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 Onthulling HSL oefenunit 
Brandweer Moerdijk

Pannenkoekendag Moerdijk Gewoon bijzonder:
Corrie Leijten-Nollen

Cabaratier Rob Favier komt 
naar Klundert

Opschoondag in Noordhoek

35 volle vuilniszakken met zwerfvuil!

Het was voor de tweede keer dat men in Noordhoek met vrijwilligers aan de slag is gegaan om in het hele dorp 
en het buitengebied het zwerfvuil op te ruimen. Op initiatief van Ageeth van der Velde is Noordhoek nu weer 
helemaal schoon en ontdaan van al het zwervend afval.

Ageeth is vorig jaar op het idee ge-
komen via de gezamenlijke avond 
met alle Stads- en Dorpstafels 
van de gemeente Moerdijk. “Le-
den van de Dorpstafel Zevenberg-
schen Hoek hadden meegedaan 
aan de Landelijke Opschoondag 
en zij hielden een enthousiaste 
pitch tijdens deze avond, toen heb 
ik aan onze Dorpstafel ook voor-
gesteld om dit te gaan doen. Vorig 
jaar zijn we voor het eerst op pad 
geweest om al het zwerfvuil op te 
ruimen en nu dus ook meegedaan 
aan de Landelijke Opschoondag.”

Dertig vrijwilligers op pad
Vorig jaar waren er elf vrijwilligers 

die samen zo’n 30 zakken vuil wis-
ten te ruimen. Deze keer kwamen 
er maar liefst dertig vrijwilligers 
om mee te helpen. Ze werden za-
terdagochtend om half tien alle-
maal ontvangen bij Ageeth thuis, 
waar ze begonnen met koffie en 
wat lekkers. Daarna werden de 
routes ingedeeld en de nodige 
materialen uitgedeeld, zoals vei-
ligheidshesjes, grijpers, hand-
schoenen en vuilniszakken.
“Zoveel helpers, dat is echt boven 
verwachting! Nu konden we met 
zoveel meer vrijwilligers een veel 
groter gebied onder handen ne-
men. Op vrijdag waren de school-
kinderen binnen de bebouwde 

kom al begonnen en zaterdag 
hebben we met alle vrijwilligers 
verder het hele dorp schoon kun-
nen maken en een groot gedeelte 
van het buitengebied. Het resul-
taat: 35 volle vuilniszakken en ook 
nog een hoop losse materialen. 
Echt geweldig dat we nu zo’n mooi 
schoon dorp hebben!”

Bewust maken
Zo’n netjes opgeruimd dorp is 
natuurlijk hartstikke fijn, maar 
Ageeth hoopt met deze actie de 
mensen ook bewust te maken dat 
ze geen afval meer zomaar weg-
gooien. “Zelf ga ik er nu ook veel 
bewuster mee om en hopelijk 

dat meer mensen hun troep niet 
zomaar meer weg zullen gooien. 
Het zou mooi zijn als straks zo’n 
opschoondag gewoon niet meer 
nodig is.”
In Noordhoek gaan ze nu ook gro-
te borden plaatsen om een schoon 
dorp te bevorderen. “We hebben 
hiervoor geld gekregen uit de vi-
taliteitsregeling van het Haven-
bedrijf Moerdijk om twee borden 
te laten maken. Dit worden grote 
borden met teksten zoals ‘Aso of 
Eco?’ en ‘Maak jij het verschill?’. 
Binnenkort hopen we de borden 
te kunnen laten plaatsen en hier-
bij krijgen we alle medewerking 
van de gemeente onder andere bij 
het aanvragen van vergunning en 
dergelijke”, aldus Ageeth van der 
Velde.
Andere kernen die ook een op-
schoondag willen organiseren, 
kunnen hiervoor ondersteuning 
krijgen van de gemeente. De ge-
meente zorgt voor de diverse be-
nodigdheden. 



maandspecial!
Broodje 
Omelet
€ 4,95

nu €4,50

geldig in de gehele maand maart
Ommelet, 

Lenteui, Bacon, 
sla Tomaat, 

komkommer en 
Chillisaus

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.

By Tiki Mode, Voorstraat 16 Klundert

Modeshow Lente / Zomer op Vrijdag 05 april 2019
om 15:00 uur en 19:30 uur

Kindermodeshow op Zaterdag 13 april 2019
om 14:00 uur (bij goed weer op de vlonder)

Zaterdag	  6	  april	  
10.30	  –	  15:30	  

	  
Dierenspeciaalzaak	  

Wendy 
Molenstraat	  21	  Klundert	  

	  

 Nieuw in onze lingerie collectie

Tot ziens bij Maribelle Lingerie

Vergaderingen, bedrijfsuitje, vriendenuitje, feesten en partijen, jubilea, bruiloften en trainingen/
cursussen: De Niervaert heeft een breed scala aan zaal verhuur (grote zaal, vergaderzalen, Babbelaar) 

en catering mogelijkheden zoals luxe hapjes en de bekende bitterbal of 
Brabantse worstenbroodjes en petit fours.

Borrel, high tea of babyshower?
De Babbelaar is uitermate geschikt voor een gezellige borrel met collega’s of vrienden! 

Optisport De Niervaert maakt een offerte op maat aan de hand van je wensen en behoeften 
en denkt mee in alle mogelijkheden.

OPTISPORT DE NIERVAERT
Leuke locatie voor feesten/partijen met 

mogelijkheden voor o.a. buffetten en borrels

niervaert-hoofdhoreca@optisport.nl  |  0168 - 40 48 48

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

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

www.dhafbouw.nl
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In de Klundert is een uitgave 
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Eindredactie en inhoudelijk 
verantwoordelijk
Bestuur Stichting 
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Postbus 74, 
4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
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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
Mopperen en klagen in 300 
woorden…

We mopperen wat af en heel 
wat mensen hebben heel wat 
te klagen. Heeft het zin al dat 
gemopper en geklaag? Waar-
om mopperen of klagen we 
eigenlijk? Of je wilt iets dat je 
niet hebt of je hebt iets wat je 
niet wilt, er gebeurt iets wat je 
niet wilt of er gebeurt juist niet 
wat je wel zou willen. 

Misschien verwachten we 
soms te veel van iets of ie-
mand. Aan de andere kant 
kan het ook heel zinvol zijn 
om ergens over te mopperen 
of te klagen, want het kan een 
verandering in beweging zet-
ten. En dan heeft het juist een 
positief effect.

Het is overigens lang niet al-
tijd terecht dat gemopper of 
geklaag. Mensen die altijd 
over van alles mopperen en 
klagen, daar kan ik niet zo 
goed tegen.

Zo kwam er afgelopen week 
een klacht binnen dat ons 
weekblad op hun adres niet 
bezorgd wordt. Bij controle 
bleek dat ze een nee/nee stic-
ker op de brievenbus hadden. 
Die klacht was dus totaal on-
gegrond. Jammer dat ze hier-
over dus ook tegen anderen 
lopen te mopperen, dat geeft 
zoveel negativiteit. 
De klager zou de sticker weg 
kunnen halen of een ja/nee stic-
ker kunnen plakken, zodat wel de 
gratis weekbladen bezorgd wor-
den, maar niet de reclameblaad-
jes. Of haal even zelf een gratis 
krantje bij Albert Heijn. Simpele 
oplossing van deze klacht.

De crux zit hem in het onder-
scheiden van terecht of on-
terecht. Misschien een tip om aan 
de volgende spreuk te denken 
voor je gaat mopperen of klagen:
 “Geef me de moed te ver-
anderen wat ik kan en moet 
veranderen, de rust om te ac-
cepteren wat ik niet kan ver-
anderen en de wijsheid om het 
verschil te kunnen zien.”

Veel leesplezier met deze 24e 
editie!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Deze week weer een aantal prachtige foto’s mogen ontvangen en het is 
altijd weer een moeilijke keuze welke we dan als Foto van de Week gaan 
gebruiken. 
We hebben gekozen voor de foto ingestuurd door Jiska Giljam. Zij heeft de 
Stenen Poppen afgelopen week wel op een heel bijzondere manier in beeld 
kunnen brengen. De foto heeft van haar als titel gekregen: Aalscholver op 
de Stenen Poppen.

Foto van de 
week
Wat wonen wij in een 
prachtige omgeving!

Maak een foto van een mooi 
of bijzonder plekje in je woon-
omgeving en mail het naar de 
redactie: 
redactie@indeklundert.nl. 

Zet er even bij waar de foto 
precies genomen is. 

Bent u al Vriend van In de 
Klundert?
Als lezer van onze krant kunt u Vriend worden van In de Klundert!
Hiervoor vragen we dan een financiële ondersteuning van 13,57 
euro.
Een vreemd bedrag zult u zeggen. Wij vinden van niet. Op de plaats 
waar nu Klundert ligt, lag vroeger het dorp wat de heerlijkheid Nier-
vaert werd genoemd. In 1357 kreeg deze heerlijkheid Stadsrechten 
en die rechten zijn overgegaan op Klundert. Een speciaal jaartal dus 
dat wij graag op deze manier verbinden aan de Vrienden van In de 
Klundert.

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 mo-
gen 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
Er liggen speciale vriendenkaarten onder andere bij Albert Heijn, 
Jora en Primera. Na invulling kunnen ze ook op deze adressen in-
geleverd worden.
Aanmelden kan ook via het invulformulier op de website www.inde-
klundert.nl 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).



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

Ingezonden door Toos van Loon
Overlijdensbericht ontvangen van Zuster Johan de la Salle.
Zuster Johan was jarenlang de wijkverpleegster van het Wit Gele 
Kruis in  Klundert. Toen het klooster aan de Molenstraat dicht ging 
heeft ze altijd in de Kerkweg gewoond.
Ik heb haar voor het eerst ontmoet 46 jaar geleden toen ik in verwach-
ting was. Zij was altijd heel lief en zeer betrokken bij de gezinnen in 
Klundert.
Er zullen vast meer mensen zijn die haar zullen herinneren.

Citaat rouwkaart:
Zuster Johan de la Salle werd op 12 september 1929 geboren te Beek 
(Prinsenbeek). Op 3 november 1950 trad zij in de congregatie van de 
Zusters Franciscanessen van Etten in. Zij deed haar professie op 29 
juni 1952.
Zij was vooral werkzaam in de verpleging en later in de wijkverpleging 
in Klundert. Wezenlijk voor haar waren gebed, stilte en verbonden-
heid met de Trappisten in Zundert.
Zuster Johan overleed op 18 maart 2019 te Etten-Leur in de Woon-
groep Parkzicht Franciscushof , waar het zorgteam haar liefdevolle 
begeleiding gaf. Zij ontving tijdig het sacrament der zieken.
De begrafenis heeft op vrijdag 22 maart plaatsgevonden in Etten-Leur.

Informatieavond
Buurtpreventie Klundert

Op woensdag 3 april is er een (opfris-)cursus buurtpreventie in De 
Niervaert. Deze avond begint om 19.30 uur en is interessant voor de 
buurtpreventisten die al regelmatig hun ronde doen in hun wijk. Maar 
ook inwoners die nog niet aangesloten zijn bij een buurtpreventieteam 
en hierbij wel actief zouden willen zijn, zijn van harte uitgenodigd. 

Ter sprake komt onder andere wat 
goed gaat, wat minder goed gaat, 
hoe de ondersteuning ervaren wordt 
vanuit gemeente en politie en wat er 
verbeterd zou kunnen worden.
Degenen die belangstelling hebben 
om deze informatie- c.q. cursus-
avond aanwezig te zijn, kunnen zich 
aanmelden via e-mail veiligheid@
moerdijk.nl of telefonisch via num-
mer 0168-373484.
Er zijn in Klundert twee buurtpreven-
tieteams actief, maar daarmee wordt 
niet de gehele woonkern gedekt. Het 
zou mooi zijn als er uit alle Klundert-
se buurten een aantal mensen zich 
aan zouden melden, zodat we in heel 
Klundert een actief netwerk hebben 
met buurtpreventisten.

Sociaal toezicht
Buurtpreventie is een vorm van so-
ciaal toezicht door inwoners in de 
eigen buurt. Dit doen zij vanuit een 
gevoel zelf medeverantwoordelijk 
te zijn voor de leefbaarheid en vei-
ligheid in de eigen woonomgeving. 
Voorbeelden zijn onder andere in 
gesprek gaan met (hang)jeugd, 
signaleren en melden van onveili-
ge of verdachte situaties in en rond 
woningen, signaleren van drugs-
overlast, signaleren en melden van 
onveilige verkeerssituaties, toezicht 
op woningen bij langdurige afwezig-
heid van bewoners, signaleren van 
langdurig (fout) geparkeerde auto’s 
enzovoort. 

Samen zorgen voor een veilige 
buurt waarin het fijn is om te wo-
nen
De gemeente Moerdijk ziet inwo-
ners als belangrijke partners bij 
het hebben van veilige en leefbare 
buurten. Bij buurtpreventie zet-
ten inwoners zich op vrijwillige 
basis in voor hun eigen buurt. Het 
doel is het vergroten van het infor-
meel toezicht. De sociale controle 
neemt toe, wat bijdraagt aan het 
veiligheidsgevoel. De inwoners die 
deelnemen aan een buurtpreven-
tieteam nemen hun verantwoor-
delijkheid op het gebied van veilig-
heid en leefbaarheid in hun buurt. 
Elkaar kennen, weten te vinden en 
aanspreken is hierbij erg belangrijk.
Buurtpreventie is onderdeel van 
een netwerk in uw wijk en geen 
project van alleen inwoners, ge-
meente of politie. Het succes van 
buurtpreventie is mede afhanke-
lijk van de samenwerking tussen 
deze groepen. En zijn er voldoende 
buurtpreventisten in een team, dan 
betekent dit slechts ongeveer één 
keer maand samen met een andere 
preventist een rondje door de buurt.

Aansluiten bij de buurtpreventie?
Belangstelling om aan te sluiten 
bij een buurtpreventieteam in de 
buurt, stuur dan een mailtje naar 
veiligheid@moerdijk.nl of meld u 
aan voor de informatieavond op 3 
april in De Niervaert.

Schrijfster Marjan Berk bij 
Vrouwen van Nu
De afdelingen Noordhoek, Ouden-
bosch, Oud-Gastel en Zevenber-
gen organiseren in de boeken-
week een lezing met Marjan Berk. 
Dit staat te gebeuren op woens-
dagmiddag 27 maart bij Van der 
Hooft, Markt 8 in Zevenbergen.

Marjan vertelt deze middag over 
haar werk en leest daar uit voor. 
Na afloop is er gelegenheid voor 
het stellen van vragen en het 
eventueel laten signeren van haar 
boeken.

Voorafgaand aan de lezing kan er 
ook deelgenomen worden aan een 
lunch. Deze lunch is om 12.00 uur. 
De lezing begint om 14.00 uur. 
Deelname aan de lezing kost € 
5,00 inclusief een kopje koffie/
thee en een drankje naar keuze. 
Degenen die ook willen deelne-
men aan de lunch betalen totaal 
€ 16,00. Opgeven hiervoor kan via 
e-mail vrouwenvannunoordhoek@
gmail.com of telefonisch bij Chris-
tian Jongmans 0168-403307.
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Nieuwe HSL-oefenunit voor brandweer

Stukje HSL spoor even midden in dorp Moerdijk

Een stukje HSL-spoor is helemaal nagebouwd voor de brandweer-
korpsen die bij calamiteiten ingezet kunnen worden bij de hogesnel-
heidslijn (HSL). Vorige week werd deze nieuwe oefenunit onthuld en 
gedemonstreerd aan het vrijwillige brandweerkorps in Moerdijk. Zij 
hadden de eer om deze als eerste in ogenschouw te mogen nemen. 
Midden in het dorp dus eventjes een stukje HSL-spoor.

Maandagavond was het toch wel 
een beetje feest in en bij de brand-
kazerne in Moerdijk. Daar waren 
naast de brandweermannen van 
het korps Moerdijk ook een aantal 
gasten aanwezig van de Brand-
weer Midden- en West-Brabant 
en van de Regio Rotterdam Rijn-
mond. De HSL loopt door maar 
liefst acht regio’s, zij kunnen alle-
maal te maken krijgen met cala-
miteiten op en bij het HSL-spoor. 
Moerdijk ligt eigenlijk het meest 
centraal, vandaar ook dat de spik-
splinternieuwe oefenunit daar 
afgelopen week als eerste werd 
gedemonstreerd.

Spanning 25.000 volt
Voor deze gelegenheid was Ron 
Roomer, adviseur incident bestrij-
ding Brandweer Midden- en West- 
Brabant naar Moerdijk gekomen 
om het apparaat te onthullen. Hij 
is de specialist onder andere op 
het gebied van spoorcalamiteiten 
en één van de initiatiefnemers 
voor de ontwikkeling en bouw van 
deze oefenunit.
“Als brandweer moeten we oefe-
nen hoe we om moeten gaan bij 
calamiteiten, dat is verplicht. En 
zeker voor wat betreft calamitei-
ten bij de HSL is het belangrijk 
dat we weten hoe we daar mee 
om moeten gaan. Bij de hogesnel-
heidslijn heb je te maken met een 
bovenleidingspanning van maar 

liefst 25 kilovolt wisselspanning”, 
vertelt Roomer, “en daar zit het 
probleem, want oefenen op het 
spoor is eigenlijk onmogelijk, 
want dat kan niet zomaar stil-
gelegd worden als er een korps 
komt oefenen.” 
Nu heeft Bobeco Machinebouw 
uit Oud-Gastel een oefenunit ge-
bouwd compleet met bielzen, een 
stukje spoorrails en de bovenlei-
dingkabel. Deze is helemaal op 
schaal nagebouwd zoals het is bij 
de HSL.

Veilig werken
Berrie de Groot, clustercom-
mandant West van de Brandweer 
Midden- en West-Brabant, legt 
uit waarom deze oefenunit zo’n 
belangrijke aanwinst is voor de 
brandweerkorpsen rond de HSL: 
“Als er calamiteiten zijn, dan moet 
je eerst weten of er veilig aan het 
spoor gewerkt kan worden, want 
je wilt echt niet werken als er 
spanning op staat van 25.000 volt. 
Dat overleeft niemand. De stroom 
moet uitgeschakeld zijn voor je 
iets kunt doen. En dat moet eerst 
vakkundig gecontroleerd worden 
of er inderdaad geen spanning 
meer op staat voor de hulpdien-
sten aan de slag kunnen. Omdat 
we niet kunnen oefenen op de 
spoorlijn, hebben we dit oefenap-
paraat laten ontwikkelen.”

Diversiteit aan problemen
Marcel Wervers, medewerker van 
vakbekwaam en bevelvoerder van 
het korps Moerdijk, is trots dat 
juist Moerdijk de eer te beurt is 
gevallen om deze unit als eerste 
in ogenschouw te mogen nemen. 
“We zijn maar een klein korps 
in een klein dorp, maar wel een 
korps die met een grote diversiteit 
aan problemen te maken kan krij-
gen, zoals op het industrieterrein, 
de snelwegen A16 en A17 en nu 
ook de HSL. En daarnaast natuur-
lijk ook de calamiteiten hier op 
ons dorp”.

Parttime Hero’s gezocht
Het korps Moerdijk is nu minimaal 
bezet en nieuwe vrijwilligers zijn 
dan ook van harte welkom. “Het 
zou geweldig zijn als meer plaats-
genoten aan zouden willen sluiten 
en de brandweeropleiding zouden 
willen gaan volgen. Behalve dat 
het een hele zinvolle bezigheid is, 
is het mooi werk en het is essenti-
eel dat ons team voldoende man- 
of vrouwkracht heeft.”
Regelmatig zijn er oefenavonden. 
Deze zijn natuurlijk nodig en ook 
verplicht, maar daarnaast abso-
luut ook heel leuk om te doen. “We 
hebben een leuke groep bij elkaar 
binnen ons korps. En na elke oe-
fening wordt er altijd gezellig nog 
even nagepraat in onze eigen kan-
tine bij de brandweerkazerne hier 
in Moerdijk. Maar ook na serieu-
ze uitrukken, waarbij we ook wel 
eens te maken krijgen met ernsti-
ge calamiteiten, kunnen we hier 
met elkaar nog even napraten en 
elkaar ondersteunen als dat nodig 
is”, aldus Wervers.
Parttime Hero’s die het team in 
Moerdijk willen versterken kun-
nen zich melden bij teamleider 
Dick Havelaar (e-mail: dick.have-
laar@brandweermwb.nl). Belang-
stellenden zijn ook van harte wel-
kom om eens binnen te lopen op 
een maandagavond tussen 19.00 
en 19.30 uur in de brandweer-
kazerne aan de Julianastraat in 
Moerdijk.

Moerdijkse brandweermannen op spoor van nieuwe oefenunit

Onthulling nieuwe HSL oefenunit
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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 Corrie Leijten-Nollen (60) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Van kinds af aan woon ik in Klun-
dert, ik ben hier opgegroeid. Ik 
heb tijdens een eerder huwelijk 
een jaar of acht in Fijnaart ge-
woond, maar daarna weer terug 
naar Klundert gekomen. 
Ik heb op basisschool St. Jan Bap-
tist gezeten. We woonden toen in 
een houten huisje in de Walstraat 
en we speelden altijd buiten. Ik 
was ook een echt buitenkind, nog 
steeds trouwens. Ik ben getrouwd 
met Richard en samen wonen 
we al weer een aantal jaren in de 
Schanspoort. Aan de achterkant 
van ons huis kijken we zo uit over 
Het Verlaat. Als het in de winter 
echt vriest en er is een ijsbaan 
op Het Verlaat, dan stappen we 
vanuit de tuin zo het ijs op. Maar 
ook zonder ijs wonen we op een 
prachtig stekje hier, altijd een 
geweldig mooi uitzicht. We wo-
nen hier graag, dit huis hebben 
we compleet verbouwd helemaal 
naar ons zin. Wat mij betreft hoef 
ik hier nooit meer weg.

Men zou mij kunnen kennen 
van...
Dat zal ongetwijfeld van de su-
permarkt hier in Klundert zijn. Ik 
ben vroeger bij de Spar begonnen. 
Tussentijds heb ik nog een jaar of 
vier bij Lecturama/Keurkoop ge-
werkt. De Spar in Klundert was 
van de familie Stam en die hebben 
op een gegeven moment gevraagd 
of ik weer bij hen wilde komen 

werken. Dat wilde ik heel graag 
en vanaf toen ben ik meegegroeid 
van Spar, A-markt, Amax, daarna 
is het De Boer geworden, later Su-
per de Boer, toen C1000 en nu Al-
bert Heijn. Ik loop al heel wat jaar-
tjes hier rond in de supermarkt en 
ben meestal aan de kassa te vin-
den. Ik help ook regelmatig in de 
sLeijtenrij van mijn man Richard. 
Verder ben ik overal wel te vinden 
waar iets leuk te doen is. Ik houd 
wel van een feestje. 

Het meest bijzondere wat ik ooit 
meegemaakt heb…
Dat was toen ik zwanger was en 
het twee baby’s bleken te zijn. 
Dat was toch wel heel bijzonder 
om een tweeling te krijgen. Paul 
en Angelique zijn nu 30 jaar. Ook 
bijzonder om mee te maken is om 
een kleinzoon te krijgen, die is nu 
7 jaar. Daar genieten we geweldig 
van.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan heb…
Dat was de verhuizing van een 
huurhuis naar een eigen huis. Dat 
was toch wel een hele stap, maar 
geen moment spijt van gehad. We 
wonen in een geweldig huis hele-
maal naar ons zin op een van de 
mooiste plekjes van Klundert.

Ik ben trots op...
M’n kleinzoon, dat is zo’n lekker 
manneke!

Mijn lijfspreuk is...
Pluk de dag! Niet achterom kijken, 
maar altijd vooruit. Wat geweest is 
geweest, daar kun je niets meer 
aan veranderen.

Mijn sterrenbeeld is...
Ik zit op de grens van Steenbok 
en Waterman, maar ik denk dat ik 
meer een Steenbok ben dan een 
Waterman.

Ik ben goed in...
Ik denk dat ik wel goed ben in het 
contact leggen met mensen. En ik 
ben een echte pietje precies.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik klets te veel, zeker als ik een 
wijntje op heb.

Ik heb een grote hekel aan…
Onrechtvaardigheid! En aan men-
sen die geen respect hebben voor 
anderen.

Men kan mij heel blij maken met...
Met lekker zonnig weer, dan gaan 
we lekker met de camper weg. 
Heerlijke manier van reizen. 

Deze film moet iedereen zien...
Silence of the Lambs

Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees eigenlijk alleen in de va-
kantie. Dagboek van een Geisha 
bijvoorbeeld vond ik een heel mooi 
boek, ik lees graag de boeken van 
Stephen King, maar bijvoorbeeld 
Vijftig tinten grijs vond ik ook leuk 
om te lezen.

Ik luister graag naar... 
Rock en Blues. De band Metalli-
ca bijvoorbeeld vind ik geweldig. 
We gaan ook altijd naar het fes-
tival Texelblues. Op Texel hebben 
we zelfs een stamkroeg waar we 
graag komen en waar we altijd 
heel hartelijk ontvangen worden. 

Het liefst drink ik...
Een wijntje of een portje, maar een 
Inspiration likeurtje vind ik ook 
heel lekker.

Het lekkerste eten vind ik…
Stoba, een Antilliaanse stoofpot. 
Heel makkelijk te maken en echt 
heerlijk! Het recept zal ik doorge-
ven voor het Recept van de Week.
 
Mijn favoriete vakantieland is...
We gaan graag naar Spanje, maar 
Curaçao bijvoorbeeld is ook wel 
een hele mooie bestemming.

Mijn grootste blunder ooit was…
Van afstapje stappen, verkeerd 
vallen en een been breken. En 
dat voor een vol terras ergens in 
Spanje.

In mijn vrije tijd…
Een avondje NAC. We hebben een 
seizoenkaart, dus de thuiswed-
strijden zijn we in Vak G van het 
NAC-stadion te vinden. En Max 
Verstappen volgen. Verder ben 
ik bezig met een cursus Spaans. 
Mijn droom is om ooit een mooi 
huis in Spanje te hebben met uit-
zicht op zee.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Een wereldreis maken, dat lijkt 
me geweldig.

Als ik 10 miljoen euro zou win-
nen…
Dan gaan we dus eerst die we-
reldreis maken en dan zien we 
wel verder.

Op televisie kijk ik graag naar…
Films, de serie Penoza, Expeditie 
Robinson, natuurdocumentaires 
en de serie Hunted.

Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is Lia van de Broek, die ken ik 
al jaren, echt ouwe-jongens-kren-
tenbrood. We zien elkaar niet zo 
vaak meer, maar als we elkaar 
zien, dan is ’t altijd leuk met el-
kaar en als we elkaar nodig heb-
ben, dan zijn we er voor elkaar.

Het belangrijkste in een vriend-
schap vind ik…
Elkaar vertrouwen.

Ik ben bang voor…
Voor terrorisme. Ik wil m’n leven 
er niet door laten beïnvloeden, 
maar wat er nu allemaal gaande 
is, is wel eng.

Ik heb bewondering voor…
Mensen die echt klaar staan voor 
een ander en die met inzet en en-
thousiasme mooie dingen voor el-
kaar kunnen krijgen.

Klundert vind ik…
Een heel mooi stadje, leuk om hier 
te wonen.

Wat ik mis in Klundert is…
Wat meer horeca en dan met 
name wat leuke kroegjes, dat mis 
ik hier wel.
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Kalender:
dinsdag 26 maart
13.30 uur Bloemstukjes maken 
in het Huis van de Wijk (opgeven 
in het HvdW).
13.30-15.30 uur Gezellige spel- 
en handwerkmiddag in d’Ouwe 
School Noordhoek

woensdag 27 maart
14.00-16.00 uur Opening Heem-
huis Heemkundekring Die 
Overdraghe Klundert
16.00-17.00 uur Muziekspeel-
tuin voor kinderen van groep 1 
t/m 3 in de muziekzaal van De 
Niervaert
17.00 uur Themamaaltijd in het 
Huis van de Wijk (opgeven voor 
14-3 tel. 06-33837534)

vrijdag 29 maart
20.00 uur Lezing over bruggen 
en veerpontjes in De Ankerkuil 
Moerdijk

zaterdag 30 maart
14.00-16.00 uur Tentoonstel-
ling vitrines in De Stad Klundert 
Heemkundekring Die Over-
draghe
14.00-18.00 uur Feestelijke 
opening Yogaschool Senit Yoga, 
Poststraat 5 Klundert
20.30 uur Toneelvoorstelling 
‘Schaduwen’ in De Ankerkuil 
door Toneelvereniging Moerdijk

zondag 31 maart
10.00 uur Kinderdienst met ca-
baretier Rob Favier in Gerefor-
meerde kerk Klundert

maandag 1 april
19.00-20.00 uur Inlooppunt di-
gitale wereld in het Huis van de 
Wijk (vrijwilligers helpen met 
tablet en laptop)

Vaste activiteiten in het Huis 
van de Wijk Mauritshof Klun-
dert
Prins Willemstraat 2 Klundert; 
telefoon 0168-407747 

Sociaal werker: maandag, 
dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email 
renske.littooij@surpluswel-
zijn.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: jongeren-
avond
Donderdag:
13.00-14.00 uur: spreekuur: 
wijkzuster
19.00-21.00 uur: spelletjes-
avond
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 Mau-
ritshof
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 Nier-
vaert
Bingo: 15.00 uur in De Nier-
vaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur 
in De Niervaert

Vervolg Gewoon Bijzonder...
Mooiste plekje in Klundert…
Eén van de mooiste plekjes van 
Klundert, dat is wel het uitzicht 
hier vanuit onze eigen achtertuin. 
Dat uitzicht over de polder en Het 
Verlaat. Als je hier in de tuin zit, 
dan krijg je vanzelf een vakantie-
gevoel.

Minst mooie plekje in Klundert…
De ramen van ons Stadhuis zijn 
echt vreselijk. Jammer dat er zo-
veel achterstallig onderhoud is 
aan zo’n prachtig monument.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Klundert!

Adverteren in Weekblad In de 
Klundert?
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. 

IN DE KLUNDERT bindt, boeit en 
bespaart. Een lokale krant, juist 
nu!

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. We hopen dat u uw betrok-

kenheid voor wat betreft de leef-
baarheid in de kernen van deze 
regio ook wilt laten blijken door 
het plaatsen van een advertentie 
in ons weekblad om zo dit lokale 
initiatief een kans van slagen te 
geven.

Dit regionale weekblad kan al-
leen bestaan bij gratie van dona-
teurs en/of adverteerders. 

Op onze website www.indeklun-
dert.nl/adverteren staat meer 
informatie over adverteren en de 
tarieven. Daar kunt ook meteen 
een opdracht geven tot het plaat-
sen van een advertentie. 
Wilt u meer weten, stuur dan een 
e-mail naar advertenties@inde-
klundert.nl.

Politieberichten 
Over de afgelopen week is niets te 
melden.
 
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

Bravoflex: dat is handig!
Bravoflex is jouw rit op bestelling in en om de gemeente Moerdijk. 
Deze aanvullende vervoerservice bestel je gewoon wanneer het jou 
uitkomt, in de avond en in het weekend. Je reist gemakkelijk van halte 
naar halte, zonder overstap. 

Het is een nieuwe vorm van open-
baar vervoer, zonder vaste route 
of dienstregeling. Enorm flexibel 
dus! Je reserveert via de handi-
ge app of per telefoon en bepaalt 
zelf hoe laat en bij welke halte je 
wordt opgehaald. Ook overstap-
pen op een andere buslijn of bij 
een OV-knooppunt is eenvoudig 
met Bravoflex.

Rit plannen
Een rit bestellen kan via de gratis 
OV flex app of via telefoonnummer 
088 - 0761 977.
In en om de gemeente Moerdijk 
rijdt Bravoflex op momenten dat 
de reguliere bussen niet of nau-
welijks rijden. Dit is van maandag 
t/m vrijdag van 19.00 uur tot mid-
dernacht en in de weekenden en 
op feestdagen van 09.00 tot mid-
dernacht.

Wat kost het?
Voor Bravoflex Moerdijk betaal je 
€ 3,50 per persoon per rit en dat 
voor elke rit binnen de gemeente 
Moerdijk. Je betaalt direct via de 
app of bij de chauffeur met je pin-
pas.

Waar zijn de haltes?
Bravoflex rijdt tussen bushaltes, 
treinstations en OV-knooppun-
ten in en om de gemeente Moer-
dijk. Jij kiest welke. Vanaf de 
OV-knooppunten reis je eenvoudig 
verder met de trein of bus.
Meer informatie www.bravoflex.
info/moerdijk
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Oud Nieuws
een selectie van artikelen uit oude kranten en tijdschriften nr. 4  -  25 maart 2019 

De familie Farla uit Zevenbergen, de familie van mijn vrouw, probeert 
al jarenlang te achterhalen waar hun naam vandaan komt. Ze weten 
inmiddels bijna zeker dat ze waarschijnlijk afstammen van een Sicili-
aanse huursoldaat, die met het leger van het Spaanse koninkrijk Ara-
gon naar het noorden kwam om de strijd aan te binden met de troepen 
van Willem van Oranje en zijn opvolgers. Een van zijn nakomelingen, 
Jan Ferla, duikt rond 1710 in Zevenbergen op als schoenmaker. Zijn 
zoon Adam Ferla, vermoedelijk geboren in 1720,  gaat op 7 mei 1745 
in Klundert in ondertrouw en trouwt op 30 mei 1745 met Margriet van 
Beveren uit Namen. Sinds ik het hieronder staande artikel van Linze 
van der Mierden uit de editie van mei 1977 van de Overdraght, het ver-
enigingsblad van Heemkundekring “Die Overdraghe”,  heb gelezen, 
sluit ik niet uit dat deze Adam Ferla in Klundert geboren is en daar ook 
woonde. Waarom ik dat vermoed? Dat mag blijken uit onderstaand ar-
tikel.

De Kerkbrand van Klundert…

Op donderdag 10 maart 1737 
brandde de Klundertse, in 1616 
gebouwde, kerk aan de Kerkring 
af. Dit betekende niet minder dan 
een ramp voor de vrij kleine ge-
meenschap (waarschijnlijk nog 
geen 1000 inwoners).
Niet alleen stond de kerk in die 
tijd volkomen centraal in het den-
ken en leven, ook een groot deel 
van de burgerlijker administratie 

kwam voor rekening van de kerk. 
De administratie van de overheid 
was nog zeer onvolledig. Burger-
lijke stand bestond nog niet en de 
registratie had voornamelijk ten 
doen om de ontvangst van de “be-
lastingen” vast te leggen.
Alleen de welgestelden dienden 
voor hun ondertrouw en voor 
hun begrafenis ook een betaling 
(impost) aan het Stadsbestuur te 
doen. En dat werd (meestal!) wel 
opgeschreven.

Bij de kerkbrand van 1737 ver-
brandde ook het grootste deel 
van de kerkelijke archieven. Hoe 
ver die in Klundert teruggingen is 
hierdoor niet bekend. Vermoede-
lijk zal dit, zoals in de meeste ge-
vallen, tot het begin van de Refor-
matie (± 1578/1580) geweest.

Iedereen die met een stam-
boomonderzoek in Klundert te-
recht komt, staat vóór deze 10e 
maart 1737 al snel voor grote, dik-
wijls onoverkomelijke problemen.

Omdat ook toen toch al dikwijls 
verklaringen nodig waren, heeft 
men aan de hand van persoonlij-
ke mededelingen geprobeerd om 
nog zoveel mogelijk doop- of ge-
boortegegevens op papier te zet-
ten. De eerste doop- of geboorte-
data zijn wellicht ingeschreven op 
basis van mondelinge gegevens 
en herinneringen!
Dat dit geen onverdeeld succes 
genoemd kan worden, is niet zo 
verwonderlijk, immers de mees-
ten konden nauwelijks lezen noch 
schrijven en ook de kalender werd 
blijkbaar slecht gevolgd, want we 
lezen, zoals we verderop kunnen 
zien, o.m. dat de laatste doop voor 
de brand heeft plaatsgevonden op 
29 februari 1739.
Dit is gewoon een verschrijving, of, 
en dit ligt meer voor de hand, de 
dominee wist niet dat 29 februari 
slechts één keer in de vier jaar als 
schrikkeldag op de kalender staat.
Aangezien ook later, in 1783 of 
1785, die 29e februari weer ten on-
rechte wordt genoemd, lijkt het er 
sterk op dat men in Klundert niet 
voor liep, maar dat, als hier ieder 
jaar een dag extra werd “meege-
nomen”, men aardig achter liep.

Hoe dan ook het 
“nieuwe” doopboek, dat nader-
hand is aangelegd, begint met de 
volgende interessante inleiding:
“Anno 1737, de 10 maart, de kerk 
afgebrand zijnde is meteen het 
doopboek verbrand. Alwaar een 
iegelijk bij publicatie verzogt is uit 
zijn eigen aanteekeningen op te 
geven de geboortes van zich zelf 
van kinderen en nabestaanden en 
bekenden. Dus hebben de ouder-
lingen, de plaats toen vacant zijn,  
deze geboortes hier overgebracht 
van 1658 - 1737. Op gemelde dag 
dit ongeluk voorviel wordende se-
dert de godsdienst verricht op ’t 
stadhuis.”

Dus is volgens dit boek Adrianus 
Coenraad “t’leste kind” dat in de 
oude kerk gedoopt is, te weten op 
29 februari 1737. En in de nieuwe 
kerk, ingewijd op 11 september 
1740 is het eerste kind gedoopt 
door Leendert Kleyn op 25 sep-
tember 1740. 

Aldus Linze van de Mierden in 
1977.

NOOT:
Als Adam Ferla in ± 1720 Klundert 
geboren is, kan het kloppen dat er 
geen geboortegegevens van hem 
zijn.  Dan is ook de foute spelling 
van zijn naam (zie illustratie) hier-
mee verklaard. 
Als hij in Zevenbergen geboren zou 
zijn, waar zijn vader schoenmaker 
was, dat zouden die gegevens in 
Zevenbergen in de archieven van 
bijv. de Hervormde Kerk gevonden 
moeten kunnen worden. En daar 
is mij niets van bekend.

fragment uit het Klundertse Huwelijksregister van 1745

Tips voor de redactie?
Mail deze naar:

redactie@indeklundert.nl
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Recept van de Week: 
Stoba -
Antilliaanse stoofschotel
In de rubriek Gewoon Bijzonder 
deze week Corrie Leijten aan het 
woord en haar lievelingskostje is 
stoba, een Antilliaanse stoofscho-
tel. Er zijn heel veel recepten voor 
stoba, je kunt naar hartenlust va-
riëren. Hier is gekozen voor een 
stoofschotel met rundvlees, maar 
het kan bijvoorbeeld ook met kip 
en je kunt allerlei soorten groen-
te gebruiken. Het is heerlijk met 
(gele) rijst, gebakken banaan en 
een frisse salade. Met frietjes of 
stokbrood is ook lekker. Maar laat 
je bijvoorbeeld wat aardappels 
meestoven, dan heb je meteen 
een complete maaltijd.

Nodig voor 6 personen:
1 kilo runderstoofvlees, 2 flinke 
uien, 1 tomaat, 1 paprika, 4 sten-
gels bleekselderij, 1 prei, 1 wortel, 
4 teentjes knoflook, 1 1/2 eetlepel 
piccalilly, 2 eetlepels tomatenpu-
ree, 2 bouillonblokjes, 1 afgestre-
ken eetlepel kerrie, peper naar 
smaak, 2 theelepels suiker, zout 
naar smaak, 2 theelepels komijn-

poeder, 1 eetlepel zoete ketjap, 
klontje boter en een halve liter 
heet water.

Voorbereiding:
Was alle groente. Snij ze in stuk-
jes. Hoeft niet heel fijn. Meet alle 
kruiden af en roer ze door elkaar.

Bereidingswijze:
Laat de boter smelten in de pan. 
Voeg vlees toe en bak bruin in 5 
minuten. Voeg uien en knoflook 
toe. Laat dit even glazig worden en 
voeg de rest van de groenten toe. 
Doe het hete water erbij en de ove-
rige ingrediënten. Sluit de pan af 
met het deksel en laat het geheel 
zachtjes koken op een lage stand. 
Roer regelmatig door en voeg af 
en toe nog wat water bij, zodat er 
een dikke jus in de pan blijft en de 
pan toch niet droog kookt. Prik af 
en toe met een vork in het vlees. 
Laat de stoba een paar uur lekker 
sudderen. Hoe langer de stoba de 
tijd krijgt om te sudderen, hoe lek-
kerder hij wordt.

.

Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 29 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

Een grote mond, maar een klein 
hartje!
Op zondag 31 maart komt zanger/
liedjesschrijver Rob Favier naar 
Klundert. De dienst gaat over ‘Pe-
trus’, een discipel van Jezus, die 

een grote mond had, maar een 
klein hartje. 
Samen zoeken we naar datgene wat 
écht waardevol is, vanuit het Grote 
Nieuws van God en ontdekkern wat 
we daarmee kunnen in ons dage-
lijks leven. 
De dienst begint om 10u en de toe-
gang is gratis, en geschikt voor jong 
en oud

Dinsdag 26 maart:
19.00 u. Catechisatie onderbouw 
in kelder van de hervormde kerk
19.00 u. Catechisatie bovenbouw 
in de gereformeerde kerk

Zondag 31 maart
10:00u Scholendienst, Gerefor-
meerde kerk, Rob Favier
16.30u Middagdienst  Gerefor-
meerde kerk, Ds. D.C. Groenen-

dijk
18.30u Avonddienst Hervormde 
kerk, ds. A. SLingerland

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Dinsdag 26 maart
19.30u Taizé Gebedsgroep in de 
consistorie

Zondag 31 maart
09.30u Ds. W. van Herwijnen

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

Donderdag 28 maart
09:30 uur: Gebedsviering; 
voorganger M.Bastiaansen

Zondag 31 maart
09.30 uur: Eucharistieviering; 
voorganger M. Prasing

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

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 
Zevenbergschen Hoek

Zaterdag 30 maart
19.00 uur: Eucharistieviering; 
voorganger M. Prasing

Cabaretier Rob Favier komt 
naar Klundert!
Op zondag 31 maart komt zanger/liedjesschrijver/entertainer Rob Fa-
vier naar Klundert. Daar zal hij een speciale kinderdienst verzorgen. 
Alhoewel het eigenlijk een kinderdienst is, is deze dienst zeker ge-
schikt voor jong en oud. Rob Favier zal er absoluut een heel bijzondere 
dienst van weten te maken met zijn liedjes en mooie teksten. Deze 
dienst wordt gehouden op zondag 31 maart in de Gereformeerde kerk 
aan het Von Kropffplein in Klundert en begint om 10 uur.

Rob Favier is van jongs af aan op-
gegroeid met muziek. Hij trok op 
zijn achttiende al door Europa met 
een fulltime band. Hierna begon 
hij aan de studie theologie die hij 
met succes afrondde. Zoals velen 
al eerder ontdekt hebben, heeft hij 
een geheel eigen manier van voor-
gaan/optreden: een mengeling 
van prediking en liedjes die zeer 
herkenbaar zijn en waarbij het 
humoristische aspect niet zelden 
een rol speelt.

Pop en luisterliedjes
Rob Favier verspreidt een ont-
spannen sfeer om zich heen. 
Daarom kan iedereen zich op z’n 
gemak voelen, of je nu randker-
kelijk bent of juist alle diensten 
afloopt. Men noemt zijn – uitslui-
tend Nederlandse - teksten ‘zeer 
sterk’. De muziekstijl is niet goed 
te omschrijven: van pop tot luis-
terliedjes tot cabaret of ergens er 
tussenin. Favier komt op zeer veel 
verschillende gelegenheden en 
zingt voor allerlei soorten men-
sen: van kleine bijeenkomsten tot 
grote congressen, van kerkdien-
sten tot politieke debatten. Ook 
gaf hij met zijn band een aantal 
concerten in India, waar hij onder 
andere optrad voor de allerarm-

sten. Een aantal van zijn liedjes is 
in het Engels vertaald.

Oudejaarsconference
Naast het schrijven van zijn eigen 
repertoire werkt Rob ook in op-
dracht. Zo heeft hij bijvoorbeeld 
geschreven voor de Evangelische 
Omroep, de NCRV en de IKON 
en heeft hij diverse liederen uit 
het Engels vertaald. Daarnaast 
schrijft hij regelmatig voor andere 
artiesten. Tevens heeft hij enige 
koorliederen geschreven. Verder 
verzorgt hij een maandelijkse co-
lumn in het Friesch Dagblad en 
twee overdenkingen per week 
voor Groot Nieuws Radio, waar-
voor hij ook een aantal reportages 
maakte. Ook heeft hij meerdere 
keren de Christelijke Oudejaars-
conference verzorgd, welke door 
tv-zender Family7 wordt uitgezon-
den op oudejaarsavond,. 
Hij heeft vijf cd’s gemaakt, twee 
boeken geschreven en er is een 
songbook met 21 liedjes van zijn 
hand uitgegeven. Zijn album ‘Zo 
groen als gras’ werd genomineerd 
voor de Zilveren Duif Award 2013 
in de categorie “beste album”. 
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Zwemfestijn met de Lionsclub 

Paar duizend euro voor de 
Stichting Jarige Job

Zaterdag was de tweede editie van het Moerdijks Zwemfestijn, ge-
organiseerd door de Lionsclub Zevenbergen en omstreken. Het was 
een gezellige drukte in Zwembad De Niervaert. Ruim vijftig met name 
jeugdige deelnemers hebben naar schatting tussen 2000 en 2500 euro 
bij elkaar gezwommen voor de Stichting Jarige Job.

Het Zwemfestijn is een recre-
atieve zwemestafette voor jong 
en oud, waarbij de teams in 50 
minuten zo veel mogelijk van te-
voren gesponsorde baantjes met 
een lengte van 25 meter moesten 
zwemmen voor het goede doel. 
Vorig jaar was het voor het eerst 
dat de Lionsclub Zevenbergen en 
omstreken dit zwemfestijn heeft 
gehouden en afgelopen zaterdag 
was dus de tweede editie. Waren 
er vorig jaar ruim 25 deelnemers 
die voor het goede doel hebben 
gezwommen, dat was dit jaar al 
een ruime verdubbeling. 

Verdubbeling deelnemers
Arno Al, één van organisatoren 
van de Lions, is blij met deze ver-
dubbeling. “We hadden nu ruim 
vijftig met name jeugdige zwem-
mers uit de hele regio. Allemaal 
hadden ze een sponsorlijst en sa-
men hebben ze een mooi bedrag 
bij elkaar weten te zwemmen. De 
definitieve opbrengst weten we 
nog niet, maar het is in ieder geval 
minstens zo’n tweeduizend euro.” 
De Lionsclub is een serviceclub 
die zich dienstbaar wil stellen voor 
de maatschappij en activiteiten 
organiseert voor diverse goede 
doelen. “Deze keer hebben we 
gekozen om te zwemmen voor de 
Stichting Jarige Job. Volgend jaar 
hopen we een derde editie op te 
zetten van dit zwemfestijn en wie 
weet zullen er dan nog meer deel-
nemers meedoen. Want ongetwij-

feld zullen degenen die er dit jaar 
bij waren vertellen hoe leuk het is 
om hieraan mee te doen. Het is 
niet alleen gesponsorde baantjes 
zwemmen, maar verder ook de 
hele middag lekker genieten in dit 
leuke zwembad”, aldus Arno Al.

Ieder kind verdient een verjaardag
De Lionsclub heeft gekozen voor 
dit goede doel, omdat ieder kind 
een verjaardag verdient. In Neder-
land zijn 61.000 kinderen die hun 
verjaardag niet kunnen vieren, 
omdat er thuis geen geld voor is. 
De Stichting Jarige Job helpt deze 
kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox t.w.v. ongeveer 35 
euro. Hierin zit alles wat nodig is 
voor een echte verjaardag thuis én 
op school.
De deelnemers kwamen uit de 
hele regio. Zo was bijvoorbeeld 
Zorgboerderij De Parelhoeve ver-
tegenwoordigd met een team, de 
Reddingsbrigade uit Oud-Gastel 
en het Stampershuis uit Stam-
persgat. Maar ook diverse vrien-
denclubjes van verschillende 
scholen uit de regio hadden een 
team gevormd en zwommen mee 
voor de Stichting Jarige Job. Als 
ze hun baantjes gezwommen had-
den, mochten ze allemaal de hele 
middag gebruik maken van het 
recreatiebad van De Niervaert. 
En na afloop was er voor iedereen 
een goodiebag gesponsord door 
de AH-winkels uit Klundert en Ze-
venbergen.

Moerdijk doet mee aan de Nationale Pannenkoekendag

Grootouders en kleinkinderen 
samen aan de pannenkoekendis

Zo leuk om hier samen met je kleinzoon lekker pannenkoeken te 
eten, wat hebben ze hun best gedaan om dit voor elkaar te krijgen 
en de pannenkoeken smaken echt heerlijk”, complimenteert een van 
de grootouders tijdens de pannenkoekenmaaltijd vrijdagmiddag in 
De Ankerkuil. Het was vrijdag de Nationale Pannenkoekendag en dat 
wordt traditioneel in Moerdijk gevierd met kinderen en ouderen.

Basisschool De Klaverhoek heeft 
deze maaltijd georganiseerd in 
nauwe samenwerking met de 
Stichting Sociaal Kultureel Werk 
(SKW) De Klavers, het Huis van de 
Wijk Moerdijk, gemeenschapshuis 
De Ankerkuil en de Seniorenraad.

De dames van het SKW zorgden 
dat de pannenkoeken gebakken 
werden waarbij de kinderen van 
groep 8 van De Klaverhoek moch-
ten assisteren. Het was wel dui-
delijk dat een aantal kinderen dit 
vaker hadden gedaan, want vak-
kundig ging het beslag de pan in, 
handig werden de baksels omge-
draaid en netjes belandden ze op 
stapels, klaar om uitgeserveerd 
te worden. De kinderen van groep 
7 mochten komen helpen bij het 
dekken van de tafels en zij wis-
ten er een gezellige eetzaal van te 
maken in De Ankerkuil met mooie 
kleurrijk gedekte tafels.
Zo’n 50 pakken pannenkoeken-
meel gingen er doorheen en uit-
eindelijk konden er zo’n 750 pan-
nenkoeken geserveerd worden. 
Meer dan genoeg om iedereen 
volop te laten smullen.

Alle kinderen van De Klaverhoek 
mochten mee-eten samen met 
opa’s en oma’s, maar ook de an-
dere 55-plussers uit het dorp 
waren uitgenodigd om gratis pan-
nenkoeken te komen eten. Totaal 
zaten er maar liefst zo’n 165 gas-
ten aan tafel.
Om 12 uur werd de maaltijd ge-
opend door Leon Smits, directeur 
van De Klaverhoek: “Het is een 
mooie traditie zo’n pannenkoe-
kenmaaltijd met kinderen en ou-
deren. In heel het dorp weten ze 
dat wij hier pannenkoeken eten, 
want de geuren komen je overal 
tegemoet. En die geur belooft in 
ieder geval dat het allemaal heer-
lijk zal smaken. Compliment voor 
de organisatie, de bakkers en ie-
dereen die verder meegeholpen 
heeft.”
En dat de pannenkoeken zich in-
derdaad goed lieten smaken, dat 
was aan de stapels wel te zien: die 
werden al snel kleiner en kleiner. 
Een leuke en gezellige activiteit 
die absoluut volgend jaar weer op 
herhaling zal gaan.

Adverteren? Mail uw advertentie naar: advertenties@indeklundert.nl
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SPIDO creëert haar eigen bioscoop 

Wat krijg je als je de ingrediënten: 
een sportzaal, laptop, beamer, 
dikke matten, een hapje en een 
drankje, combineert met jonge 
enthousiaste SPIDO-leden en hun 
vrienden/vriendinnen? Het juiste 
antwoord op deze vraag is: SPI-
DOscoop!

Afgelopen zaterdag was het weer 
zover, SPIDOscoop gevestigd aan 
de Prins Willemstraat 1A, opende 
rond 18.00 uur haar deuren. Voor 
de jongste groepen met vriend-
jes en vriendinnetjes was de film 
Kapitein Onderbroek uitgezocht. 
Het blijft een mooi schouwspel 
om te zien hoe kinderen opeens 
stil kunnen zijn en eigenlijk alleen 
nog maar aandacht hebben voor 
de bewegende beelden op het ge-
projecteerde scherm. Natuurlijk 

werd de inwendige mens, zoals 
dat hoort bij een bioscoop, niet 
vergeten. Alle kinderen werden in 
de ingelaste pauze voorzien van 
drinken en popcorn. Na de film 
werd er nog even verstoppertje 
gespeeld in het donker, waarbij 
sommige kinderen zeer creatieve 
verstopplaatsen wisten te vinden.
Daarna was het tijd voor de iets-
je oudere jeugd met voornamelijk 
giebelende meiden uit de groepen 
6 t/m 8. Buiten was het intussen 
behoorlijk donker geworden, dus 
SPIDOscoop begon steeds meer 
op een echte bioscoop te lijken. 
Rond 20.15 uur werd de film op-
nieuw gestart.
Met bijna 50 kinderen was een ge-
slaagde avond, die zeker voor her-
haling vatbaar is.

DSO 1 degradeert naar 4e klasse
Het zat er al even aan te komen, maar degradatie voor DSO 1 is nu echt 
een feit. Volgend seizoen speelt de ploeg tijdens de zaalcompetitie in de 
vierde klasse. TOGO wist namelijk te winnen van Seolto en DSO liep bij 
NIO tegen een nieuwe nederlaag aan. 

Volgende week sluit DSO het zaalseizoen af met een thuiswedstrijd te-
gen Paal Centraal. Op papier een erg lastige wedstrijd, maar DSO zal er 
alles aan doen om het zaalseizoen toch positief af te sluiten. Voor DSO 
2 zijn de belangen groter, die ploeg speelt volgende week om het kam-
pioenschap tegen concurrent Paal Centraal 2. Laten we volgende week 
massaal het tweede aanmoedigen en ze naar de titel schreeuwen. 

Uitslagen 23 maart:
NIO 1-DSO 1: 20-16
NIO 2-DSO 2: 13-27
DSO 4-Merwede/Multiplaat 7: 11-
18
DSO 5-Scheldevogels 4: 11-5
Eureka 3-DSO 6: 16-8
Fortis A2-DSO A1: 9-10
Good Luck B1-DSO B1: 9-7
Good Luck B2-DSO B2: 10-7
DSO B3-De Voltreffers B1: 4-13
Sporting Delta D2-DSO D1: 6-11
DSO D2-Ventura Sport D1: 1-5
DSO D3-DeetosSnel D4: 7-3
Scheldevogels E2-DSO E1: 3-29
Albatros E6-DSO E2: 7-4

Programma 30 maart:
17:30 DSO 1-Paal Centraal 1
16:20 DSO 2-Paal Centraal 2
15:10 DSO 3-Avanti 7
14:10 Juliana 4-DSO 5
14:00 DSO 6-GKV / Enomics 5
13:00 DSO B1-Korbatjo B1
11:00 Juliana B1-DSO B2
12:00 DSO C1-Springfield C1
11:00 DSO D1-Movado D1
11:00 Keep Fit '70 D1-DSO D2
11:00 RWA D3-DSO D3
10:00 DSO E1-Springfield E3
10:00 DSO E2-Korbatjo E4
09:00 DSO E3-Ventura Sport E1
09:00 DSO F1-Ventura Sport F1

Voetbalvereniging TPO Moerdijk

Weer winst voor TPO 1
Uitslagen zaterdag 23 maart:
DHV/TPO/VOV JO17-1-Beek Voor-
uit JO17-4: 3-1
Internos JO14-1-TPO/VOV/DHV 
JO14-1: 2-0
Hoeven JO13-2-DHV/TPO/VOV 
JO13-1: 4-1
TPO/VOV/DHV JO11-1-De Fendert 
JO11-4:1-4
SVC JO10-1-TPO/DHV/VOV JO10-
1: 6-6
TPO/DHV/VOV JO9-1-ODIO JO9-2: 
12-2
Oranje Blauw ’14 JO9-1G-TPO/
DHV/VOV JO9-2: 9-0

Uitslagen zondag 24 maart:
TVC 1 Breda- TPO 1: 1-7
TPO 2-Oranje Blauw’14 2: 1-3
Dussense Boys 3–TPO 3: 4-2

Programma zaterdag 30 maart:
10.30 DHV/TPO MO17-1-FC Dor-
drecht MO17-1  Den Hoek
11.00 TPO/VOV/DHV JO14-1-

Groen Wit JO14-2  Langeweg
09.00 JEKA JO13-5-DHV/TPO/VOV 
JO13-1  Breda
09.30 TPO/DHV/VOV JO10-1-Zwa-
luwe JO10-3  Den Hoek
09.30 TPO/DHV/VOV JO9-2-The 
Gunners JO9-2  Moerdijk

Programma zondag 31 maart:
14.30 Advendo 1-TPO 1
12.00 BSC 7-TPO 2
10.00 TPO 3-IFC 4

Klundert niet opgewassen 
tegen Halsteren
Een op alle fronten beter Halsteren heeft een meer dan verdiende over-
winning behaald op Klundert. De eindstand was uiteindelijk 1-3, een sco-
re die veel hoger uit had kunnen vallen. Yoeri van Wingerden wist met 
een aantal fraaie redding een grotere nederlaag te voorkomen.
 
Zaterdag wordt het restant (56 minuten) van de gestaakte wedstrijd te-
gen De Fendert gespeeld.

Uitslagen 23 maart:
Klundert 1-Halsteren 1: 1-3
Kllundert 2-Prinsenland 2: 1-3
Klundert 4-Oranje Wit 10: 0-1
Halsteren 6-Klundert 5: 2-8
SJO FC De Westhoek VR1-Klun-
dert VR1: 4-1
The Gunners JO19-1-Klundert 
JO19-1: 3-3
Klundert JO17-1-Kruiningen 
JO17-1: 2-4
The Gunners JO15-1-Klundert 
JO15-1: 2-3
Klundert JO15-2-Victoria'03 
JO15-2: 3-5
Klundert JO13-1-Rood Wit W 
JO13-1: 4-7
WIK'57 JO12-1G-Klundert JO12-1: 2-0
Beek Vooruit JO12-3-Klundert 
JO12-2: 0-8
Klundert JO11-1-NVS JO11-1: 10-1 
Klundert JO11-2-MOC'17 JO11-4: 6-2
DIOZ JO10-1-Klundert JO10-1: 4-3
Klundert JO9-1-VVC'68 JO9-1: 2-6
Klundert JO8-1-Oranje Wit JO8-2: 5-2
Klundert JO8-2-Zwaluwe JO8-1:  5-6
Moerse Boys JO7-1-Klundert 
JO7-1: 6-5
Klundert JO7-2 - Internos JO7-2: 18-3

Klundert JO7-4 - Moerse Boys 
JO7-2: 13-8
Madese Boys JO7-3-Klundert 
JO7-5: 4-16
 
Programma 27 maart
19:30 Klundert JO 15-1-ASWH JO 15-1

Programma 28 maart
20:00 Klundert VE1-Steenbergen VE1

Programma 30 maart
14:30  Klundert 1 – De Fendert 1
13:30 Klundert 5-DVO'60 8
14:30 Klundert VR1-ST Nieuwdorp/
Patrijzen VR2
12:00 Klundert JO19-1 -De Fen-
dert JO19-1
12:30 Alliance JO17-2-Klundert JO17-1
10:15 Klundert JO15-1-JEKA JO15-3
09:00 Klundert JO12-1-Steenber-
gen JO12-1
09:30 TVC Breda JO12-2-Klundert JO12-2
09:00 Kogelvangers JO9-1 -Klun-
dert JO9-1
09:30 DIOZ JO8-1-Klundert JO8-2
09:30 Cluzona JO7-2-Klundert JO7-2
08:45 Moerse Boys JO7-3-Klun-
dert JO7-4



Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur*Actie geldig van woensdag 27 t/m zondag 31 maart

BOEKENWEEK
BOEKEN
DIVERSE TITELS

€5,-
Per stuk

Kelly Rimmer - Ik zonder jij
Hank Steinberg - Buiten schot
A.J. Rich - Opgejaagd
Rosalie Ham - De naaister uit parijs
Samantha Young - Een verleidelijk aanbod
Nina George - Het hotel aan het einde van de wereld
Francesca Baldacci - Vakantie bij Tiffany’s
Amy Schumer - Het meisje met de onderrug tattoo
Jodi Picoult - Zoals de wind waait
Marion Pauw - We moeten je iets vertellen

KINDERBOEKEN
DIVERSE TITELS

Lego city - Vriendenboek
Ninjago - Vriendenboek
geronimo stilton - de betoverde poort
geronimo stilton - Het geheim van de ridder
Finding Dory
Liesbet Slegers - Kaatje en haar oma
Lego city - Bulldozerboeven

vanaf

€2,99

Per stuk

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur*Actie geldig van woensdag 27 t/m zondag 31 maart

Voorbeeldprijs
Liesbet Slegers - Kaatje en haar oma

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


