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Joel (11) uit Klundert bij 
Memoir ’44 Dutch Open 2019

Spidomeisjes winnen 
medailles

Gewoon bijzonder
Prins Johan Willem Friso XIV

recept van de week:
Ierse stoofpot met Guinnes

Bijna uitverkocht!

Passie in Klundert: een bijzondere avond uit

Een week voor Pasen zal De Stad Klundert het decor zijn voor de productie Passie in Klundert. Een voorstelling 
vergelijkbaar met The Passion die jaarlijks op televisie wordt uitgezonden. Passie in Klundert is een organisatie 
van Muziekvereniging Determinato in samenwerking met De Stad Klundert.

De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Het orkest van Determinato, 
bestaande uit ruim 60 muzikanten, 
heeft weer een prachtig programma 
samengesteld en is voor deze gele-
genheid uitgebreid met een elektri-
sche piano, gitaar en basgitaar. De 
hoofdrollen zijn verdeeld met goede 
vocalisten uit de hele regio. Stefan 
van der Kemp zal de rol van Jezus 
vertolken, Marieke Ewoldt treedt op 
als Maria, Petrus wordt gespeeld 
door Thijmen de Koeijer, Judas door 
Berry den Hollander en Pilatus door 
Kees den Hollander. 

Uniek repertoire
Beeld, toneelspel en muziek vor-
men straks een geheel. Bekende 
populaire nummers zijn gearran-
geerd, maar voor deze productie 
zijn ook een viertal originele liedjes 
speciaal gecomponeerd door Pa-
trick Vreeswijk, die als saxofonist en 
pianist meewerkt aan de productie. 
Deze nummers zijn voor het orkest 
geïnstrumenteerd door Ronald 
Harmsen, dirigent van het fanfare-
orkest van Determinato.

Koor vol passie
Voor deze productie is een speciaal 

passiekoor samengesteld. Dit koor 
bestaat uit ruim dertig enthousiaste 
mensen uit Klundert en omgeving. 
Alhoewel een groot deel niet ge-
wend is om in een koor te zingen 
en een groot aantal zelfs helemaal 
geen noten kan lezen, wordt het 
met heel veel inzet en enthousias-
me een prachtig geheel. 
Behalve orkest, koor en solisten 
zijn er ook heel wat spelers die een 
actieve rol hebben in het geheel. De 
cast wordt gevormd door vele indivi-
duele Klundertenaren, maar ook de 
spelers van theatergroep Attentzie 
hebben een rol in deze productie. 

Sfeervolle beelden
Het vestingstadje Klundert leent 
zich uitstekend voor zo’n bijzondere 
groots opgezette productie. Als lo-
catie is het schitterend gerenoveer-
de monument De Stad Klundert ge-
kozen. Naast deze sfeervolle locatie 
in het mooie Klundertse centrum, 
zullen er ook opnames gemaakt 
worden o.a. bij de Stenen Poppen, 
het Stadhuis en de Wallen.
Ook aan het technische gedeelte 
wordt hard gewerkt. Er komt heel 
wat bij kijken om straks alles per-
fect te kunnen presenteren aan 
publiek. Licht en geluid voor deze 
productie worden verzorgd door 
Famous Audio Moerdijk, filmmaker 
Yuri Ruijten van YourFilm zorgt voor 
de videobeelden, leerlingen van het 
technasium van het Markland Col-
lege maken een groot verlicht kruis. 
Het zal werkelijk een bijzondere 
avond uit worden op een unieke his-
torische locatie.

Bijna uitverkocht
Passie in Klundert wordt een week 
voor Pasen 2019 uitgevoerd als 
avondvoorstelling op donderdag 11 
april, vrijdag 12 april en zaterdag 13 
april. De voorstellingen voor vrijdag 
en zaterdag zijn al compleet uitver-
kocht. Op dit moment zijn er alleen 
nog een aantal kaarten beschikbaar 
voor de voorstelling op donderdag-
avond 11 april.
Kaarten a 17,50 euro zijn te koop bij 
Primera Van den Berge, Voorstraat 
30 in Klundert of kunnen online be-
steld worden via www.determinato.
nl. 

Lees verder op pagina 3

Enthousiast gelegenheidskoor voor Passie in Klundert



carnaval bij

alle soorten uitsmijters € 4,95 

in loerendonck

brooike hambu
rger € 4,95 

brooike hete kip  € 4,95 

brooike bal € 4,95 

aangepaste openingstijden
Vrijdag  1 maart  10:oo t/m 15:oouur

Zaterdag 2 maart 10:oo t/m 15:oouur

zondag  3 maart gesloten

maandag 4 maart 10:oo t/m 15:oouur

Disndag 5 maart 10:oo t/m 15:oouur

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

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

Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten

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

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

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers - Gennep

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

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

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

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

Weekschrijfsel
Pleasen in 300 woorden…

Veel mensen doen hun hun 
best om aardig gevonden 
te worden, om anderen te 
pleasen…. (wat een raar 
woord eigenlijk). Waarom 
zou je een ander pleasen, je 
kunt toch veel beter jezelf 
pleasen. Want als je ’t zelf 
naar je zin hebt, dan is het 
ook veel makkelijker om 
aardig te zijn tegen anderen. 
Please je zelf en anderen 
vinden jou dan vanzelf ook 
veel leuker. Zou het echt zo 
simpel zijn?

Van de week kwam ik in de 
supermarkt met iemand in 
gesprek die eigenlijk hele-
maal niet zo aardig is, die 
overal commentaar op heeft 
en het allemaal veel beter 
denkt te weten. Er was he-
lemaal niets goed. Geen fijn 
gesprek dus.

Soms kun je je wel eens druk 
maken om wat anderen van 
je vinden, hoe anderen over 
je denken, of ze je aardig vin-
den, het waarderen wat je 
doet en respecteren hoe je 
bent. Maar je kunt niet meer 
doen dan je best. Gewoon 
aardig zijn voor je mede-
mens, met een glimlach door 
het leven gaan, anderen met 
respect behandelen, dat is 
het allerbeste en beter dan 
best bestaat nu eenmaal niet.

Bij dat bewuste gesprek 
voelde ik me een beetje aan-
gevallen, stiekem toch wel 
een beetje geïntimideerd, gaf 
het me eigenlijk een onzeker 
gevoel. Inmiddels een paar 
dagen verder weet ik beter. 
Ik heb besloten om gewoon 
mijn ding te blijven doen met 
alle passie die ik in me heb. 
Natuurlijk sta ik open voor 
adviezen en opbouwende kri-
tiek. Maar degenen die alleen 
af willen kraken en ongezou-
ten meningen willen geven, 
die laat ik links liggen. Die 
weten zichzelf niet eens te 
pleasen, dus wat moet ik er 
dan mee? Niets dus!

Veel leesplezier met deze 
20e editie van Weekblad In 
de Klundert.!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

vervolg artikel voorpagina

Winactie Restaurant De Pastorie
Een leuk extraatje bij deze tickets 
is een speciale actie van Restau-
rant De Pastorie. Bezoekers van de 
voorstelling maken met hun unieke 
ticketnummer kans op een com-
pleet verzorgd diner voor vier per-
sonen. Om mee te doen kan het pu-

bliek naam, email en ticketnummer 
invullen op de website www.ete-
nindepastorie.nl/win en daarmee 
wordt er kans gemaakt op deze 
mooie prijs ter waarde van driehon-
derd euro. Woensdag 17 april wordt 
de winnaar bekend gemaakt.

Door Anjo van Tilborgh

Leutfeest met 
de Spieringkruiers
Ook in Moerdijk wordt er volop carnaval gevierd komend weekend. 
Het dorp viert dan onder de naam Spieringkruiersdurp zo’n vijf dagen 
feest onder aanvoering van Prins Johan Willem Friso XIV. De festivi-
teiten beginnen op vrijdag met een carnavalsfeest op Basisschool De 
Klaverhoek. De leerlingen mogen verkleed naar school komen. Met 
de complete jeugdraad zal het ongetwijfeld een leuk feestje worden 
met hossen, optredens, spelletjes en een knutselactiviteit.

Sleuteloverdracht
Zaterdag gaat het carnaval om 12 
uur van start in Café De Put. Daar 
zal blaaskapel De Verkusblaozers 
zorgen voor de muzikale invulling. 
Om 13 uur zal wethouder Desirée 
Brummans de sleutel overhandi-
gen aan Prins Johan Willem Friso 
XIV wat dan meteen het officiële 
startschot is voor het Spiering-
kruiersfeest. Aansluitend begint 
om 14.00 uur de optocht die na een 
toer door het dorp zal eindigen bij 
De Ankerkuil waar het feest wordt 
voortgezet.

Zotte Zondag
De tweede feestdag is zoals al ja-
ren gebruikelijk de Zotte Zondag 
en deze wordt gehouden in De 
Blokhut. Om 14.00 uur begint de 
playbackshow voor de kinderen 
en vanaf 20.00 uur zal de oudere 
Moerdijkse jeugd hun talenten to-
nen aan publiek.

Circusmiddag
Maandagmiddag is voor de kin-
deren met een themamiddag in 
De Ankerkuil. Daar is het dan cir-
cusfeest misschien wel met een 

clown, acrobaat, vuurspuwer of 
leeuwentemmer. Dit feest begint 
om half drie.
’s Avonds is het vanaf 19.00 uur 
feest in Café De Put.

Ludieke kwis voor 50-plus
De laatste dag is traditioneel voor 
de 50-plussers met een ludieke 
kwis in De Blokhut. Iedereen wel-
kom vanaf 14.00 uur. ’s Avonds 
is het sluitingsfeest met een les-
te leutparty in De Blokhut vanaf 
19.30 uur. Na het afscheid van de 
eerste voltallige jeugdraad zal om 
21.00 uur de spiering in brand ge-
stoken worden. Daarna zal Prins 
Johan Willem Friso XIV het motto 
voor carnaval 2020 bekend maken 
en worden de festiviteiten afgeslo-
ten.
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Bosstraat 46a   |   4704 RL  Roosendaal
Tel.: 0168- 323530   |   roosendaal@wsmediagroep.nl

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

voorheen:  letoprint | boekhoven-perfekt | wgd

De zoete zondehigh tea

RESERVEREN KAN OP 

ETENINDEPASTORIE.NL 

OF TELEFONISCH 0168-729202

bij restaurant De Pastorie

*RESERVEER IN FEBRUARI EN MAAK KANS 

OP EEN DINERCHEQUE T.W.V. € 50,-

Staat hier 
volgende week 

uw advertentie?
Mail deze dan naar 

advertenties@indeklundert.nl

De opmaak is geheel GRATIS
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Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 1 maart
19:00 uur: Oecumenische week-
sluiting

Hervormde Gemeente Klundert
Hervormde kerk, 
Kerkring 1 Klundert
I: nhkerkklundert.nl

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

Mag het wat minder?
Vastentijd noemen we de weken 
voor Pasen. Wat is vasten? Vrij-
willig afzien van iets voor een be-
paalde tijd en met een geestelijk 
doel. Meestal denken we aan op 
bepaalde dagen niet of minder 
eten. Maar je kunt ook vasten door 
bijv. geen TV te kijken of je com-

puter of smartphone heel beperkt 
te gebruiken. Bijbels gezien heeft 
vasten alles te maken met bid-
den. Het is sommige dingen laten 
staan om je meer op God te rich-
ten. Dat is nog niet zo makkelijk in 
deze drukke tijd. Maar juist omdat 
we zo druk zijn en zoveel hebben 
kan vasten misschien heel goed 
zijn. Minder is meer!

Dinsdag 26 februari
19.00 uur Catechisatie onderbouw 
in kelder van de hervormde kerk
19.30 uur Catechisatie bovenbouw 
in de gereformeerde kerk
19.50 uur Catechisatie verdie-
pingsgroep in kelder van de her-
vormde kerk

Zondag 3 maart
10.00 uur Ochtenddienst, Her-
vormde kerk, ds. G.M. v.d. Linden 
uit Klundert
10:00 uur Ochtenddienst, Gere-

formeerde kerk, Ds. D.C. Groe-
nendijk 
16.30 uur Middagdienst  Gerefor-
meerde kerk, Ds A. Slingerland
18.30 uur Avonddienst Hervormde 
kerk, Ds A. Slingerland

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 3 maart
9.30 uur: Morgendienst, Ds. F. 
den Harder
Na de dienst gezamenlijk koffie-
moment in de pastorie.

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

Donderdag 28 februari

9:30 uur: Gebedsviering; 
voorganger M. Bastiaansen

Zondag 3 maart
11:00 uur: Carnavalsviering; voor-
ganger M. Bastiaansen

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 
Zevenbergschen Hoek

Zondag 3 maart
11.00 uur: Eucharistieviering; 
voorganger P. de Rooij

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

Bevorderen leefbaarheid
Dit lokale medium wil een be-
langrijke rol spelen in het be-
vorderen van de leefbaarheid in 
de kernen door te fungeren als 
spreekbuis voor lokale initiatie-
ven. Maar deze krant kan alleen 
bestaan als ondernemers hun 
betrokkenheid voor wat betreft 
de leefbaarheid in de kernen 
ook willen laten blijken door het 
plaatsen van een advertentie. 
Deze krant kan niet zonder ad-
vertentieopbrengsten.

Redelijke advertentietarieven
Op onze website www.indeklun-
dert.nl/adverteren staat meer 
informatie over adverteren en de 
tarieven. Voor redelijke tarieven 
kunnen advertenties geplaatst 
worden in diverse formaten en 
zonder meerprijs altijd full-co-
lour. Advertenties kunnen recht-

streeks via de website doorge-
geven worden, maar eventueel is 
opmaak in overleg ook mogelijk. 
Meer informatie hierover is op te 
vragen via e-mail advertenties@
indeklundert.nl.

Vriend worden van In de Klun-
dert 
Veel kranten en weekbladen 
hebben abonnees, maar wij ho-
pen het met vrienden voor elkaar 
te krijgen om wekelijks deze 
krant te mogen maken en verder 
gratis te kunnen verspreiden. 
Hoor jij ook al bij onze vrien-
denclub? Naast advertentieop-
brengsten is ondersteuning van 
onze lezers keihard nodig.
Aanmelden als Vriend van In de 
Klundert kan op verschillende 
manieren. Via het invulformulier 
op de website www.indeklundert.
nl, door invulling van de specia-
le vriendenkaart, onder andere 
verkrijgbaar en in te leveren bij 
Albert Heijn, Jora en Primera. 
Of mail of bel even naar de re-
dactie, dan zorgen we dat u zo’n 
vriendenkaart krijgt (e-mail: re-
dactie@indeklundert.nl; telefoon 
06-43694329).

College wil onderzoek:
is Moerdijkse mantelzorgon-
dersteuning adequaat?
Is de ondersteuning die we onze 
mantelzorgers bieden goed/vol-
doende? 
Of moeten we het aanbod aan-
passen? Het college van B en W 
van Moerdijk wil onderzoeken of 
mantelzorgers zich voldoende on-
dersteund voelen en of ze ook echt 
iets hebben aan de mogelijkheden 
die nu worden geboden om hun 
zorgtaken te verlichten.

Zorgvoorziening voor respijtzorg
In het coalitieakkoord spraken de 
partijen al af om ondersteuning 
van mantelzorgers naar een hoger 
peil te trekken. Bijvoorbeeld door 
het bieden van respijtzorg; dat zijn 
de verschillende voorzieningen die 
het mogelijk maken dat de taken 
van de mantelzorger tijdelijk wor-
den overnemen. In 2019 starten 
we een haalbaarheidsonderzoek 
naar de realisatie van een zorg-
voorziening voor respijtzorg. Het 
in beeld brengen van de behoefte 
van mantelzorgers aan een der-
gelijke voorziening nemen we ook 
mee in het onderzoek. 

Belangrijk, want een deel van de 
mantelzorgers voelt een toene-
mende druk. Vorige week nog 
presenteerde het Sociaal Cultu-
reel Planbureau (SCP) uitkom-
sten van een onderzoek waaruit 
bleek dat bijna een derde van de 

mantelzorgers met een baan veel 
tijdsdruk ervaart en het leven een 
substantieel lager cijfer geeft dan 
gemiddeld.

“Belangrijk wat in Moerdijk pre-
cies de behoeften zijn”
“De verwachting is dat de mantel-
zorgvraag alleen maar zal groeien 
en dus is het heel belangrijk dat 
we zorgen dat onze mantelzorgers 
zo goed mogelijk hun taak kun-
nen uitvoeren”, legt wethouder 
Eef Schoneveld uit. “Als we onze 
mantelzorgers goed willen onder-
steunen zullen we moeten weten 
waar ze precies behoefte aan heb-
ben. En ook of wat we nu bieden 
aan bijvoorbeeld respijtzorg ge-
noeg mogelijkheden biedt. Lan-
delijke cijfers zijn er volop. Maar 
juist wat dit onderwerp betreft is 
het  belangrijk om te kijken wat 
in Moerdijk precies de behoeften 
zijn. Zodat we kunnen zorgen dat 
ons aanbod zo goed mogelijk aan-
sluit bij waar onze mantelzorgers 
behoefte aan hebben.”

In het onderzoek moet speciale 
focus zijn voor de ondersteunings-
behoefte van jonge mantelzor-
gers. Als het aan het college ligt 
zijn de uitkomsten nog voor deze 
zomer bekend. 
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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 Cor Stoop (50) uit Moerdijk
alias Prins Johan Willem Friso XIV van het Spieringkruiersdurp

Ik woon in Moerdijk sinds…
Ik ben hier geboren en getogen, ik 
woon m’n hele leven al in Moer-
dijk. Ik heb hier op de katholieke 
basisschool gezeten. Na de lage-
re school ben ik naar de LTS in 
Klundert gegaan en daarna naar 
de Middelbare Tuinbouwschool 
in Breda. Ik ben uiteindelijk ho-
venier geworden en dat is wat ik 
nog steeds met heel veel plezier 
doe. Ik heb zelfs hovenierswerk 
op Terschelling. Deze weken bij-
voorbeeld ook van huis voor m’n 
werk. Omdat er vanavond een car-
navalsfeest is, ben ik dit weekend 
naar huis gekomen, maar nor-
maal blijf ik daar tot het werk af 
is. Als Prins Carnaval vind ik het 
belangrijk om de carnavalsactivi-
teiten in m’n dorp bij te wonen.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ons kent ons hier in ons dorp. De 
meeste Moerdijkers zullen mij wel 
kennen. Ik ben al ruim dertig jaar 
vrijwilliger bij voetbalvereniging 
TPO. Behalve dat ik daar altijd 
gevoetbald heb, doe ik daar ook 
het tuinwerk. En fanatiek betrok-
ken bij de carnavalsvereniging. 
Toen ze dit jaar een nieuwe prins 
zochten heb ik me beschikbaar 

gesteld. Toch wel een heel spe-
ciale taak. Als prins heb je een 
heel speciale positie. Je staat veel 
meer op de voorgrond dan bijvoor-
beeld een raadslid. 

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan of meegemaakt heb…
Dat is een cruise die ik vorig jaar 
samen met mijn vrouw Marleen 
heb gemaakt naar Noorwegen. 
We waren 25 jaar getrouwd en 
voor die gelegenheid vond ik het 
leuk en romantisch om samen 
zo’n reis te maken. 

Ik ben trots op...
Trots op mijn gezin, m’n vrouw 
Marleen, mijn kinderen Sven en 
Joyce en op onze kleinzoon Bent-
ley.

Mijn lijfspreuk is...
Hard voor weinig, (bijna) nooit 
chagrijnig.

Ik ben goed in...
In m’n vak. En ik ben heel sociaal 
en actief in het verenigingsleven. 
Als ik iets doe, dan wil ik het goed 
doen. Nu bijvoorbeeld ook als 
Prins Carnaval, daarvoor zet ik me 
voor meer dan honderd procent in.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik ben absoluut niet technisch.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Als ik aan het woord ben, dan 
praat ik vaak van de hak op de tak. 
En als anderen iets aan het ver-
tellen zijn en er schiet mij iets te 
binnen, dan praat ik daar dwars 
doorheen. Dat doe ik niet bewust, 
maar het gebeurt gewoon.

Ik heb een grote hekel aan…
Te laat komen.

Deze film moet iedereen zien...
Braveheart.

Het boek waarvan ik genoot...
Spannende boeken zoals van Alis-
tair MacLean. Maar ook de biogra-
fie van Bruce Springsteen heb ik 
in één keer helemaal uitgelezen. 
Maar het liefste lees ik de Donald 
Duck. Daar heb ik zelfs een abon-
nement op, niet voor de kinderen 
maar gewoon voor mezelf..

Ik luister graag naar...
Naar een goed stukje muziek zo-
als van Bruce Springsteen, Mark 
Knopfler en dergelijke. Maar nu 
deze weken natuurlijk ook de ech-
te carnavalskrakers. Niet van die 
stampmuziek, maar gewoon echte 
carnavalsliedjes.

Men kan mij ’s nachts wakker 
maken voor...
Nieuwe haring. 

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten...
Bruce Springsteen, daar ben ik 
toch wel echt een fan van. Een 
keer met hem in gesprek lijkt me 
geweldig. 

Het liefst drink ik...
Een rood wijntje of een biertje. Van 
een Belgisch speciaal biertje bij-
voorbeeld kan ik heerlijk genieten, 
maar ook een goed glas whisky 
vind ik lekker.

En het lekkerste eten vind ik…
Rode kool met bal gehakt.

Mijn favoriete vakantieland is...
We hebben een caravan op Ter-
schelling, daar gaan we graag 
naar toe. Maar er zijn meer mooie 
landen. We zijn bijvoorbeeld ook in 
Hongarije, Spanje en Griekenland 
geweest en die cruise naar Noor-
wegen. Allemaal mooie vakanties.

Mijn grootste blunder ooit was…
Tijdens een voetbalwedstrijd dacht 
ik dat ik gescoord had en liep jui-
chend weg van het doel. Maar de 
bal was net voor de goal blijven 
liggen, dus het was helemaal geen 
doelpunt. Dat was wel een flinke 
blunder.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Een rondreis maken door Canada.

Als ik 10 miljoen euro zou win-
nen…
Dan zou ik een huis kopen op Ter-
schelling en daar naar toe verhui-
zen. Het is al jarenlang een droom 
om daar te gaan wonen. En ooit 
hoop ik dat het daar van komt.

Mijn hobby is…
Tuinieren. Klinkt misschien gek, 
maar ik vind het heerlijk om in de 
tuin bezig te zijn. Maar ik geniet 
ook van mijn vogeltjes. Ik heb par-
kieten, kanaries en kwartels.

Op televisie kijk ik graag naar…
Films en politieseries zoals NSIS 
en CSI. Ook kijk ik graag bijvoor-
beeld op Discovery naar natuur-
films en documentaires over de 
natuur.

Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is mijn vrouw Marleen. En m’n 
beste vriend is Sander van Wen-
sen, ook een hovenier, weliswaar 
bij een ander bedrijf, maar we zijn 
echte maatjes.

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

Ik zou best eens een weekje wil-
len ruilen met…
Dat weet ik eigenlijk niet. Als ik 
zou mogen ruilen met bijvoor-
beeld Mark Knopfler, dan lijkt me 
dat wel wat, als ik dan tenminste 
ook zo goed gitaar kan spelen.

Ik heb bewondering voor…
Mijn ouders. Zij staan altijd voor 
ons klaar en zijn er als het nodig 
is.

Moerdijk vind ik…
Een prachtig dorp om te wonen. 
De betrokkenheid onder elkaar is 
hier heel goed. Geweldig hoe veel 
je met zo weinig mensen toch voor 
elkaar kunt krijgen hier in dit dorp.

Lees verder op de volgende pagina.



Pagina 7

vervolg Gewoon Bijzonder...
Wat ik mis in Moerdijk is…
Ik mis eigenlijk niets. Of ja, de 
bloemist, die hebben we niet meer 
en dat mis ik wel. Het hoognodige 
kun je hier wel krijgen en verder 
zijn we gewend om voor bood-
schappen of andere dingen die je 
nodig hebt te moeten rijden.

Mooiste plekje in Moerdijk…
De haven. Jammer dat deze erg in 
verval is, het is de hoogste tijd dat 
daar iets aan gedaan gaat worden.

Minst mooie plekje in Moerdijk…
Dat is er niet of misschien het 
spoor wat langs het dorp loopt.

Mooiste plekje in gemeente 

Moerdijk…
Willemstad.

En omdat dit de eerste keer is dat 
we een prins in de hoofdrol heb-
ben, een extra vraag:

Als Prins Carnaval hoop ik te be-
reiken…
Dat ik de mensen in dit dorp kan 
inspireren om bij de carnavalsver-
eniging te komen, zodat carnaval 
kan blijven bestaan in ons Spie-
ringkruiersdurp. Zo’n vereniging, 
maar ook de andere verenigingen 
natuurlijk, zijn belangrijk voor de 
leefbaarheid in het dorp. Goed 
voor de betrokkenheid en de sa-
menwerking.

Kalender:
dinsdag 26 februari
13.30 uur: Knutselmiddag in het 
Huis van de Wijk

woensdag 27 februari
09.00-10.00 uur: Wandelen vanaf 
het Huis van de Wijk
14.00-16.00 uur: Heemhuis 
Heemkundekring Die Overdraghe 
geopend
16.00-17.00 uur: Muziekspeeltuin 
voor kinderen vanaf 4 jaar in de 
muziekzaal van De Niervaert
17.00 uur: Speciale themamaal-
tijd in Huis van de Wijk (uiterlijk 14 
februari opgeven)

vrijdag 1 maart
09.00 uur: Jeugdraad Loeren-
donck bezoekt diverse basisscho-
len
19.30 uur: Limonadebal voor iede-
reeen t/m 17 jaar in De Niervaert 
met DJ Joost
21.30 uur: Aftrapbal in De Nier-
vaert met Chef Soldaat
 
zaterdag 2 maart
13.00 uur: Instappen carnavals-
bus voor 60-plussers van CV Gas 
Dur Op (vertrek 13.30 uur)
13.11 uur: Start carnaval met 
sleuteloverdracht op Stadhuis-
plein
13.30 uur: Vertrek grote optocht 
bij Huis van de Wijk naar het cen-
trum
15.00-20.00 uur: Carnavalsbal 
in De Niervaert met The Trouble 
Team

zondag 3 maart
10.00-13.00 uur Katerontbijt-
buffet in Gasterij ‘t Tolhuys
21.00 uur: Knuffelbal voor 
18-plussers in Gasterij ‘t Tolhuys

maandag 4 maart
14.00-17.00 uur: Brakkenbal 
voor kinderen t/m 8 jaar met DJ 
B-Ready in De Niervaert
14.00-17.00 uur: Pieperbal vanaf 
9 jaar: lasergamen in de sporthal 
van De Niervaert
20.30 uur: Mottobal “Hou’tum vast 
é” met DJ Gijs in De Niervaert

dinsdag 5 maart 
14.00 uur: Derde-Jeugd-Bal met 
Loerendonck Kwis in De Niervaert
19.45 uur: Lampionnenoptocht 
vanaf Gasterij ‘t Tolhuys

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

Foto van de week
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met 
andere ogen. Verrassend wat voor 
mooie plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bij-
zonder plekje in je woonomgeving 
en mail het naar de redactie: redac-
tie@indeklundert.nl. Zet er even bij 
waar de foto precies genomen is. 
Elke week wordt een foto gekozen 
voor deze rubriek. 

Deze week weer prachtige foto’s 
mogen ontvangen en het was weer 
moeilijk kiezen.
We hebben de foto’s voorgelegd 

aan een paar willekeurige lezers 
en de keuze is gevallen op de foto 
gemaakt door Marieke Ewoldt: 
polderlandschap bij de Zevenberg-
seweg met een paardje op de voor-
grond genietend van het namiddag-
zonnetje.

De foto’s die we deze maand moch-
ten ontvangen, worden allemaal 
geplaatst op onze facebookpagina. 
Wat hebben we al een prachtige 
beeldverzameling van onze regio bij 
elkaar!

Weekblad In de Klundert zoekt vrijwilligers
Weekblad In de Klundert is op 
zoek naar vrijwilligers die bij ge-
legenheid eens willen invallen bij 
de redactie. Daarnaast zou het 
fijn zijn om ook in de andere dor-
pen een correspondent of aan-
spreekpunt te hebben die nieuw-
tjes en tips door willen geven. 

Schrijven
Ben je handig met de pen, vind 
je het leuk om op pad te gaan op 
zoek naar het nieuws, wil je ook 
eens een verslagje schrijven van 
een bepaalde activiteit. Laat het 
ons weten door een mailtje te 
sturen aan de redactie.

Acquisitie
Maar ook vrijwilligers gezocht die 
willen helpen bij de opmaak en 
acquisitie. Dus degenen die best 
eens een uurtje tijd willen steken 
bijvoorbeeld in het benaderen en/
of bezoeken van potentiele adver-
teerders of willen helpen bij de 

opmaak van advertenties, neem 
even contact op met de redactie.

Samen maken we van deze krant 
een leuk en actueel weekblad!
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CV Gas dur op

Carnavalsbus gaat rijden voor 
60-plussers
De Loerendonckse Carnavalsvereniging Gas Dur Op heeft een stads-
bus omgebouwd tot carnavalsbus. Vorig jaar werden de jongeren mee 
op stap genomen in de bus, maar het komend carnavalsfeest zal de 
bus een speciale rit rijden met alle 60-plussers die carnaval willen 
vieren in Loerendonck.

Alle 60-plussers worden van harte 
uitgenodigd om zich op te geven 
voor deze rit in de carnavalsbus 
van Gas Dur Op. De instaptijd is op 
carnavalszaterdag 2 maart vanaf 
13.00 uur bij De Mauritshof. De 
bus vertrekt daar dan om 13.30 
uur. De eerste tussenstop is in 
het centrum, waar de passagiers 
op hun gemakje naar de grote op-
tocht kunnen kijken. Natuurlijk is 
daar ook gelegenheid om een be-
zoek aan het toilet te brengen. 

Drankje en een hapje
Tijdens de rit zullen de passagiers 
het aan niets ontbreken. Er is ou-
derwets gezellige carnavalsmu-
ziek aan boord en met dank aan 
Gasterij `t Tolhuys en AH in de 
Klundert zal er ook voor de inwen-
dige mens worden gezorgd. Vanuit 
de busbar zal er koffie, thee en di-
verse drankjes worden geschon-
ken. Er is voldoende zitruimte en 
natuurlijk ook plek voor rollators 
en wandelstokken.

Carnavalsbal Niervaert
Na de optocht rijdt de bus door 
naar de Niervaert waar om 15:00 
uur het Groots Carnavalsbal be-
gint. En voor de passagiers die lie-
ver meteen terug willen naar De 
Mauritshof, dat kan ook, want de 
bus rijdt na deze halte  bij De Nier-
vaert meteen weer terug naar het 
beginstation. Voor degenen die 
wel blijven feesten in De Niervaert 
staan er om 17.00 uur taxibussen 
klaar, zodat deze leutvierders na 
het feest teruggebracht kunnen 
worden naar De Mauritshof.

Opgeven feesttourrit
Belangstelling om deze feestelij-
ke busrit door het mooie Loeren-
donck mee te maken op zaterdag 
2 maart? Alle 60-plussers zijn van 
harte uitgenodigd! Graag van te 
voren even aanmelden in het Huis 
van de Wijk of telefonisch via num-
mer 06-46244101. Aanmelden 
graag voor 28 februari.

Loerendonck kwartet?
De busrit is trouwens niet de eni-
ge activiteit van CV Gas Dur Op. De 
KOK-spaaractie voor het kwar-
tetspel Speel Moerdijk heeft deze 
club op ideeën gebracht. Stiekem 
heeft de redactie al een plaatje 
kunnen bemachtigen en zoals het 
er uitziet zal hier ongetwijfeld iets 
leuks mee gedaan gaan worden 
tijdens de optocht. 

Politieberichten 
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:
Inbraken in woningen
Op donderdag 14 februari tussen 
17 en 21 uur werd er ingebroken 
in een woning aan de Verlaats-
traat in Klundert. Een deur op de 
1e verdieping werd geforceerd en 
een deel van de woning doorzocht. 
Er werden in ieder geval sieraden 
weggenomen.

Op donderdag 14 februari tus-
sen 19.30 en 21 uur werd er ook 
ingebroken in een woning aan de 
Kerkring. Hier werd een raam op 
de begane grond open gebroken 
waarna men geld en sieraden uit 
de woning heeft weggenomen.

Buurtonderzoeken hebben niets 
opgeleverd.
De laatste maanden van 2018 zijn 
er geen woninginbraken in Klun-
dert geweest en in 2019 is er nu 
4 keer ingebroken. Mocht u iets 
gezien dat hiermee te maken kan 
hebben of iets dat u niet vertrouwt, 

meld dit alstublieft bij de politie. U 
kunt mij hier ook over mailen.

Diefstal wiel en wieldoppen
Tussen 16 en 18 februari werd 
er vanaf een auto die geparkeerd 
stond aan de Molenberglaan, een 
wiel en vier wieldoppen weggeno-
men.
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

Spieringkruiers halen het 
landelijk nieuws
Vorige week was er belangstelling vanuit de Telegraaf over de wijze 
hoe carnaval gevierd wordt in Moerdijk oftewel het Spieringkruiers-
durp, zoals het in de carnavalsperiode genoemd wordt. Verslaggeef-
ster Marie Theresé Roosendaal was benieuwd of er verschil was qua 
carnavalsgevoel ‘onder en boven de Moerdijk’. 

Er zal ongetwijfeld verschil zijn tus-
sen carnaval vieren onder en boven 
Moerdijk. Het is toch van oorsprong 
een feest van de zuidelijke provincies. 
En in Brabant en Limburg weten ze 
er een echt bourgondisch feest van te 
maken, een feest vol zotheid en uit-
bundigheid. Elke plaats heeft eigen 
specifieke invullingen, maar normaal 
is er per kern één prins, een raad van 
elf, een grote optocht en diverse car-
navalsballen en -feesten.

Prins Johan Willem Friso
Het gesprek ging over alle gebeur-
tenissen nu, hoe de Spieringkruiers 
zelf hun carnaval vieren, maar ook 
over het 50-jarig bestaan van Car-
navalsvereniging De Spieringkruiers. 
De huidige club vrijwilligers zet een 
traditie voort die in 1969 door destijds 
échte Moerdijkers is gestart. Prins 
Carnaval van de Spieringkruiers heeft 
steeds als naam Prins Johan Willem 
Friso. De eerste echte prins Johan 
Willem Friso is in 1711 bij Moerdijk 
verdronken tijdens een overtocht van 
Moerdijk naar Strijensas. De eerste 
prins carnaval werd Johan Willem 
Friso de tweede en inmiddels is Cor 
Stoop nu de dertiende prins carnaval. 
Hij zwaait komende de scepter onder 

de naam Prins Johan Willem Friso de 
veertiende.

Met foto in De Telegraaf
Zaterdag was er een fotograaf van De 
Telegraaf om een passende foto te 
maken van de Spieringkruiers. Toe-
valligerwijs was onze redacteur ook 
net in Moerdijk voor het interview Ge-
woon Bijzonder met deze keer Prins 
Johan Willem Friso XIV in de hoofd-
rol. Natuurlijk ook even naast de foto-
graaf van dit landelijke dagblad gaan 
staan om voor ons Weekblad In de 
Klundert ook een plaatje te schieten.
Op de foto Prins Johan Willem Friso 
XIV (Cor Stoop), Miss Linda (Linda van 
Heijst), Nar Dré (André van den Herik), 
Adjudant Friep (Robert Vreugdenhil), 
raadslid Sander van Wensen en Jos 
Schalk, die zo’n beetje als PR-am-
bassadeur van Moerdijk steeds weer 
zijn dorp op de kaart weet te zetten.
Deze week staat het artikel en foto 
in de papieren en/of digitale versie 
van De Telegraaf. Wat er precies 
verwoord zal worden, dat is bij het 
ter perse gaan van deze krant niet 
bekend, maar het kan niet anders 
dan een mooie promotie voor het 
dorp zijn met zo’n enthousiaste 
groep Spieringkruiers. 
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Linze van der Mierden begon in  het zomernummer van 1976 van de 
Overdraght, het verenigingsblad van Heemkundekring “Die Overdrag-
he”, met het verklaren van de straatnamen in Klundert. Wellicht ook 
voor de lezer van nu interessant. Vandaar deze serie over de straatna-
men van Klundert. In de volgorde van en met de tekst van de heer Van 
der Mierden, zij het enigszins geactualiseerd, evenals de jaartallen..

7 van Steinstraat tot Vestkant 
Steinstraat
Aan het einde van de Krugerstraat 
werd via de gedempte grachten en 
de afgegraven wallen een door-
braak gemaakt. Het was in de zgn. 
Transvaalse oorlog en evenals 
oom Paul Kruger kreeg een be-
kende generaal de eer zijn naam 
aan een straat te geven. Zo kwam 
de Steinstraat aan zijn nu niet 
meer aansprekende naam.

Stoofdijk
Hoewel hij voor het grootste deel 
bij de voormalige gemeente Fij-
naart en Heijningen hoorde, heeft 
deze dijk, zo dicht bij Klundert, 
voor iedereen een bekende klank.
Aan het einde bij de driesprong 
Boerendijk- Zwingelspaanse-
dijk-Stoofdijk stond tot in de 19e 
eeuw een van de vele “meesto-

ven”. Hier werd een van de be-
langrijkste producten uit het zee-
kleigebied, de meekrap, tot een 
verfstof verwerkt. Zo’n 150 jaar 
geleden ging door een kunstma-
tig vervangingsproduct deze zeer 
oude meekrapcultuur in korte tijd 
te gronde.
Aan de Stoofdijk zijn het Heem-
huis van “Die Overdraghe” en het 
Nationaal Vlasserij- en Suikermu-
seum gevestigd.

Van Strijenstraat
Willem, heer van Strijen, overle-
den in 1294, was enige tijd “heer” 
o.m. ook van Nyervaert.

Suijkerbergh
Eertijds als versterking aange-
legd aan de zuidkant tegenover 
de stad aan de Moye Keene. Het 
was een flinke schans, compleet 
met gracht en daarvoor een zgn. 
“hoornwerk”. Dit is een in een 
punt uitlopende versterking, die 
juist door deze spitse vorm moei-
lijk aan te vallen was en vrij ge-
makkelijk te verdedigen. Toen 
de Keene verzand was en via een 
verlegging tussen de stad en de 
Suijkerbergh verdween, werd de 
strategische waarde van deze 
schans snel minder. Uiteindelijk 
zijn de Franse troepen, die in 1793 
Klundert innamen, gewoon langs 
de Suijkerbergh gegaan en zijn via 
de ophaalbruggen binnengetrok-
ken. In de periode 1949-1951 zijn 
de wallen van de oude verdediging 
weer opgetrokken en de grachten 
behoorlijk uitgediept.

Tol 
Hoewel hier ooit tol moet zijn ge-
heven, is er toch weinig van be-
kend. Wel woonde hier in het huis 
op Tol 2 de laatste “tolgaarder”, 
Adrianus Nieuwland van Ham, die 
hier in 1896 zou zijn overleden.

Verlaatstraat
Vroeger heette deze straat in de 
volksmond de “Kerremelksbuurt”. 
Deze naam kwam doordat hier in 
1713 een weeshuis werd geves-
tigd. Aan de woningen is nu  niet 
meer te zien dat hier tot aan het 
einde van de 19e eeuw dit wees-
huis stond. De “Kerremelk” (= 
karnemelk) was ongetwijfeld een 
van de voornaamste voedingsmid-
delen, waarmee de weinig ver-
wende wezen werden gevoed.
Het Verlaat was de verbinding via 
de noordelijke grachten van de in 
de stad gelegen Bottekreek met 
de Aalskreek, die aan de Noord-
schans in het Hollands Diep uit-
mondde.

Vestkant
Ook hier een naam gegeven aan 
de Vest, die zo’n belangrijk deel 
van Klunderts vestingwerken 
was. Minder bekend is dat ach-
ter de (anno 1976) nog bestaande 
noodwoningen in de 17e eeuw een 
aantal kleine soldatenhuisjes ge-
bouwd zijn voor de Schotse troe-
pen, die vaak met hun gezin hier 
enig tijd gelegerd waren. Men 
spreekt in die tijd van het “Schots 
Quartier”.

Klundertse Straatnamen   
voor u verklaard door Linze van der Mierden en Kees Hendrikx
nr. 7 - 25 februari 2019 

Recept van de Week: Ierse stoofschotel met Guinness
Als je het komend weekend gaat 
feesten en je wilt tussendoor toch 
wel een lekkere en voedzame 
maaltijd op tafel zetten, dan is 
dit een ideaal recept. Je kunt het 
helemaal van te voren maken, 
dan hoeft het alleen maar opge-
warmd te worden. En ga je niet 
feesten, dan is dit ook een over-
heerlijke zogenaamde Irish Stew! 
Lekker met geroosterde aardap-
peltjes en een salade.

Ingrediënten voor 4 personen
600 g rib- of sukadelappen (na-
tuurlijk pak je hiervoor Iers rund-
vlees), 3 eetlepels boter, 6 sja-
lotten in ringen, 1 winterpeen  in 
plakjes, 1 pastinaak in plakjes, 2 
takjes tijm, 2 takjes rozemarijn 
(kruiden zijn vers het lekkerste, 

maar eventueel gedroogd uit een 
potje kan natuurlijk ook), 500 ml 
Guiness bier, 2 laurierblaadjes, 4 
kruidnagels, 4 jeneverbessen, 1 
prei in dikke ringen, zout en vers-
gemalen zwarte peper.
.
Bereidingswijze
Snijd het vlees in stukjes. Verhit 
2 eetlepels boter in de stoofpan 
en bak het vlees rondom op hoog 
vuur in 5 minuten goudbruin aan. 
Bestrooi met peper en zout naar 
smaak en neem het vlees met 
een schuimspaan uit de pan. 
Verhit de rest van de boter in de 
pan, doe de sjalotten, winterpeen 
en pastinaak erbij en roerbak 
3 minuten. Voeg de kruiden, de 
specerijen en het bier toe. Doe 
het vlees weer terug in de pan en 

breng aan de kook. Leg de deksel 
op de pan en stoof het vlees op 
een laag pitje in circa 2 uur zacht 
en helemaal gaar (langer kan 
altijd). Schep af en toe om. Voeg 

indien nodig wat extra heet water 
toe. Voeg de laatste 10 minuten 
de prei toe. Breng de stoof op 
smaak met zout en versgemalen 
zwarte peper.

Een expositie in het Heemhuis 
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Vrijdag 8 maart: internationale vrouwendag

Ladies Night in Filmhuis Cine7 
Vrijdagavond 8 maart is het Ladies 
Night in Filmhuis Cine7. Dan wordt 
de film Book Club vertoond,  een film 
die in vele lovende recensies wordt 
beschreven als innemend, roman-
tisch, grappig maar bovenal verma-
kelijk. Een aanrader dus voor alle 
vrouwen van alle leeftijden. Om in de 
stemming te komen, krijgen alle be-
zoekers bij binnenkomst een glaasje 
bubbels aangeboden.

Filmhuis Cine7 heeft als thuisbasis 
Theater De Schuur aan de Kerk-
straat in Zevenbergen. Het is een 
onderdeel van de Stichting Cultuur 
Moerdijk die culturele activiteiten or-
ganiseert voor alle inwoners van de 
gemeente Moerdijk. Deze stichting 
werkt graag samen met partners die 
ook actief zijn in het organiseren van 
allerlei culturele activiteiten. Deze 
voorstelling organiseert Cine7 in sa-
menwerking met VrouwenVanNu en 
de Bibliotheek. In het kader van de 
Internationale Vrouwendag een spe-
ciale filmavond voor alle dames in de 
gemeente Moerdijk.

Vermakelijke komedie
De film is een komedie over vier 

vriendinnen, die elkaar al jaren-
lang kennen, die maandelijks sa-
men komen voor hun boekenclub. 
Elk heeft hun portie liefde wel ge-
had. Diane was 40 jaar getrouwd 
met haar man. Vivian daarentegen 
wil geen relatie, maar verkiest on-
enightstands. Sharon zit midden-
in een scheiding, terwijl de passie 
in Carols huwelijk verdwenen is. 
De levens van de vrouwen worden 
voorgoed veranderd wanneer ze 
zich aan de reeks van Fifty Shades 
of Grey wagen. Voor veel dames zal 
deze film zeker herkenbaar zijn, het 
zal zeker ook een jonger publiek 
aanspreken. De taal van de liefde is 
tenslotte niet aan leeftijd gebonden.

Kaartverkoop
De Ladies Night op vrijdagavond 8 
maart begint om 20.00 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 6,50 euro. Re-
serveren kan via e-maill: cine7@
cultuurmoerdijk.nl. Leden van Vrou-
wenVanNu en houders van een bibli-
otheekpas krijgen € 1.50 korting en 
betalen maar € 5.-. Geef hiervoor bij 
de reservering aan dat je lid bent van 
VrouwenvanNU.

Bordspelwedstrijden Memoir ’44: 

“We spelen oorlog zodat we 
geen oorlog voeren”

Dit weekend werd de Memoir'44 Open Dutch 2019 in de Klundertse 
Niervaert gehouden. Twee dagen lang volop spanning bij dit boeiende 
bordspel. Het was de vijfde editie van deze Open Dutch Memoir ’44 en 
maar liefst 64 fanatieke spelers uit zeven verschillende landen waren 
te gast in Klundert.

Memoir’44 is een leuk, eenvoudig, 
snel-spelend en boeiend spel. Het 
spel is uitgegeven door Days of Won-
der ter gelegenheid van de 60e ver-
jaardag van D-Day. Het is ontworpen 
om de inspanningen en opofferingen 
van de mannen en vrouwen van de 
Tweede Wereldoorlog te herdenken. 
Daarnaast hoopt het spel historisch 
besef van deze periode te vergroten. 
Dit door de spelers te informeren 
over de geschiedenis en te stimule-
ren zelf verder te kijken.

Thema The Desert Fox
Voor deze wedstrijden wordt steeds 
een nieuw thema bedacht en dit 
jaar de organiserende Nederland-
se brigade het thema The Desert 
Fox bedacht. Oftewel de periode dat 
veldmaarschalk Erwin Rommel aan 
het begin van de Tweede Wereld-
oorlog militaire successen behaal-
de in Noord-Afrika. De 64 spelers 
uit Nederland, Belgie, Frankrijk, 
Polen, Griekenland, Duitsland en 
zelfs enkelen uit de Verenigde Sta-
ten streden om de overwinning en 
de eer in Noord-Afrika.

Nederlandse brigade Memoir ‘44
“Het is echt een geweldig leuk spel, 
eenvoudig te leren en het speelt 
lekker snel. We hebben hier in 
Nederland inmiddels al heel wat 
actieve spelers”, vertelt Jeroen 
Nieuwenhuis van de organiserende 
brigade.
De Memoir’44 Brigade is een spel-
club die zich richt op het spel Me-
moir’44. “Ons doel is niet om van 
oorlog een spelletje te maken. Wat 
wij wel willen is om op een ontspan-
nende manier samen een spel te 
spelen met een historisch thema. 
Hierbij hopen we op een toeganke-
lijke manier meer interesse te wek-
ken in de gebeurtenissen van de 

tweede  wereldoorlog. Ontspanning 
en serieuze zaken kunnen op deze 
manier samenkomen. We spelen 
oorlog zodat we geen oorlog voe-
ren”, aldus Nieuwenhuis.

Speelavonden Klundert
Regelmatig worden er speelavonden in 
Klundert gehouden. De speldata zijn te 
vinden op de website van de Memoir ’44 
en zullen ook gecommuniceerd wor-
den in deze krant. Iedereen die eens wil 
komen kijken en proberen is altijd van 
harte welkom. Meer info op de website 
m44brigade.nl. 

Uitslag Memoir ’44 Dutch Open 
2019:
1. Nederlander
2. Belg
3. Fransman
De eerste Klundertenaar was 
Marcel Michielsen op plaats num-
mer 8, Leon Nieuwkoop werd 35e 
en de 11-jarige Joel Nieuwkoop 
eindigde op de 52e plaats.

ADJUDANT
BOERENKAPEL
BRAKKENBAL
CARNAVALSFEEST
CONFETTI
KANTEMAAIERS
LEUTSLIERT
LOERENDONCK
LOERUS
MISSCARNAVAL
MOTTOFEEST
MUZIEK
NARRENFESTIJN
OPTOCHT
PIEPERFEEST
PRAALWAGEN
PRINS
RAADVANELF
SPIERINGKRUIERS
TONPRAOTEN
TRIEN
VASTENAVOND

Denksport:

Carnavaleske woordzoeker
Streep de woorden weg in de puzzel, horizontaal, verticaal, diagonaal, 
van links naar rechts en van rechts naar links. De overgebleven woorden 
vormen een zin. Er valt niks te winnen, je hoeft de oplossing ook niet in te 
sturen, zomaar een hoekje denksport voor de liefhebbers.
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Basisschoolkinderen op bezoek bij DSO

Korfbalfeestje in De Niervaert

Wat was het een top dag! De sporthal van De Niervaert van ’s morgens 
vroeg tot einde van de middag vol met kinderen die plezier hadden en 
kennis maakten met korfbal. Inmiddels zitten de 150 kangoeroe shirt-
jes weer in de wasmachines en is de zaal weer opgeruimd.

Woensdagochtend begon het 
korfbalfeestje met de zogenaam-
de Giga Kangoeroedag voor de 
kleutergroepen van de basisscho-
len uit de regio. Doel van deze 
Giga Kangoeroedag is kinderen 
in aanraking te laten komen met 
sport in het algemeen en korfbal 
in het bijzonder. De kinderen ge-
noten van allerlei spelletjes. Dat 
alles begeleidt door leerlingen 
van het Markland College. Een ge-
weldige samenwerking tussen ba-
sisschool, middelbare school en 
korfbalvereniging. Dit resulteerde 
in een waar korfbalfeestje in De 
Niervaert.

Kleine kangoeroe
Het verhaal over de kleine kan-
goeroe die het allemaal een beetje 
spannend vindt in de grote spor-
thal was een superleuke opening 
van de dag. Daarna gingen alle 
kleuters steeds tien minuten een 
bepaalde activiteit doen. Hier-
bij waren het springkussen, het 
korfschieten, kegelen en de step-

jesrace onder andere favoriet van 
een heleboel kinderen. 
Op het einde van de ochtend werd 
dit kangoeroefeest afgesloten met 
een estafette die door de scholie-
ren van het Markland college was 
georganiseerd. Als verrassing 
kwam ook Zed de haai van Op-
tisport nog even een kijkje nemen. 
Na afloop gingen alle kinderen 
met een leuk presentje naar huis.

Minitoernooi
’s Middags streden 16 teams om 
de minitoernooi beker. De kinde-
ren speelden wedstrijdjes van 10 
minuten en uiteindelijk ging De 
Molenvliet er met de twee bekers 
vandoor. Het was een sportieve 
middag met veel publiek op de 
tribune. Alle kinderen kregen een 
medaille, een sappige appel en 
snoepjes mee naar huis. 
Iedereen die vandaag meedeed 
mag vier keer gratis komen trai-
nen bij DSO. Kijk voor meer infor-
matie op www.korfbal.net 

Tien medailles voor de Spido-
meisjes en de derde plaats in 
verengingsklassement

Zaterdag zijn twintig jeugdleden van Spido in de leeftijd van  6 tot en 
met 12 jaar naar Dinteloord afgereisd voor de combiwedstrijd die dit 
jaar georganiseerd werd door HMS Dinteloord. De afgelopen weken is 
er tijdens de turnlessen hard geoefend om alle wedstrijdonderdelen 
onder de knie te krijgen.  

Onder begeleiding van de train-
sters zijn de meiden aan de slag 
gegaan met de vier toestellen: 
rekstok/brug, balk, lange mat 
en sprong. Er werd in drie wed-
strijdrondes gespeeld.
Om negen uur begon de eerste 
groep. Dit zijn de meiden van de 
opstapgroep die bijna allemaal 
voor het eerst meededen aan een 
wedstrijd. Ze hielden hun zenuwen 
goed onder bedwang en hebben 
hele mooie oefeningen laten zien. 
Ook bij de oudere meiden waren 
de zenuwen aanwezig, maar daar 
was tijdens de wedstrijd weinig 
van te merken. Ze lieten mooie pi-
rouettes op de balk zien en strak-
ke rekstokoefeningen. Bij sprong 
pasten de turnsters zich soepel 
aan door in plaats van met een 
trampoline  nu met een plankoli-
ne te springen. Ze kregen van de 
jury even de kans om te oefenen 

en daarna gingen ze allemaal 
vol vertrouwen aan de slag met 
de sprongen. De oudste meiden 
sprongen zelfs een overslag over 
de kast. Alle 20 meiden hebben 
keurig en netjes gewerkt. Mede 
daardoor sleepten maar liefst tien 
van de twintig deelneemsters een 
medaille binnen en behaalde Spi-
do, dankzij de gezamenlijke inzet 
van de turnsters, een 3e plek in 
het verenigingsklassement. Een 
resultaat waar iedereen bij Spido 
ontzettend trots op is.

Interesse om bij Spido te komen 
turnen? Bezoek dan onze website 
voor het lesrooster en kom ge-
zellig een paar lessen meedoen. 
Misschien sta jij dan volgend jaar 
ook, net als deze turnsters, op de 
wedstrijdvloer.  
Meer info: www.spidoklundert.nl

Klundert ruim langs Seolto
Klundert heeft de derby tegen Se-
olto met 3-0 gewonnen door doel-
punten in het laatste kwart van 
de wedstrijd. De overwinning van 
Klundert is verdiend op grond van 
het betere spel in de tweede helft.
In de eerste helft waren beide 
teams aardig aan elkaar gewaagd 
en waren de kansen tot het slot 
van de eerste helft spaarzaam. In 
de slotfase moest de Seolto goalie 
tot drie keer handelend optreden 
bij kansen van Klundert.
In de tweede helft nam Klundert 
steeds meer het middenveld in 
handen en kreeg het duidelijk de 

overhand. Het duurde echter tot 
de 70e minuut voordat de score 
werd geopend. Een schitterend af-
standsschot van Stefan de Ruiter 
draaide mooi weg naar de rech-
terbovenhoek waarbij de keeper 
van Zevenbergse formatie kans-
loos was.
Klundert kreeg hierna steeds 
meer ruimte en profiteerde hier 
optimaal van. Een solo van Grace 
Kitenge over de as van het veld 
bracht in de 82e minuut de beslis-
sing, 2-0.
Hiermee was de kous nog niet 
af want in de slotminuut kreeg 

Klundert een strafschop na een 
handsbal van een Seolto verdedi-
ger. Niels Punt voltrok het vonnis 
en  bepaalde de eindstand op 3-0.
Klundert gaat met een goed ge-
voel het carnavalsgedruis in en 
gaat over 14 dagen op bezoek bij 
DFC, wat inmiddels koploper Prin-
senland tot op 1 punt is genaderd.

Uitslagen 23 februari:
Klundert 1 - Seolto 1: 3-0
Klundert VR1 -  ST NOAD'67/
Vosmeer VR1: 4-1
Klundert JO17-1 - Hoeven JO17-
2: 1-0

DSE JO15-1 - Klundert JO15-1: 
0-4
Groen Wit JO12-1 - Klundert 
JO12-1: 7-1
Klundert JO8-1 - DFC JO8-1: 5-6
Madese boys JO7-4M - Klundert 
JO7-5: 2-25

Programma 27 februari:
19.30 uur Klundert JO15-1 – Hoe-
ven JO15-1

2 maart: Geen programma i.v.m. 
carnaval 



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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur

Kei leutige aanbiedingen
exclusief bij AH in de Klundert

*Actie geldig van 26 feb t/m 3 mrt

Boswandeling

Roombroodjes
Worstenbroodjes

Knabbel
spek

Verse kiploempia’s
Krat Hertog Jan

2 stuks

€ 2,74

€ 1,99

4 stuks

€ 3,-

2 stuks

€ 3,99

€ 2,99

per emmertje 

€ 2,99

€ 1,99

1 krat 24 flesjes

€ 14,99

€ 9,74


