridisch
spreekuur)
14.00-16.00
uur:
Opening
Heemhuis
Heemkundekring
Die Overdraghe Klundert
19.00 uur: Knutselavond in het
Huis van de Wijk
hele dag: Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
vrijdag 22 maart
12.00 uur: Nationale Pannenkoekendag voor Moerdijkse ouderen in De Ankerkuil Moerdijk
12.00-19.00 uur: Open huis
nieuwe yogaschool Senti Yoga,
Poststraat 5 Klundert
20.30 uur: Toneelvoorstelling
‘Schaduwen’ in De Ankerkuil
door Toneelvereniging Moerdijk
Zaterdag 23 maart
09.30-13.00 uur: Zwerfvuil opschoondag Noordhoek
14.00 uur: Concert Roosendaals
Kamerkoor in De Stad Klundert
14.00-16.00 uur: Tentoonstelling vitrines in De Stad Klundert
Heemkundekring Die Overdraghe
19.30 uur: Kaartavond in MFG
Noordhoek; opgeven via email
sdnnoordhoek@gmail.com
20.30 uur: Toneelvoorstelling
‘Schaduwen’ in De Ankerkuil
door Toneelvereniging Moerdijk
zondag 24 maart
12.00-17.00 uur: Korenspektakel in De Niervaert
dinsdag 26 maart
13.30 uur: Bloemstukjes maken
in het Huis van de Wijk (opgeven
in het HvdW).
13.30-15.30 uur: Spel- en handwerkmiddag in d’Ouwe School
Noordhoek

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
Over de afgelopen week is niets te
melden.
Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Willemstad, Helwijk, Tonnekreek,
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon 0900-8844

Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl
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Recept van de Week:
American Pancakes met
blauwe bessen
Op vrijdag 22 maart 2019 wordt de
13e editie van Nationale Pannenkoekdag gehouden. Die dag gaan
basisschoolleerlingen door heel
het land pannenkoeken bakken
voor ouderen in de buurt.
Misschien een goede reden om
juist die dag thuis ook pannenkoeken te bakken en dan een portie te
brengen bij ouderen in de buurt.
Hieronder een recept voor overheerlijke Amerikaanse pannenkoekjes. Deze zijn wat kleiner
maar wel dikker en luchtiger dan
onze Hollandse pannenkoeken.
Ingrediënten voor 10 pannenkoekjes:
130 gram bloem, 2 theelepels
bakpoeder, 1 ei, 2 dl karnemelk,
20 gram boter, 100 gram blauwe
bessen, snufje zout, snufje poedersuiker.
Extra: Griekse yoghurt, honing en
nog wat blauwe bessen. Of stroop
of ahornsiroop.

Bereiding:
Laat de boter smelten in een pannetje of in de magnetron. Voeg alle
droge ingrediënten bij elkaar en
zeef dit. Klop in een andere kom
met een garde het ei los samen
met de karnemelk. Voeg vervolgens de droge ingrediënten toe en
roer totdat er een glad beslag is
ontstaan. Roer vervolgens de gesmolten boter erdoor en laat deze
goed opnemen in het beslag. Voeg
als laatste de blauwe bessen bij
het beslag.
Doe een beetje boter in een grote koekenpan en doe een eetlepel
beslag per pannenkoekje in de
pan. Met een grotere pan kun je er
steeds twee of drie tegelijk in één
pan bakken. Bak de pannenkoekjes aan beide kanten goudbruin.
Stapel wat pannenkoekjes op elkaar en serveer ze met de Griekse yoghurt, honing en nog wat
blauwe bessen.
Kan natuurlijk ook gewoon met
suiker, stroop of ahornsiroop.

Woordzoeker
straatnamen voor 1976
In de voorbije negen weken hebben we het hoe, wat en waarom verklaard
van de straatnamen in de bebouwde kom van Klundert van vóór 1976. In
onderstaande puzzel vindt u er daarvan bijna de helft terug. Probeer ze
allemaal te vinden. De letters die u overhoudt vormen een slagzin, die
u in kunt vullen in de vakjes onder aan dit blad. Succes en veel plezier!

Ambachtsherenweg – Blauwe Suisdijk – Boudewijnstraat – Gracht –
Houtzagerij – Keenestraat – Kerkring – Kerkweg – Molenberglaan – Molenstraat – Molenvliet – Moye Keene – Niervaertweg – Nijverheidsstraat
– Oliemolenstraat – Oranjestraat – Sint Janspad – Smidspad – Van Coehoorn-bastion – Van Gaasbeekstraat – Van Puttenstraat – Van Strijenstraat – Vestkant – Von Kropffplein - Zevenbergsepoort – Zevenbergseweg

Viooltjesmarkt aanstaande
zaterdag 23 maart
Traditioneel houdt de Stichting
Oranjecomite Klundert weer een
viooltjesmarkt om wat extra geld
te genereren voor de activiteiten
op Koningsdag. Deze zou afgelopen zaterdag gehouden worden,
maar vanwege de slechte weersomstandigheden is deze markt
een week uitgesteld. Nu wordt
de markt aanstaande zaterdag 23
maart gehouden op het Stadhuisplein in Klundert.
Behalve viooltjes in diverse kleuren en maten worden ook allerlei
andere zomerbloeiers aangebo-

den zoals Spaanse margrieten,
vergeet-me-nietjes en geraniums.
En om alles meteen in de pot te
kunnen zetten wordt er ook potgrond verkocht. De markt begint
om acht uur. Het duurt tot ongeveer drie uur of tot alles is uitverkocht.

Noordhoekse koekiemonsters bakken voor KiKa
BSO Happykids doet mee aan de
actie ‘Koekiemonsters bakken
voor KiKa’. Tot eind maart kunnen
bestellingen doorgegeven worden
aan Kinderopvang De Dwergjes
in Noordhoek om iets lekkers te
bakken. Deze actie is naar het idee
van ‘Heel Holland bakt’ en tot eind
maart gaat de BSO in Noordhoek
dus bakken voor KiKa.
De eerste bestellingen zijn gedaan
en De Dwergjes hebben al heel
wat overheerlijke koekjes gebakken. Bestellijsten kunnen opgehaald worden bij Kinderopvang De
Dwergjes of aanvragen via e-mail:

info@kinderopvangdedwergjes.nl.
De lijsten kunnen ingeleverd worden bij een van de medewerkers
van de BSO. Deze kinderopvang zit
gekoppeld aan Basisschool St. Jozef, Bisschop Hopmansstraat 1a
in Noordhoek.
De inkoop wordt gesponsord
door de St. Jozefschool en De
Dwergjes, dus de gehele opbrengst van deze bakactie gaat
naar KiKa.
De actie steunen kan ook zonder
baksels. Er worden ook lege statiegeldflessen ingezameld voor
het goede doel en donaties zijn
uiteraard ook meer dan welkom.
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Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 22 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
Het thema van de Boekenweek
heeft wat losgemaakt! De moeder
de vrouw – naar een gedicht van
Martinus Nijhoff. Is dat niet een
beetje vrouwonvriendelijk? Lees het
gedicht zelf. De vrouw in het gedicht
staat aan het roer van een schip. En
zij zingt psalmen. Hoezo rolbevestigend? Alle ruimte voor de vrouw en
voor wat zij te zeggen heeft. Graag
brengen we dit mooie gedicht on-

der uw aandacht bij het begin van
de Boekenweek die overigens duurt
van 23 tot 31 maart.
De moeder de vrouw van Martinus
Nijhoff
Ik ging naar Bommel om de brug te
zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee
overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar
lag, in ‘t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap
wijd en zijd - laat mij daar midden
uit de oneindigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij
bevoer kwam langzaam stroomaf
door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek, zij stond bij ‘t roer, en
wat zij zong hoorde ik dat psalmen
waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn
moeder voer. Prijs God, zong zij, Zijn
hand zal u bewaren.
Dinsdag 19 maart:
19.00 u. Catechisatie onderbouw
in kelder van de hervormde kerk

Zwerfvuil opschoondag in
Noordhoek

Zaterdag 23 maart wordt de landelijke opschoondag gehouden en
ook in Noordhoek doen ze mee
aan deze actie. Van 9.30 uur tot
13.00 uur gaat Noordhoek aan de
slag om alle zwerfvuil in en om het
dorp te ruimen.
De kinderen van basisschool Sint
Jozef beginnen vrijdag al met
het opschonen van zwerfvuil in
Noordhoek. Voor zaterdagochtend
worden Noordhoekers opgeroepen om allemaal een steentje bij
te dragen aan deze opschoondag. De start is om 9.30 uur op
het adres Sint Jozefstraat 7 in
Noordhoek. Onder het genot van
een kopje koffie, thee of iets fris
met wat lekkers worden de routes

ingedeeld. Er zijn materialen beschikbaar zoals hesjes, grijpers,
handschoenen en vuilniszakken.
Degenen die bijvoorbeeld maar
een uurtje tijd hebben om te helpen, zijn natuurlijk ook welkom,
want vele handen maken licht
werk.
Een speciale oproep voor scholieren die nog punten nodig hebben
voor hun maatschappelijke stage:
zij kunnen een mooi getuigschrift
krijgen als ze komen helpen bij
deze actie.

19.00 u. Catechisatie bovenbouw
in de gereformeerde kerk
Zondag 24 maart
10:00 uur: Ochtenddienst, Hervormde kerk, ds. A. Slingerland
11.00 uur: Ochtenddienst, Connected, Gereformeerde kerk
16.30 uur: Middagdienst Gereformeerde kerk, Ds. L. Krúger,
Rotterdam
18.30 uur: Avonddienst Hervormde kerk, ds. C.C.J. v.d. Dussen uit
Ede
Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk,
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 24 maart
9.30 uur: Morgendienst,
Ds. F. den Harder
18.30 uur: Zingen bij het orgel
Dinsdag 26 maart
19.30 uur: Taizé Gebedsgroep in
de consistorie

Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en
Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
Donderdag 21 maart
09:30 uur: Gebedsviering;
voorganger M.Bastiaansen
Zondag 24 maart
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 maart
19.00 uur: Eucharistieviering;
voorganger M. Prasing

Pannenkoekendag in Moerdijk
Vrijdag 22 maart is het Nationale Pannenkoekendag. Basisschool IBS
De Klaverhoek doet hieraan mee in samenwerking met de Stichting
Sociaal Kultureel Werk De Klavers, Huis van de Wijk Moerdijk, Gemeenschapshuis De Ankerkuil en de Seniorenraad. De pannenkoekenmaaltijd wordt gehouden in De Ankerkuil.
Het is al voor de 13e keer dat de
Nationale
Pannenkoekendag
wordt gehouden. In Moerdijk vinden ze dit een mooie gelegenheid
om in het dorp ook de verbinding
te leggen tussen jeugd en ouderen door op een gezellige manier
samen te eten. De Nationale Pannenkoekendag heeft als doel om
opa’s en oma’s en ouderen uit de
buurt een beetje extra aandacht
te geven. Dit jaar heeft Nationale
Pannenkoekdag het thema ‘Pannenkoeken bakken met je hart’.
Want pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is ook
gezellig. Het brengt jong en oud
bij elkaar.
Zelfgebakken pannenkoeken
SKW De Klavers bakt de pannenkoeken en het laatste uurtje gaan
de kinderen van groep 8 van De

Klaverhoek helpen met bakken,
terwijl de kinderen van groep 7 de
tafels zullen dekken.
Alle opa’s en oma’s van de schoolkinderen en de 55-plussers van
het dorp Moerdijk zijn uitgenodigd
om samen pannenkoeken te komen eten. Vanaf 12 uur worden
de pannenkoeken geserveerd. De
pannenkoeken zijn gratis, maar
consumpties zijn wel voor eigen
rekening.
Opgeven
Om te kunnen schatten hoeveel pannenkoeken er gebakken
moeten gaan worden, wordt er
gevraagd of mensen die willen
komen eten zich aanmelden. Dit
kan bij Ingrid Joosen (Havendijk
3) of bij Dianne Wervers (Margrietstraat 6).
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NL DOET: enthousiaste
vrijwilligers in de Mauritshof

Toneelvereniging Moerdijk op
de planken met ‘Schaduwen’

Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zaterdag 30 maart brengt toneelvereniging Moerdijk haar jaarlijkse toneelvoorstelling in Gemeenschapshuis De Ankerkuil in Moerdijk. Dit seizoen is de keuze gevallen op het
stuk ‘Schaduwen’ van Martine Faber.

Vrijwilligers zijn zaterdag aan de slag gegaan met het opfrissen en
verven van de drie keukens van de PG-afdeling in De Mauritshof
Klundert. Dit in het kader van de landelijke actie NL Doet.
De PG-afdeling telt 24 bewoners
verdeeld over drie woongroepen.
Alle drie de woonkamers hebben
een keuken en die keukens hebben alle drie een flinke opfrisbeurt gehad. De muren zijn weer
voorzien van een mooi kleurtje
en alles is weer lekker schoon
en fris.
Enthousiast
De actie werd gecoördineerd
door Hanny van Es van Surplus.
Ze had een leuke groep vrijwilligers bij elkaar. Samen met Mirjam Ploeg, Miryam Vermeij, Caroline Verbaten, Petra Grootenboer, Anneke Verschuren, Jack
Nuiten, Joke Schneijderberg en
Ria van Dam is er keihard gewerkt zaterdagochtend om de
klus te klaren. En dat allemaal
vol enthousiasme en met heel
plezier onder elkaar. Ondertussen werden er ook nog pannen-

koeken gebakken en kon deze
actie afgesloten worden met een
gezellige
pannenkoekenlunch
samen met bewoners en deze
vrijwilligers.
Kanjers
De initiatiefnemer Hanny van
Es is buitengewoon tevreden en
dankbaar voor het geweldige
resultaat: “Wat een kanjers van
vrijwilligers zijn hier bezig geweest. Het was echt een bijzondere dag. Er waren leuke gezellige en bijzondere interacties met
onze bewoners en de vrijwilligers. Het was weer een dag met
een gouden randje. In deze toch
al drukke maatschappij vind ik
het enorm bijzonder dat de mensen in onze samenleving tijd vrij
maken voor onze ouderen.”

Maria, de hoofdfiguur in dit toneelstuk, was een gevierd actrice.
Na een beroerte is zij halfzijdig
verlamd geraakt en kampt ze met
een afasie, een taalstoornis. Haar
zoon roept de hulp in van de exman van Maria om zijn moeder uit
haar isolement en depressie te
halen. Samen beleven ze belangrijke momenten uit hun leven opnieuw en ontwaken de gevoelens
van liefde weer. Als die überhaupt
al ooit weg waren geweest. Toch
is het juist de liefde die Maria
noopt tot het nemen van drastische besluiten. In ‘Schaduwen’
wordt het contrast tussen de rijke
gedachtewereld en de trivialiteit
van de gesprekken die nog mogelijk zijn duidelijk. Omdat Maria
alleen maar het woord schaduwen kan zeggen, verwoorden twee
alterego’s, Maria in jongere jaren,
haar gedachten en herinneringen.
Beklemmend en indrukwekkend
Schrijfster Martine Faber verwoordt zelf over dit toneelstuk:
“Het is een stuk dat mij persoonlijk
erg ter harte gaat. Ik heb vroeger
heel lang met mensen met een
afasie gewerkt en ik heb me daar
toen ook erg in verdiept. Ik wil met
dit stuk graag een stem geven

Tips voor de redactie?
Mail deze naar:
redactie@indeklundert.nl

aan al die mensen (en het zijn er
heel veel) die zelf niet meer kunnen verwoorden waar ze tegenop
lopen. Ik heb geprobeerd om er,
ondanks het zware thema, een
ontroerend, mooi en licht romantisch verhaal van te maken.” En
daar is zij volkomen in geslaagd.
'Schaduwen' is een beklemmend,
maar indrukwekkend toneelstuk
waarin Martine Faber de toneelliefhebbers op toegankelijk wijze
confronteert met deze zware materie. In de theatrale vormgeving
is haar respectabele theaterervaring en grote liefde voor het toneel
duidelijk zicht- en voelbaar.
Regiedebuut
‘Schaduwen’ is het regiedebuut
van Margreet van Ballegooijen.
De voorstellingen zijn op vrijdag
22, zaterdag 23 en zaterdag 30
maart 2019 in gemeenschapshuis De Ankerkuil, Steenweg 48 te
Moerdijk. Alle voorstellingen starten om 20.30 uur. Kaarten kosten
€10,00 per stuk en zijn te reserveren via toneelmoerdijk@outlook.
com / 0168-412150 of voor de
voorstelling te koop aan de kassa.
Er is géén pinmogelijkheid.
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Korfbalvereniging DSO

Voetbalvereniging Klundert

Degradatie erg dichtbij na
nieuwe nederlaag DSO 1

Klundert en de Fendert halen
het einde niet

Degradatie naar de 4e klasse komt steeds dichterbij voor DSO. In eigen
huis werd er namelijk verloren van Seolto uit Vlissingen, waardoor DSO
met nog 2 wedstrijden te gaan maximaal 7e kan eindigen in de poule. Op
dit moment staat TOGO op die plek met 1 puntje meer en lijkt het resterende programma van TOGO eenvoudiger dan dat van DSO. Overigens
degraderen ook de 2 slechtste nummers 7 van de in totaal 9 poules naar
de vierde klasse.

De wedstrijd tussen Klundert en de Fendert duurde slechts 38 minuten.
Klundert protesteerde na het tweede doelpunt van de Fendert en vroeg
om opheldering omdat een overtreding op Trevor Batenburg voorafging
aan dat doelpunt. Hierop ontstond enige chaos en werd de wedstrijd gestaakt door de scheidsrechter. Ondanks verzoeken van beide teams om
verder te spelen bleef de scheidsrechter bij zijn beslissing om niet verder
te gaan en vervolgens is hij vertrokken en ook niet meer in de bestuurskamer geweest. Klundert moest via het wedstrijdformulier ontdekken
dat er in de commotie drie kaarten waren uitgedeeld, waarvan rood voor
Trevor Batenburg en Grace Kitenge en een gele kaart voor trainer Marco
van Dijnsen na zijn opmerking dat indien de scheidsrechter gewoon gefloten had er niets aan de hand was geweest. De wedstrijd zal te zijner
tijd worden uitgespeeld en zal Klundert moeten proberen, waarschijnlijk
met 10 man, de 0-2 achterstand goed te maken.

DSO wist dus voorafgaand aan de wedstrijd tegen Seolto waar het aan
toe was: ze moesten winnen. In een goed gevulde sporthal gingen beide ploegen goed van start, maar het werd een teleurstellende wedstrijd
voor DSO, want Seolto won verdiend met 17-21.
Na afloop daalde het besef in dat dit wel eens een cruciale nederlaag
kon zijn. TOGO verloor weliswaar ook (van NIO), maar DSO staat dus nog
altijd op de laatste plaats. Volgende week gaat DSO op bezoek bij NIO en
gaat TOGO op bezoek Seolto, een week later speelt DSO thuis tegen Paal
Centraal en TOGO thuis tegen Korbatjo. DSO moet er in ieder geval voor
zorgen dat het zelf het maximale uit deze twee wedstrijden haalt en dan
maar hopen dat TOGO geen punten meer pakt. En zelfs dan, mocht DSO
op de 7e plek terecht komen, is het nog maar de vraag of het genoeg is.
Na volgende week zal dat een stuk duidelijker worden.
De wedstrijduitslagen van DSO ontbreken omdat de bond nog niet alle
wedstrijden heeft verwerkt.
Programma zaterdag 23 maart:
19:45 uur: NIO 1 - DSO 1
18:20 uur: NIO 2 - DSO 2
17:20 uur: DSO 4 - Merwede / Multiplaat 7
18:30 uur: DSO 5 - Scheldevogels 4
13:15 uur: Eureka 3 - DSO 6
17:00 uur: Fortis A2 - DSO A1
17:00 uur: Good Luck B1 - DSO B1

16:00 uur: Good Luck B2 - DSO B2
12:00 uur: DSO B3 - De Voltreffers B1
11:00 uur: Sporting Delta D2 DSO D1
11:00 uur: DSO D2 - Ventura Sport D1
10:00 uur: DSO D3 - DeetosSnel D4
10:00 uur: Scheldevogels E2 - DSO E1
09:00 uur: Albatros E6 - DSO E2

Moerdijks Zwemfestijn voor
Stichting Jarige Job in
Zwembad De Niervaert
Zaterdag 23 maart wordt het
Moerdijks Zwemfestijn georganiseerd doorLionsclub Zevenbergen.. Een zwemevenement
waar iedereen aan mee kan
doen, waarbij geld wordt opgehaald voor Stichting Jarige Job.
Deze stichting geeft Nederlandse kinderen die wegens armoede
hun verjaardag niet kunnen vieren, een verjaardagsbox. In die
box zit alles wat er nodig is voor
een knalfuif thuis en op school.
Het principe van het zwemfestijn
is heel simpel: met jouw team
zoveel mogelijk baantjes zwemmen en jezelf daarvoor laten
sponsoren!
Aan het zwemfestijn dat wordt
gehouden in zwembad De Niervaert in Klundert van 13.00 16.00 uur kan iedereen meedoen.

Maak een team met je kinderen,
de voetbalclub, je pokervrienden, de wekelijkse kookclub of je
studentenvereniging. Een team
bestaat uit 4 tot 8 zwemmers
en één teamcaptain. Je hoeft
geen ervaren zwemmer te zijn;
de schoolslag volstaat, zolang je
maar zo vaak mogelijk de rand
aan probeert te tikken. De teamcaptain is het aanspreekpunt
en verantwoordelijk voor zijn of
haar team. De belangrijkste taak
van de teamcaptain: aanmelden
via de website en daarna vooral
heel erg enthousiast zwemmers
ronselen. Maak dat clubje leuke
mensen en probeer samen zo
veel mogelijk sponsorgeld in te
zamelen.
Inschrijven kan nog, evenals doneren. Inschrijven kan via www.
zwemfestijn.com/moerdijk.

Uitslagen 16 maart:
Klundert 1 - De Fendert 1: 2-0 gestaakt
Klundert 2 - Tholense Boys 2: 3-1
Kogelvangers 3 - Klundert 4: 1-0
Klundert 5 - DVO’60 8: 1-1 gestaakt
De Fendert JO19-1 - Klundert
JO19-1: 4-3
Unitas’30 JO15-6 - Klundert JO15-2: 5-0
Baronie JO13-3 - Klundert JO13-1: 1-5
Klundert JO12-1 - Roosendaal
JO12-1: 0-7
Klundert JO12-2 - VCW JO12-2: 4-2
Prinsenland JO11-2 - Klundert
JO11-2: 4-4
Klundert JO10-1 - SC Gastel
JO10-1: 2-10
Virtus JO8-1 - Klundert JO8-1: 5-4
Klundert JO7-1 - SVC JO7-1: 0-3
Klundert JO7-3 - Seolto JO7-2: 3-3
Klundert JO7-5 - JEKA JO7-11: 7-3
Programma vrijdag 22 maart:
19:30u Seolto VR30+1 - Klundert
VR30+1
20:00u DEVO VR30+1 - Klundert
VR30+1
20:30 u Klundert VR30+1 - De Fendert VR30+1
Programma zaterdag 23 maart:
14.30u Klundert 1 - Halsteren 1
12.00u Klundert 2 - Prinsenland 2
14.30u Klundert 4 - Oranje Wit 10

15.00u Halsteren 6 - Klundert 5
12.45u SJO FC De Westhoek VR1 Klundert VR1
10.15u The Gunners JO19-1 Klundert JO19-1
12.00u Klundert JO17-1 - Kruiningen JO17-1
12.45u The Gunners JO15-1 Klundert JO15-1
10.15u Klundert JO15-2 - Victoria’03 JO15-2
10.15u Klundert JO13-1 - RoodWit W JO13-1
10.00u WIK’57 JO12-1G - Klundert JO12-1
08.30u Beek Vooruit JO12-3 Klundert JO12-2
08.45u Klundert JO11-1 - NVS JO11-1
08.45u Klundert JO11-2 - MOC’17 JO11-4
09.30u DIOZ JO10-1 - Klundert
JO10-1
10.15u Klundert JO9-1 - VVC’68 JO9-1
10.00u Klundert JO8-1 - Oranje
Wit JO8-2
09.00u Klundert JO8-2 - Zwaluwe JO8-1
08.45u Moerse Boys JO7-1 - Klundert JO7-1
10.00u Klundert JO7-2 - Internos JO7-2
11.00u Klundert JO7-4 - Moerse
Boys JO7-2
09.00u Madese Boys JO7-3 - Klundert JO7-5

DSO A1 ongeslagen kampioen
zaalcompetitie
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Alle Concha y Toro
Chili

Bijv. Casillero del Diablo
Chardonnay
fles 0.75 liter*

30%korting
6.99 4.89

Alle Welmoed
Zuid-Afrika

Bijv. Merlot
Fles 0.75 liter*

€2 korting
5.99 3.99

De actieprijzen variëren van 2.79-10.49

Heeren van
Oranje Nassau
Zuid-Afrika

Bijv. Chardonnay
Fles 0.75 liter*

€2 korting
5.99 3.99

*Actie geldig van woensdag 20 t/m zondag 24 maart

Grolsch pils

Krat 24 flesjes à 0.3 liter of
krat 16 beugelflesjes à 0.45 liter*

Aanbieding

14.99 10.49
*maximaal 6 kratten per klant

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

Openingstijden
zondag
10:00 - 18:00 uur

