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Zomerschoolboekje voor
senioren uitgereikt

Nieuw in Klundert:
Zorgatelier De Binnentuin

Gewoon bijzonder:
Léon Smits

Yogaschool Senti Yoga
geopend

Restauratiewerkzaamheden aan het Stadhuis zijn gestart

afgeleverd heeft. Het glas is toen
onder meer niet goed geplaatst en
er zijn onjuiste kleuren gebruikt.
Dat zal nu allemaal in één keer
goed aangepakt gaan worden.
Mogelijk overlast
Voor de omwonenden kunnen de
bouwactiviteiten wellicht soms
wat overlast veroorzaken. Alle
omwonenden hebben netjes een
brief van de aannemer ontvangen,
waarin ze bij voorbaat al enige clementie vragen. Uiteraard zal de
aannemer z’n best doen om overlast zoveel mogelijk te beperken,
maar helemaal te voorkomen is
het natuurlijk niet. Maar daarentegen mag Klundert hopelijk over
een half jaartje weer trots zijn op
een prachtig gerestaureerd Stadhuis.

Afgelopen week zijn de restauratiewerkzaamheden gestart aan het Stadhuis in Klundert. Het stadhuis is een
Rijksmonument en de gemeente Moerdijk heeft als eigenaar de plicht het goed te onderhouden. Volgens de
huidige plannen zullen de werkzaamheden tot eind september 2019 gaan duren.
Het oude Stadhuis is de trots van
Klundert. Het is een prachtig gebouw dat in 1621 naar een ontwerp van Melchior van Herbach
en dankzij een flinke bijdrage van
Prins Maurits in de stijl van de
renaissance werd gebouwd. Het
rijkelijk met natuurstenen ornamenten versierde uiterlijk van het
gebouw is in de loop der eeuwen
nauwelijks veranderd. Het gebouw
doet nog dienst als officiële trouwlocatie van de gemeente Moerdijk,
maar vanwege de restauratiewerkzaamheden is het Stadhuis

echter tot eind september als zodanig niet beschikbaar.
Goed aangepakt
De werkzaamheden zullen onder
andere bestaan uit het restaureren en herstellen van de glas-inlood vensters, ramen en kozijnen.
Tevens zal het metselwerk en het
natuursteen in de gevel en het
complete schilderwerk aan de
buitenzijde aangepakt worden.
Het gaat gedeeltelijk om een herstelklus omdat een andere aannemer eerder het werk niet goed

Vet bevriezen (Cryolipolyse)
Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

Vanaf € 98,00

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

www.feelbeauty.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.

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

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)

By Tiki Mode, Voorstraat 16 Klundert
Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert

9.2

(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.nl

Brindisi
129,95

DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE
Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988
www.jolistee.nl en .com • jolistee@outlook.com
Verkooppunt van diverse merken diepvries versvlees
Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding

Gregory
139,95
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Colofon
In de Klundert is een uitgave
van Stichting in de Klundert

Vanaf deze week nieuwe yogaschool in Klundert

“Zoeken naar de balans tussen
kracht en souplesse”

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.

Foto van de
week
Wat wonen wij in een prachtige omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond
met andere ogen. Verrassend
wat voor mooie plekjes je dan
ziet.
Maak een foto van een mooi
of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de
redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar de
foto precies genomen is.
Elke week wordt een foto gekozen voor deze rubriek. En
krijgen we veel mooie plaatjes binnen, dan zullen we die
gebruiken op onze facebookpagina.

Lentekriebels in 300
woorden…
Wat hebben we mogen genieten
van een paar heerlijke zonnige
dagen! Dan voel je meteen de
lentekriebels en wil je lekker genieten in de achtertuin.

Eindredactie en inhoudelijk
verantwoordelijk
Bestuur Stichting
In de Klundert
Postbus 74,
4790 AB Klundert
E. info@indeklundert.nl
I. www.indeklundert.nl
Redactie
Anjo van Tilborgh
Rondeel 120
4791 LB Klundert
T. 06-43694329
E. redactie@indeklundert.nl

Weekschrijfsel

Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening van yogaschool Senti
Yoga en vanaf deze week kunnen er lessen gevolgd worden. Aan de
Poststraat 5 heeft Manon Kotvis een prachtige ruimte ingericht. Tijdens de open dag vorige week was er al heel wat belangstelling en
heel wat bezoekers hebben meegedaan aan de proeflessen. “Ik heb
er enorm veel zin in om nu echt met m’n eigen yogaschool te gaan
starten”, aldus Manon.
Zo’n 18 jaar geleden kwam Manon
voor het eerst met yoga in aanraking. “Ik ging toen yogalessen
volgen in Terneuzen, waar ik toen
woonde. Ik was meteen verkocht.
Heb het al die jaren zelf beoefend
en in 2013 heb ik besloten om me
verder te gaan verdiepen en de
opleiding te gaan volgen tot yogadocent”.
Inmiddels heeft ze de eerste vier
jaren plus de extra verdiepende
modules afgerond en dit seizoen
schrijft ze haar eindscriptie. “Ik
hoop mijn diploma in juli dit jaar te
mogen ontvangen”.
Persoonlijke stijl
Manon heeft een persoonlijke
stijl van lesgeven ontwikkeld met
als kernwoorden: kalm, met aandacht, rust, verstilling. “In de les
zoeken we steeds naar de balans
tussen kracht en souplesse. Je
zoekt telkens weer je grenzen
met aandacht op en onderzoekt

en respecteert ze waar je ze tegenkomt. Zoals wel eens wordt
gezegd: yoga gaat niet over het
raken van je tenen, maar over de
weg ernaartoe.”
Zinvol en positief
Met heel veel enthousiasme en
gemotiveerdheid is Manon helemaal klaar om met haar eigen
yogaschool aan de slag te gaan.
“Ik geloof er sterk in dat je als
mens met ogenschijnlijk kleine
dingen, grote impact kunt hebben
op de wereld om je heen. Voor mij
is yoga een weg voor het leven.
Heel belangrijk voor mij hierin is
het lesgeven. Het delen van yoga
met anderen vind ik enorm zinvol,
waardevol, vervullend. Iedere cursist die hieruit iets positiefs meeneemt in het dagelijks leven, is er
één.”
Meer informatie over de lestijden
en tarieven is te vinden op de website www.sentiyoga.nl

Maar wat vorig jaar nog een
heerlijk paradijsje was, dat was
het nu helaas niet meer. Onze
lieve maar heel onstuimige viervoeter heeft er een behoorlijke puinhoop van gemaakt. Ons
gazon is veranderd in een kale
vlakte vol kuilen en hobbels,
planten zijn op een niet zo vriendelijke manier met wortel en al
uit de borders getrokken en de
hele achtertuin ligt bezaaid met
allerlei rotzooi. Die lentekriebels
veranderen dan wel een beetje in
irritatiekriebels…
Gelukkig is m’n beminde manlief
het eens dat we dit meteen maar
eens aan gaan pakken. Dus op
naar het tuincentrum en nieuwe
planten gekocht om alle gaatjes te vullen. Alhoewel we een
aardig vermogen hebben uitgegeven en de auto volgeladen zat
met allerlei kleurige planten, zie
je ze in de tuin bijna niet staan.
De dag erop terug naar datzelfde
tuincentrum. Daar zullen ze wel
denken dat we een park te vullen
hebben. En dat hadden we makkelijk kunnen doen met alle planten, bomen en struiken die we de
afgelopen jaren daar al gekocht
hebben….
Weer een auto vol met allerlei
planten waarvan wij denken dat
ze Cooperproef zullen zijn. Voor
nu zijn in ieder geval de borders
weer lekker kleurrijk gevuld en
kunnen we genieten in onze bijna
paradijselijke achtertuin. En dat
hebben we gedaan op deze zonnige zaterdagmiddag met een
wijntje en een biertje.
Nu ons gazon nog een keer onder handen nemen. En proberen
onze schattige monsterherder
een beetje op te voeden zodat hij
zijn energie niet meer botviert in
de achtertuin.
Geniet van de lente en veel leesplezier met deze 25e editie!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert
Foto van deze week is een prachtige zonnige foto van de Bottekreek in het
Klundertse centrum. Foto is gemaakt door Segert van Wensen.
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KI JK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.ETENINDEPASTORIE.NL
OF BEL 0168-729202

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

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

Adverteren in Weekblad In
de Klundert?
Dit weekblad is een huis-aan-huiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de inwoners van Klundert, Moerdijk,
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan. Naast
artikelen van de eigen redactie, staat de krant vol met berichten
van plaatselijke verenigingen, stichtingen en ondernemers.

IN DE KLUNDERT bindt, boeit en bespaart.
Een lokale krant, juist nu!
Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen door te fungeren als
spreekbuis voor lokale initiatieven. We hopen dat u uw betrokkenheid voor wat betreft de leefbaarheid 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 alleen bestaan bij gratie van donateurs en/of adverteerders.
Op onze website www.indeklundert.nl/adverteren staat meer
informatie over adverteren en de tarieven. Daar kunt ook meteen een opdracht geven tot het plaatsen van een advertentie.
Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar advertenties@
indeklundert.nl.
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Zorgatelier De Binnentuin: dagbesteding met bezieling
ken dan een mooie wandeling in
de buurt.”
De groepen hebben een omvang
van maximaal zes personen met
een beperking zoals bijvoorbeeld
een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH), angsten, autisme en eenzaamheid. “Als er aanmeldingen
zijn, dan wordt er eerst besproken
of deze persoon in de groep past,
want dat vinden we heel belangrijk. We zijn geen zorginstelling,
maar puur een dagbesteding. We
bieden onze cliënten een stukje
structuur en meer sociale contacten.”

In Klundert is ongeveer een half jaar geleden een zorgatelier gestart
aan de Hilsepoort. Dit zorgatelier met de veelzeggende naam “De Binnentuin” is een initiatief van Ellen Willemse. “Met dit zorgatelier wil
ik een stukje respijt zijn voor de mantelzorger, een fijne dagbesteding
bieden voor mensen met een beperking”.
Op maandag, donderdag en vrijdag is De Binnentuin geopend van
10.00 tot 16.00 uur. “We drinken
dan eerst altijd gezellig een kopje
koffie of thee en daarna mag iedereen hier doen waar ze zelf zin
in hebben”, vertelt Ellen, “we hebben regelmatig leuke workshops,
we maken af en toe een uitstapje
en verder kan ieder hier zichzelf
lekker bezighouden met allerlei
creatieve dingen zoals handwerken, schilderen, kleien, glas bewerken, aardewerk beschilderen,
maar ook bijvoorbeeld puzzelen
of zomaar gezellig kletsen. Niets
moet, alles kan. Al doende vergeten onze cliënten even hun zorgen
en genieten ze samen met anderen in het zorgatelier”. Sommige
dingen die de cliënten maken,

worden te koop aangeboden in het
atelier. “De opbrengst hiervan is
helemaal voor de client die het gemaakt heeft. Zo hebben we al een
aantal leuk beschilderde mokken
verkocht. Nu is er iemand bezig
met een kastje van de kringloper
om deze op te knappen te beschilderen, dat zal straks ook wel te
koop komen.”
Dagbesteding met bezieling
Zorgatelier De Binnentuin biedt
dagbesteding met bezieling. Een
thuis buitenshuis voor een kwetsbare groep mensen, een liefdevolle plek in een rustige omgeving.
“We zitten aan de rand van het
Klundertse centrum vlakbij de
stadswallen. Regelmatig gaan we
met cliënten naar buiten en ma-

Stilzitten is niks voor mij
Hoe is Ellen er toe gekomen om in
haar pand aan de Hilsepoort een
zorgatelier te starten? “Vorig jaar
ging ik met pensioen, ik was mantelzorgondersteuner, dus ik heb
wel ervaring met dit soort werk.
In dit pand heeft altijd een cafetaria gezeten, het is mijn eigendom,
zelf woon ik hiernaast. Toen de
huurders stopten met hun cafetaria wilde ik graag een andere
bestemming. Stilzitten is niks
voor mij en dus toen besloot ik om
hier een zorgatelier te starten. In
Tilburg is er ook een Zorgatelier
De Binnentuin, daar werk ik mee
samen. De cliënten komen hier
binnen onder andere via de WMO
of WLZ, ze verblijven hier op basis
van hun PGB.”
Er zijn in De Binnentuin ook heel
wat vrijwilligers actief. “Fijne
mensen heb ik om me heen, waar
ik altijd een beroep op mag doen.”
Gezellige ruimtes
Het atelier bestaat uit aaneensluitende ruimtes. Aan de voorkant is

het atelier met een grote werktafel en allerlei spullen om lekker bezig te zijn. Daarachter ligt
een grote woonkeuken ook weer
met een grote tafel centraal in de
ruimte. “We kunnen zo in het atelier alles gewoon lekker laten liggen, we eten altijd gezellig samen
in de andere ruimte. Het is nu hier
en daar wat rommelig omdat we
aan het ruimen zijn en kijken hoe
we alles een plekje kunnen geven.
We hebben inmiddels al zoveel
spullen bij elkaar verzameld. Er
moeten dus nog wat opbergkasten komen, zodat het allemaal
wat overzichtelijker wordt. Ook
aan de binnentuin wordt nog hard
gewerkt. We hopen dat we daar
binnenkort ook fijn gebruik van
kunnen maken. Langzaamaan begint het hier echt een mooi atelier
te worden.”
Dingen doen en leren
Mensen die denken iets te kunnen betekenen voor Zorgatelier
De Binnentuin, zoals kunstenaars
die bijvoorbeeld een bepaalde workshop kunnen aanbieden
aan de cliënten, die zijn welkom.
“Onze cliënten vinden het fijn om
verschillende dingen te doen en te
leren.”
Op de website staat de visie van
het zorgatelier duidelijk omschreven: “Wij willen uitgaan van de
kwaliteiten van de deelnemers.
Mensen die bij ons komen hebben
hun geschiedenis maar misschien
wel juist daardoor een enorme
veerkracht. Wij geloven meer in
het ontwikkelen en ontdekken van
ieders talenten, dan wat er niet
meer kan.”

Zondag 7 april in de Gereformeerde kerk

Laatste Connected-bijeenkomst in een pilot
van vier
Vanaf zondag 24 februari zijn er
om de week connected-bijeenkomsten geweest. Deze zijn tot
nu toe goed bezocht en de uitgebreide enquêtes die elke keer
worden afgenomen geven een
positief beeld. Dit was een pilot
van vier bijeenkomsten, waarna
er gekeken wordt of het vervolgd
kan worden. De vierde bijeenkomst is aanstaande zondag 7
april in de Gereformeerde kerk
aan het Von Kropffplein 1 in Klundert. Aanvang 11 uur.
Connected bestaat uit een groep
christenen die met ondersteu-

ning van de kerken in Klundert
de verbinding willen aangaan
met mensen die op zoek zijn
naar verbinding met God en met
andere mensen, waarbij de gewone kerkdienst niet aansluit of
als een te hoge drempel wordt
ervaren.
Mensen worden om 11:00 ontvangen met koffie/thee/limonade
waarna om 11:30 het programma
begint. Na het programma wat tot
12:45 duurt is er een gezamenlijke maaltijd waarbij door bezoekers eten wordt meegebracht en
gedeeld. Tijdens de bijeenkomst
wordt gebeden, gezongen met

een band en geluisterd om zo de
verbinding te zoeken met God. Bij
het interactieve gedeelte staat de
verbinding naar elkaar weer centraal.
Er is kinderopvang voor 0-4 jarigen en een kinderprogramma
voor kinderen van 4-12 jaar.
Iedereen is van harte welkom!

IN DE
KLUNDERT
bindt,
boeit
en bespaart.
Een lokale
krant,
juist nu!
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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 Léon Smits (61) uit Klundert

onder andere bij de discoavondjes
die daar vroeger werden gehouden. Enterprise draaide daar veel
en Soosclub ’69 met livebandjes.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan of meegemaakt heb…
Toen de kinderen nog klein waren
heb ik me op een gegeven moment
om laten praten door de buren om
mee te gaan kamperen, terwijl ik
altijd in de veronderstelling was,
dat ik dat niets zou vinden. We zijn
toen met twee gezinnen met jonge kinderen naar een camping in
Frankrijk geweest. Eerste jaar alle
kampeerspullen geleend, maar
het beviel zo goed, dat we het jaar
daarop een complete uitrusting
hebben gekocht. Jaren achter elkaar met de buurtjes gekampeerd
in diverse Zuid-Europese warme
landen. Bijzonder leuke herinneringen.

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben geboren in de Zevenbergsepoort en drie jaar later verhuisd naar de Molenstraat. Daar
woonden we waar nu het Carillon
staat. Toen stonden er nog aan
beide kanten van de straat huizen.
Als kleuter ging ik naar de Maria
kleuterschool en daarna naar de
Jan Baptistschool. Ik speelde altijd graag buiten. Vaak waren we
te vinden bij het hertenpark aan
de Suijkerberch. Daar speelden
we vaak in wat we toen de Leeuwenkuil noemden.
In het najaar van 1965 zijn we verhuisd naar de Van Abcoudestraat,
dat was toen een hele nieuwe
woonwijk en daar heb ik gewoond
tot ik ging trouwen met Esther.
Esther heb ik leren kennen toen
ik zelf de lerarenopleiding volgde
en stage liep in Oudenbosch. Zij
zat daar op de middelbare school.
We hebben elkaar in De Beuk ontmoet, dat was een gedenkwaardige locatie waar menig scholier uit
die tijd vele mooie herinneringen
aan zal hebben.
Met Esther heb ik een jaar of vier in
Fijnaart gewoond. Daar zijn onze
twee dochters Claire en Jaimy
geboren. In 1988 zijn we naar de
Van Gaasbeekstraat in Klundert
verhuisd, sinds 1994 wonen we
hier in het Rondeel. En hier hoef ik
eigenlijk niet meer weg. Een heerlijk huis in een gezellige buurt, wat
wil je nog meer.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik denk dat een heleboel mensen
mij wel zullen kennen van het
onderwijs. Nadat ik afgestudeerd
was, heb ik eerst als invaller gewerkt op diverse scholen in de
regio. Begin jaren tachtig kreeg ik
een baan op openbare basisschool
De Klimroos in Moerdijk. Na twee
jaar was ik daar helaas boventallig
en toen weer als invaller gewerkt
o.a. op de Rietvest. Na het pensioen van de toenmalige directeur
van De Rietvest, Jan Bastiaansen,
heb ik gesolliciteerd en op 29-jarige leeftijd werd ik daar aangenomen als directeur. Daar heb
ik met heel veel plezier gewerkt
tot december 2004. Toen ben ik
directeur van De Neerhof in Zevenbergen geworden. Sinds vorig
jaar weer geswitcht en nu werk ik
als directeur van De Klaverhoek in
Moerdijk. Na bijna 40 jaar terug in
Moerdijk.
Men zou mij misschien ook nog
kunnen kennen van de voetbal.
Zelf tot m’n 36e jaar gevoetbald bij
OLTO later VVK.
Ik ben lector geweest in de kerk en
heb tien jaar in het charitascomité
gezeten. Ook jaren actief geweest
in de Loerendonckse carnavalsstichting. Ben van die stichting
o.a. voorzitter en penningmeester
geweest.
Van vroeger kennen mensen mij
misschien van de diverse activiteiten in het Parochiehuis. Daar hebben we wat uurtjes doorgebracht

Ik ben trots op...
Dat ik gebleven ben, die ik altijd
wilde zijn.
Mijn lijfspreuk is...
Carpe Diem. Elke dag genieten!
Mijn sterrenbeeld is...
Waterman, maar ik lees geen horoscopen. Klopt ook niet denk ik,
want ik heb een hekel aan zwemmen, ik houd niet van water.
Ik ben goed in...
Luisteren, ik ben handig en knutsel en klus daarom graag.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Soms vinden mensen dat ik wel
wat enthousiaster zou mogen zijn,
maar ik ben rustig en misschien
soms wat afstandelijk.
Ik heb een grote hekel aan…
Aan mensen die ergens over mee
praten terwijl ze daarvan geen
verstand van zaken hebben. En
aan mensen die ontwijkende antwoorden geven.
Deze film moet iedereen zien...
Mash, de oude legendarische oorlogsfilm. En ik houd van fantasyfilms en SF zoals Lord of the Rings
en The Hobbit.
Het boek waarvan ik genoot...
De historische roman De Leeuw
van Vlaanderen. Een prachtig
boek met mooie verhaallijnen.
Ik luister graag naar...
Genesis en Phil Collins vind ik erg

goed. Ik luister graag naar symfonische rock en naar echte bluesmuziek.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten is...
Het lijkt me bijzonder om naamgenoten te ontmoeten. Zo toevallig als mensen met dezelfde achternaam ook nog dezelfde voornaam hebben.
Het liefst drink ik...
Een lekker biertje of een whisky.
Het lekkerste eten vind ik…
Frietjes gebakken door moeders
met een heerlijke loempia van de
keurslager.
Mijn favoriete vakantieland is...
Frankrijk. Een land met heel veel
variatie, veel cultuur en een diversiteit aan landschappen.
Mijn meest dierbare herinnering
is…
Jaren geleden toen we naar
Zuid-Frankrijk reden via Clermont-Ferrand hadden we ’s nachts
een tussenstop op een hoge berg.
Het was koud en ontzettend helder weer. Ik heb nog nooit zoveel
sterren gezien, dat was zo imponerend.
In mijn vrije tijd…
Lekker bezig zijn met klussen in
en om het huis, thuis of bij de kinderen.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Rondreizen, er zijn nog zoveel dingen die ik graag zou willen zien.
Op televisie kijk ik graag naar…
Een goede film, actualiteitenprogramma’s, voetbal en wedstrijden
van gemotoriseerde sporten.
Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is m’n broertje en m’n beste
vriendinnetje dat is Esther.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Er zijn voor elkaar als dat nodig is.
Ik zou best eens een weekje willen ruilen met…
Met een ruimtevaarder. De aarde zien vanuit de ruimte, schijnt
prachtig te zijn en een unieke ervaring.
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Vervolg Gewoon Bijzonder...
Als ik 10 miljoen euro zou winnen…
Dan gaan we reizen en zo’n ruimtereis zou ook mooi kunnen van
die miljoenen...
Ik heb bewondering voor…
Voor mensen die altijd klaar staan
voor andere mensen. En met
name respect voor mensen die in
de zorg werken.
Klundert vind ik…
Een leuk stadje, er is geen plaats
waar ik me beter op m’n gemak
zal voelen.
Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis eigenlijk niets, behalve
misschien wat meer levendigheid
in het centrum.
Mooiste plekje in Klundert…
Dat zie je vanuit de Rietvest. Op
een heldere winterochtend neem
je in de Rietvest de achterste trap
naar boven en loop je het eerste
lokaal links in. Je gaat voor het
raam staan aan de zuidzijde en
je kijkt uit over een prachtig deel

van de vesting met de daarachter
liggende polder. Een frisse, heldere blauwe lucht in het ochtendgloren, een dun vliesje ijs over de
Gracht, het gele riet en het door
de lichte vorst berijpte gras. De
ochtendnevel die de schaapskooi
lijkt te doen zweven, een vergezicht met Stenen Poppen dat door
de mist langzaam in de verte vervaagt. En dan komt langzaam die
rode zon naar boven en geeft het
landschap een betoverende glinstering……… Hèt mooiste plekje in
Klundert waar ik menig ochtend
bewonderend naar mocht kijken.
Minst mooie plekje in Klundert…
Toch die Bult van Pars, maar men
moet ook uitkijken dat het oude
Parochiehuis niet gaat verpauperen.
Mooiste plekje in gemeente
Moerdijk…
De haven van Willemstad. Een
mooi rustiek plekje maar wel met
gezellige levendigheid.

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
Driesprong

door

Janneke

Gaspenning Klundert
Op 15 maart plaatste Hans van
Oosten het volgende bericht op
Facebook in de groep Klundert in
vroeger tijden: “Gevonden in vitrinekast tussen mijn Dinky Toys.
Wist niet meer dat ik deze had.
Gaspenning Klundert 10 eenheden. Wie weet hier iets meer van.
Penning is zo groot als een ouderwets dubbeltje 15mm. Voor- en
achterkant.”
Naar aanleiding van deze foto
vroeg Herma Luijkx van de Heemkundekring of Hans deze gasmunt
aan de Heemkundekring wilde
schenken.
Vorige week dinsdagmorgen in
de Borgh in Zevenbergen onder het genot van een kop koffie
heeft Hans het muntje, een kop en
schotel van de Gemeente Klundert
en een schitterende onderbroek
uit 1800 aangeboden aan Herma
Luijkx van de Heemkundekring
Die Overdraghe.

Ingezonden door Hennie Laurijsse

Korenspektakel groot succes
Rhythm4all wil graag laten weten
dat ons korenspektakel een groot
succes was afgelopen zondag.
Met veel diversiteit aan koren en
muziek was het een succesvolle
middag. Grote variatie in liederen
en koren, ook erg aangenaam waren de combo’s die erbij aanwezig
waren. En van het popkoor switch,
de geluidsman die daar vast en
zeker een groot steentje aan bijgedragen heeft. Hij heeft voor ieder koor het geluid verzorgd een
dikke pluim is daarbij op zijn
plaats.
Organisatorisch zat het zeker
goed in elkaar, een fijne samenwerking is daarbij wel gebleken.
Het was een top middag, wij als
Rhythm4all vonden het zeker de
moeite waard. En aan het publiek
heeft het niet gelegen die waren
er in grote getallen aanwezig.
Kortom dit gaan we zeker nog
eens herhalen. Wij bedanken iedereen die heeft mee gewerkt
aan deze middag. Ook het krantje
indeklundert dank voor jullie bijdrage.
Groetjes van iedereen van Rhythm4all.

Kalender:
dinsdag 2 april:
13.30-15.30u: Gezellige spelen handwerkmiddag in d’Ouwe
School Noordhoek
19.00u: Dorpstafel Moerdijk in
De Ankerkuil
woensdag 3 april:
13.00-14.00u: Juridisch spreekuur Geld & Recht door sociaal
raadsliedenwerk in het Huis van
de Wijk
14.00u: Brei- en Haakcafé in het
Huis van de Wijk
14.00-16.00u: Opening Heemhuis Heemkundekring Die
Overdraghe Klundert
19.30u: Filmvoorstelling The
Leasure Seeker in de Fendertshof Fijnaart
vrijdag 5 april:
15.00 en 19.30u: Modeshow lente/zomer By Tiki Mode, Voorstraat 16, Klundert
zaterdag 6 april:
10.30-15.30u: Gratis foto van
uw huisdier laten maken bij
Dierenspeciaalzaak Wendy in
Klundert
14.00-16.00u: Tentoonstelling
vitrines in De Stad Klundert
Heemkundekring Die Overdraghe
19.30u:
Uitwisselingsconcert
Avant Garde plus drie slagwerkgroepen in De Niervaert
zondag 7 april:
14.00u: Koffiemoment in Huis
van de Wijk
14.00-17.00u: Muzikale jamsessie in het Huis van de Wijk
maandag 8 april:
10.00-11.30u: Ontmoeting met
diverse culturen in het Huis van
de Wijk
Collecteweek Hartstichting tot
zaterdag 13 april
dinsdag 9 april:
13.30u: Knutselactiviteiten in
het Huis van de Wijk
13.30-15.30u: Gezellige spelen handwerkmiddag in d’Ouwe

School Noordhoek
Vaste activiteiten in het Huis
van de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert;
telefoon 0168-407747
Sociaal werker: maandag,
dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email
renske.littooij@surpluswelzijn.nl telefoon 06 236 408 24
Elke zondagmiddag:
14.00-16.00 uur: gezamenlijk
koffiemoment
Van maandag t/m vrijdag:
10.00-12.00 uur: gezamenlijk
koffiemoment
Dinsdag:
14.00-16.00 uur: sporten voor
mensen die chronisch ziek zijn
17.00 uur: eetpunt (opgeven in
het Huis van de Wijk)
19.00-22.00 uur: jongerenavond
Donderdag:
13.00-14.00 uur: spreekuur:
wijkzuster
19.00-21.00 uur: spelletjesavond
Vrijdag:
12.00 uur: friet eten;
14.00-16.00 uur: schilderen

SPROK activiteiten voor
55-plussers in Klundert
Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en
14.25 uur groep 2, beiden in
De Niervaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek
vanaf het Sovakplein
Kaartclub:
13.30 uur in De Niervaert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur
in De Niervaert

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

Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl
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Oud Nieuws

een selectie van artikelen uit oude kranten en tijdschriften nr. 5 - 1 april 2019
In oude kranten, tijdschriften
en andere periodieken kom je
regelmatig artikelen tegen, die
extra aandacht vragen. Artikelen
ook die een nieuwe en soms ook
een meer genuanceerde kijk geven op dingen die u misschien al
lang wist.
Linze van der Mierden deed in de
uitgave van december 1978 van
de Overdraght, het verenigingsblad van Heemkundekring “Die
Overdraghe”, verslag van een
bijzondere ontdekking. Hoewel
de datum boven dit artikel anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier NIET om een
grap.
Een BELGISCH Klundert…!
Toen ik onlangs in een bericht in
“De stem” las dat men in het Belgische Rijkevorsel opgravingen
had gedaan, ben ik, belangstellend als altijd in dergelijke zaken,
ter plaatse eens gaan kijken. Rijkevorsel is niet ver van Klundert,
ongeveer 50 km als over Breda en
Hoogstraten gereden wordt. Dus
dat valt wel mee.

Helaas bleken de opgravingen te
zijn gestaakt, maar men hoopt later weer verder te kunnen gaan.
Dit in verband met de toestemming tot graven op grond die van
meerdere eigenaars is.
Ik zou geen goede onderzoeker
zijn, als ik het bij deze mededeling, mij door enkele welwillende
dorpsbewoners gedaan, had gelaten. Met veel vragen vond ik dan
ook de gebroeders Smits, twee al
wat oudere mensen, die mij heel
wat hebben laten zien van hetgeen
de bodem hier heeft prijsgegeven.
Men had het vorig jaar een Heemkundekring opgericht, die bijzonder goed werk kon doen.
Men heeft nog geen goede ruimte,
waar men het vele gevondene kan
opslaan; men had alles bij elkaar
in een werkplaats van één van hen
opgeslagen. Het was echter niet
mis, wat men al niet had gevonden. Van prehistorische grafurnen tot Duits steengoed; een zeer
mooie collectie. Ik heb een aantal
foto’s gekregen, die ik aan onze
eigen vereniging zal afstaan. (Tot
op heden hebben we deze foto’s
nog niet kunnen vinden. CH)

Ik zou u dit echter toch niet zijn
gaan vertellen, als ik nog niet iets
vreemds te weten was gekomen.
Een der beide Smitsen haalde namelijk een soort oude kadastrale
kaart tevoorschijn en zei dat hierop onder de gemeente Rijkevorsel
een klein aantal huizen staan, die
“de Klundert” werden genoemd.
Ze waren echter al sinds mensenheugenis verdwenen en niemand had hier ooit van gehoord.
Totdat men in het bezit kwam van
de kaart. Omdat hij zich bijzonder
aangetrokken voelt tot het herleiden van oude plaats- en veldnamen (toponymie) was hij dit te
weten gekomen:
In de buurt was in het midden
van de vorige eeuw (de 19e eeuw
CH) een steenfabriek gebouwd.
Het was nogal ver afgelegen en
zo bouwde men er ook wat arbeiderswoningen bij. En juist die
huizen werden “De Klundert”
genoemd. Geen eeuwenoude benaming dus, maar ontstaan niet
meer dan hooguit 140 jaar geleden.
Ik heb twee suggesties aan de
heer Smits gedaan: Het heeft iets

te maken met
een familie Van de Klundert; een
familie die al in het midden van de
zeventiende eeuw in Chaam, niet
meer dan een tiental kilometers
van Rijkevorsel gelegen, voorkomt, en waarvan naamdragers
hier gewerkt kunnen hebben.
De andere mogelijkheid is dat de
roemruchte firma Van der Made
uit Klundert, die ook veel aannemerswerk ver buiten de plaats
uitvoerde, de fabriek of de huizen
heeft gebouwd, al dan niet met arbeiders uit onze plaats afkomstig.
Hoe dan ook, er heeft dus ooit nog
een Klundert bestaan, al bestond
dit dan slechts uit enige simpele
huisjes ergens ver in de Belgische
Kempen…!
Linze van der Mierden

PS: Op een plattegrond van Rijkevorsel hebben we de naam “De
Klundert” als straatnaam gevonden. Blijkbaar bestaat die nu nog
steeds. CH

Collecteweek Hartstichting Klundert-Noordhoek weer van start
35 collectanten halen geld op om harten gezond te houden

Collecteweek:
alternatief kleingeld
Veel mensen gebruiken alleen
nog een pinpas en hebben geen
geld meer in huis. Daarom zit er
aan de collectebus een label met
QR-code. Je kunt met je smartphone heel makkelijk eenmalig
geld overmaken door de Tikkie of
iDEAL QR-code te scannen.

Het is bijna weer zo ver. Van 7 tot
en met 13 april is de jaarlijkse
collecteweek van de Hartstichting. Zo’n 35 collectanten gaan
die week langs de deuren in
Klundert en Noordhoek om geld
op te halen voor oplossingen om
ieders hart zo gezond mogelijk te
houden. Want een gezond hart is
niet vanzelfsprekend.

De vrijwilligers van de Hartstichting
Klundert-Noordhoek
zetten zich vol enthousiasme in
voor gezonde harten. En niet alleen tijdens de collecte. Je kunt
ze sinds kort alle dagen van het
jaar volgen. Hartstichting Klundert-Noordhoek is voortaan namelijk ook te vinden op eigen
social media-accounts op Facebook, Instagram en Twitter.

Collecteweek: méér dan
huis-aan-huis-collecte
Als je de collectant hebt gemist,
kun je ook geld geven op hartstichting.nl én in de Hartstichting
online collectebus. Of wordt zelf
actief: iedereen kan een online
collecte starten op hartstichting.
nl/collecteeronline en familie en
vrienden om een gift vragen. In
de online collectebus is zichtbaar
hoeveel je al hebt ingezameld.
Steeds meer hartpatiënten
We hebben in Nederland in 55
jaar al veel bereikt, maar we zijn
er nog niet. Er zijn steeds meer
hart- en vaatpatiënten. Daarom
is het noodzakelijk dat wij harten vaatziekten vroeger kunnen

herkennen en opsporen én beter
kunnen behandelen. Want iedereen heeft recht op een gezond
hart. Een hart waarmee je alles
uit het leven haalt, dat je kracht
geeft om te groeien, te leven en
lief te hebben.
Oplossingen
De Hartstichting werkt aan drie
doelen: voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een
noodsituatie en betere behandelingen. We werken aan oplossingen. Zo werken wij bijvoorbeeld
aan een eenvoudige bloedtest,
waarmee je erfelijke risico’s kunt
achterhalen en hartproblemen
kunt voorkomen. En we onderzoeken aan welke signalen je kunt
merken dat iemand een hart- of
herseninfarct gaat krijgen. Zodat
infarcten op tijd ontdekt of zelfs
voorkomen kunnen worden. Lees
meer over onze doelen en oplossingen op hartstichting.nl.
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Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 5 april
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
Connected
De eerste Connected bijeenkomsten waren ontspannen en interactief. Zondag 7 april is (voorlopig)

de laatste bijeenkomst welke wordt
gehouden in de Gereformeerde
kerk.
We denken na met elkaar over het
verhaal van de vrouw die Jezus voeten wast (Lukas 7:36-48).
Ook na deze dienst zoeken we de
verbinding met elkaar op door met
elkaar te eten (bring&share) en na
te praten. Vanaf 11:00 staat er koffie, thee en limonade klaar waarna
om 11:30 het programma zal beginnen.
Er is kinderoppas en een kinderprogramma. Durf jij de verbinding aan
te gaan? Wees welkom!
Dinsdag 2 april:
19.00 u. Catechisatie onderbouw
in kelder van de hervormde kerk

Recept van de Week:
Opgerolde wentelteefjes met
roomkaas en aardbeien
Wentelteefjes kennen we natuurlijk allemaal wel. Vroeger was het
zonde om oud brood zomaar weg
te gooien (eigenlijk nog steeds
trouwens) en één van die lekkere
recepten is die van wentelteefjes.
Boterhammen even weken in een
mengsel van melk en eieren, bakken in de koekenpan en daarna
bestrooien met suiker en kaneel.
Wat was dat altijd een heerlijke
verrassing als je uit school kwam
en je werd door je moeder verwend met zo’n lekkere lunch.
Van de week kwam ik een recept
tegen van opgerolde wentelteefjes
met aardbeien en dat lijkt me ook
wel erg lekker, zeker nu we langzaamaan weer richting de zomer
gaan. Een lekker zomers recept.
Ingrediënten:
12 sneetjes brood (casino), 2 eieren, 250 ml melk, 250 gr aardbei-

en, 200 gr roomkaas, 100 gr suiker en 1 theelepel kaneel, boter of
margarine om in te bakken.
Bereiding:
Maak de boterhammen iets plat
met een deegroller (eventueel
eerst de korstjes eraf snijden).
Besmeer ze met roomkaas en
verdeel hier wat kleine stukjes
aardbeien over. Rol het brood op
en plak vast met een beetje roomkaas. Klop de eieren los met de
melk en kaneel. Haal de rolletjes
brood hier door. Verhit wat boter
of margarine in een pan en bak de
broodrolletjes tot ze rondom mooi
goudbruin zijn geworden. Meng
de suiker met kaneel en rol hier
de rolletjes doorheen. Serveer de
wentelteefrolletjes met wat extra
aardbeien. Smullen maar!
Door Anjo van Tilborgh

19.00 u. Catechisatie bovenbouw
in de gereformeerde kerk
19.50u: Catechisatie verdiepingsgroep in kelder van de Herv. kerk
Zaterdag 6 april:
11.45u: Orgelbespeling in de Geref. kerk door Gerben Mourik
Zondag 7 april:
10.00u: gezamenlijke dienst in
Herv. kerk; ds. A. Slingerland
11:30u: ochtenddienst Connected
in Geref. kerk
16.30u: Middagdienst Geref. kerk;
Ds. G. Van de Linden, Klundert
18.30u: Avonddienst Herv. kerk;
Ds.C.L de Rooy, Rotterdam
Protestantse Gemeente Moerdijk

Protestantse Kerk,
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 7 april
09.30u: Ds. F.A. den Harder
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en
Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
Donderdag 4 april
09:30u: Gebedsviering; voorganger P. De Rooij
Zondag 7 april
09.30 uur: Eucharistieviering;
voorganger G. Dirven

Concert met 4 slagwerkgroepen
Op zaterdag 6 april a.s. organiseert Slagwerkgroep Avant-Garde een uitwisselingsconcert met
drie andere slagwerkgroepen uit
heel Nederland. Dit concert vindt
plaats in De Niervaert in Klundert
en de aanvang is om 19.30 uur. De
toegang is gratis.
Slagwerkgroep St. Caecilia uit
Ammerzoden zal de avond openen. Deze slagwerkgroep is een
onderdeel van een grote vereniging en is zich nog volop aan het
ontwikkelen. Door middel van
hun eigen opleidingstraject laten
zij ook steeds meer kinderen in
aanraking komen met slagwerkmuziek.
Vervolgens zal Slagwerkgroep
Avant-Garde uit Klundert van zich
laten horen. Zij zullen afwisselend
werken spelen met melodisch
slagwerk, zoals een xylofoon, en
stukken met alleen ongestemd
slagwerk. Bij deze laatste valt één
trommel in het bijzonder op en dat
is de Chinese trom. Deze trom is

zo groot dat hier een groepje slagwerkers tegelijk op kan spelen!
De derde groep die u deze avond
zult horen is Slagwerkgroep l’Union Bladel. De insteek van deze
groep is om de slagwerkers zoveel mogelijk verschillende instrumenten te laten bespelen,
waardoor er veel afwisseling is.
U wordt door deze slagwerkgroep
meegenomen naar de Verenigde
Staten. Dit programma belooft u
verschillende kanten van Amerika
te laten horen!
De avond wordt afgesloten door
Slagwerkgroep Elspeet. Dit ensemble ontwikkelt zich niet alleen
op het gebied van slagwerk, maar
zoekt ook naar een combinatie van
muziek met andere kunstdisciplines, zoals zang en dans. Op deze
manier willen zij zich blijven vernieuwen in de slagwerkwereld.
Natuurlijk is er nog veel meer te
vertellen over al deze slagwerkgroepen, maar komt u vooral luisteren om kennis te maken!

Woensdag 3 april: Film: The Leisure Seeker

Ja, je mag lachen met Alzheimer
In “The Leisure Seeker” ontsnapt
dit hoogbejaarde echtpaar uit hun
leven, dat inmiddels door hun kinderen en artsen wordt bestierd.
John mag dan Alzheimer hebben,
hij kan best nog achter het stuur
van hun stokoude camper — bijnaam ‘The Leisure Seeker’ — om
de vakanties uit hun jongere jaren
een laatste keer na te bootsen.

De film wordt gedraaid in de Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart.
Het begint om 19.30 uur en duurt
ongeveer twee uur. Aanmelden
via e-mail: mantelzorg.moerdijk@
surplus.nl of telefonisch bij mantelzorgcoach Jannie Meeuwisse
06-122 536 73.
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Zomerschoolboekje weer vol met leuke activiteiten voor ouderen

Eerste boekjes zomerschool
uitgedeeld in Noordhoek

Noordhoek viel deze keer de eer te beurt voor de uitreiking van het eerste boekje met het programma voor de zomerschool voor ouderen in Etten-Leur, Moerdijk en Halderberge. Peter Stam, voorzitter van de werkgroep Zomerschool, heeft dinsdagmiddag het eerste boekje aangeboden
aan wethouder Jack van Dorst van de gemeente Moerdijk.
Dinsdagmiddag komen de ouderen bij elkaar in het Huis van de
Wijk, gevestigd in de foyer van het
multifunctioneel centrum d’Ouwe
School in Noordhoek. Een mooie
gelegenheid om juist hier het
boekje voor de zomerschool van
dit jaar te introduceren.
Tien jaar zomerschool
Het boekje wordt al vanaf 2010
jaarlijks gemaakt, dit jaar wordt
tien jaar zomerschool gevierd.
Voorzitter Peter Stam is trots dat
er weer een boekje vol mooie activiteiten gepresenteerd kan worden: “Er staan weer heel veel leuke uitstapjes in, workshops, wandelingen en nog veel meer en alle
50-plussers mogen hieraan meedoen. De gemeenten Moerdijk,
Halderberge en Etten-Leur hebben weer subsidie toegekend en
deze keer zijn we bovendien verrast met een mooie gift van 1010
euro van het Elisabethfonds.”
De organiserende werkgroep van
Surplus Welzijn bestaat geheel
uit vrijwilligers ondersteund door
de sociaal werkers van Hoeven,
Oud Gastel en de gemeente Moerdijk en de zorgcoördinatoren van
Stichting Groenhuysen, wat resulteert in het meedenken over
activiteiten en het beschikbaar
stellen van locaties voor allerlei
activiteiten.
Leuke betaalbare uitstapjes
Het principe van de Zomerschool
is om de prijzen van de uitstapjes
zo laag mogelijk te houden, zodat
de zomerschool voor iedereen
betaalbaar is. “En dat is weer gelukt, heel veel leuke activiteiten
voor redelijke prijzen. Vorig jaar
hadden we meer dan 225 inschrij-

vingen, we hopen dit jaar op nog
meer deelnemers”, aldus Peter
Stam.
Verwen uzelf
Wethouder Jack van Dorst juicht
dit initiatief van harte toe. “Participatie, actief meedoen in de
samenleving, dat is een zaak van
ons allemaal. Veel mensen kunnen zich juist in de zomervakantie eenzaam voelen omdat dan
hun kinderen en kleinkinderen op
vakantie zijn en er juist in de zomerperiode veel activiteiten stil
liggen. De zomerschool biedt dan
mogelijkheden genoeg om samen
iets te ondernemen. Verwen uzelf
en zoek een paar leuke activiteiten
uit om aan mee te doen.”
Wat is er te doen
In het boekje is een grote variatie
aan activiteiten te vinden. Leuke
workshops zoals tekenen, keramiek, sieraden maken, uitstapjes
naar bijvoorbeeld Stadsbrouwerij
De Koninck in Antwerpen, Deltapark Neeltje Jans of onderwijsmuseum in Dordrecht, bezoek
aan klompenmakerij in Dussen
of paardenmelkerij in Etten-Leur,
filmavondjes, diverse wandelingen
en fietstochtjes, maar bijvoorbeeld
ook een aantal gezellige maaltijden staan op het programma.
De boekjes met het complete programma en het inschrijfformulier
liggen onder andere in de Huizen
van de Wijk en zijn te verkrijgen
bij Pluspunt Serena Zevenbergen
(Zandberg 1). Voor vragen bel dan
06-22699249. Meer informatie is
ook te vinden op de facebookpagina zomerschoolwestbrabant.

Gratis meedoen in de Muziekspeeltuin!

De muziekspeeltuin van Determinato zet tot de zomervakantie haar
deuren wagenwijd open en kinderen mogen de komende drie maanden gratis komen kijken én meedoen met de muziekspeeltuin. Op een
leuke en speelse manier maken de kinderen daar kennis met muziek
en de komende maanden mogen alle kinderen uitproberen of ze het
leuk vinden om samen muziek te maken.
Alle kinderen vanaf vier jaar uit
Klundert en omgeving zijn van
harte welkom om mee te komen doen! Het is om de week op
woensdagmiddag van 16 tot 17
uur in de muziekzaal van De Niervaert. De eerstvolgende keer op
woensdag 10 april. Kom je ook een
keertje kijken?
Enthousiast en met plezier
Nu zo’n 12 jaar geleden is Muziekvereniging Determinato gestart
met de muziekspeeltuin en inmiddels hebben al heel wat kinderen
geleerd en ervaren hoe leuk het
is om samen muziek te maken.
Een heleboel kinderen zijn ook
werkelijk doorgegaan met een
muzikale hobby en spelen inmiddels enthousiast mee in één van
de orkesten van Determinato. De
muziekspeeltuin is er nog steeds,
elk jaar weer starten er nieuwe
kinderen en nog steeds hebben
de kinderen heel veel plezier in de
muziekspeeltuin.
Muziek maken is leuk én leerzaam!
De jonge kinderen maken op een
speelse manier kennis met muziek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei leuke en kleurrijke muziekinstrumentjes en andere spelmaterialen. Door middel
van liedjes en spelletjes leren de
kinderen wat muziek is. De ontwikkeling van het gehoor, ritme en
klank komen uitgebreid aan bod.
Spelenderwijs maken de kinderen
kennis met muziek en krijgen ze
de ruimte hun talenten al op jonge
leeftijd te ontdekken en te ontwik-

kelen!
Muziek maakt slim!
Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke
onderzoeken bewezen dat het een
zeer positieve invloed heeft op de
intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Het gezamenlijk muziek maken versterkt
het groepsgevoel en de discipline,
evenals de sociale en emotionele
vaardigheden. En het leidt tot een
positiever zelfbeeld. Wetenschappers roepen het al jaren: muziekbeoefening is minstens net zo belangrijk als sporten. Samengevat:
Wat sport is voor het lichaam, is
muziekbeoefening voor de geest!
Gratis kennismaken
In de maanden april, mei en juni
mogen de kinderen gratis mee komen doen in de muziekspeeltuin.
De speeltuin is open op 10 en 24
april, 8 en 22 mei en op 5 en 19
juni, telkens van 16 tot 17 uur in
de muziekzaal van De Niervaert
in Klundert. Van te voren opgeven
is fijn, maar zomaar vrijblijvend
een keertje binnenlopen mag ook
altijd. Op de website van Determinato staat alle informatie over de
vereniging en zijn ook de contactgegevens te vinden.
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Voetbalvereniging TPO Moerdijk
Uitslagen zaterdag 30 maart
DHV/TPO MO17-1 – FC Dordrecht
MO17-1: 0-3
TPO/VOV/DHV JO14-1 – Groen Wit
JO14-2: 3-4
JEKA JO13-5 – DHV/TPO/VOV
JO13-1: 1-2
TPO/DHV/VOV JO10-1 – Zwaluwe
JO10-2: 7-1
TPO/DHV/VOV JO9-2 – The Gunners JO9-2: 0-13
Uitslagen zondag 31 maart
Advendo 1 – TPO 1: 1-3
BSC 7 – TPO 2: 3-1
Programma zaterdag 6 april
12.30u VVR JO17-2 – DHV/TPO/
VOV JO17-1
10.30u DHV/TPO MO17-1 – Made-

se Boys MO17-1
09.00u TPO/DHV/VOV JO14-1 –
Beek Vooruit JO14-2
11.00u DHV/TPO/VOV JO13-1 –
Sprundel JO13-1
11.15u Seolto JO11-1G – TPO/
DHV/VOV JO11-1
09.30u TPO/DHV/VOV JO10-1 – De
Schutters JO10-1
10.15u DSE JO9-4G – TPO/DHV/
VOV JO9-1
09.30u TPO/DHV/VOV JO9-2 –
Groen Wit JO9-4
Programma zondag 7 april
14.30u PCP 1 – TPO 1
12.15u Beek Vooruit 10 – TPO 2
10.00u TPO 3- Advendo 4
10.45u TPO VR1 – DIA VR1

Kampioenen bij
Korfbalvereniging DSO
DSO 2 is kampioen! In een spannend duel werd concurrent Paal Centraal
2 verslagen met 23-19. DSO 2 zal hierdoor volgend zaalseizoen gaan
spelen in de reserve 2e klasse. Op het veld staan ze al in die klasse. DSO
1 was al gedegradeerd maar sloot het zaalseizoen ook goed af door ook
te winnen van Paal Centraal.
Ook bij de jeugdteams een aantal kampioenen in de zaalcompetitie. Van
de teams D1, E1 en E3 kon zaterdag een mooie kampioensfoto gemaakt
worden.
DSO gaat vanaf volgende week weer naar buiten om vervolgens op 20
april de veldcompetitie te hervatten. DSO 1 staat op dit moment in de
middenmoot van de derde klasse en zal vooral in de eerste weken punten willen pakken om te kijken wat er nog mogelijk is in deze poule. DSO
2 speelt zoals gezegd in de reserve tweede klasse en staat op dit moment net boven de degradatiestreep. De eerste wedstrijd voor DSO 2 is
meteen erg belangrijk, namelijk tegen Fortis, de ploeg die laatste staat
met 1 puntje minder.
Uitslagen zaterdag 30 maart:
DSO 1 - Paal Centraal 1: 16 - 13
DSO 2 - Paal Centraal 2: 23 - 19
DSO 3 - Avanti 7: 12 - 13
Juliana 4 - DSO 5: 14 - 9
DSO 6 - GKV / Enomics 5: 5 - 16
DSO B1 - Korbatjo B1: 8 - 4
Juliana B1 - DSO B2: 3 - 10

DSO C1 - Springfield C1: 11 - 2
DSO D1 - Movado D1: 16 - 12
Keep Fit '70 D1 - DSO D2: 15 - 4
RWA D3 - DSO D3: 10 - 5
DSO E1 - Springfield E3: 13 - 11
DSO E2 - Korbatjo E4: 5 - 3
DSO E3 - Ventura Sport E1: 6 - 4
DSO F1 - Ventura Sport F1: 4 - 8

Voetbalvereniging Klundert

Klunderts tiental zorg bijna
voor enorme stunt
Het restant van 56 minuten tegen De Fendert (tussenstand 0-2) werd een
waar spektakelstuk. Het tiental van Klundert was duidelijk de bovenliggende partij en De Fendert mocht zijn handen meer dan dichtknijpen dat
het nog net aan het langste eind trok: 2-3.
Klundert trok vol ten aanval en dacht al in de eerste minuut de aansluitingstreffer op het scorebord te hebben gebracht. Het vlagsignaal van
De Fendert assistent bleef keurig naar beneden, Jeffrey van Wingerden
voltrok het vonnis maar de scheidsrechter van dienst, besliste van grote
afstand anders.
In de 48e minuut kwam De Fendert op 0-3. Jeffrey van Wingerden zorgde
in de 63e minuut 1-3 en al snel in de 70e minuut gevolgd door de 2-3
door de Stefan de Ruiter.
Klundert was enkele malen dicht bij de meer dan dikverdiende gelijkmaker, maar deze kwam er tot grote opluchting van alles wat De Fendert
een warm hart toedraagt niet. Klundert was de morele winnaar, maar
kon uiteindelijk de 0-2 achterstand niet meer ongedaan maken.
Uitslagen 30 maart
Klundert 1-De Fendert 1: 2-3
Klundert 5-DVO'60 8: bno
Klundert VR1 -ST Nieuwdorp/Patrijzen VR2: 4-0
Klundert JO19-1-De Fendert
JO19-1: 1-1 (Klundert wns)
Alliance JO17-2-Klundert JO17-1: ?
Klundert JO15-1-JEKA JO15-3: 6-1
Klundert
JO12-1-Steenbergen
JO12-1: 1-8
Unitas'30
JO11-13-Klundert
JO11-2: 4-3
TVC Breda JO12-2-Klundert JO12-2: 0-3
Kogelvangers
JO9-1-Klundert
JO9-1: 11-4		
DIOZ JO8-1-Klundert JO8-2: ?
Cluzona JO7-2-Klundert JO7-2: 5-11
Moerse Boys JO7-3-Klundert
JO7-4: 1-8
Programma 4 april
20:00u Kogelvangers VE1-Klundert VE1
Programma 6 april
08:30u Steenbergen JO12-1-Klundert JO12-1
08:30u Unitas'30 JO11-11-Klundert JO11-1
08:30u MOC'17 JO8-5-Klundert
JO8-2

08:45u Klundert JO12-2-TSC
JO12-2
09:00u Klundert JO10-1-Seolto
JO10-3
09:00u Klundert JO7-1-Rood Wit
W JO7-1
09:00u Roosendaal JO7-2-Klundert JO7-4
09:15u BSC JO9-3-Klundert JO9-1
09:30u DEVO JO11-2-Klundert
JO11-2
09:45u BSC JO8-1-Klundert JO8-1
10:00u Achtmaal JO7-2
Klundert JO7-2
10:00u Klundert JO7-3-SC Welberg JO7-2
10:15u Klundert JO15-1-Unitas'30
JO15-3
11:00u Klundert JO7-5- Groen Wit
JO7-7
11:15u MOC'17 JO15-5-Klundert
JO15-2
11:30u JEKA JO13-2-Klundert
JO13-1
12:30u WVV'67 JO17-1-Klundert
JO17-1
14:30u Dubbeldam 1-Klundert 1
14:30u EBOH 4 - Klundert 4
14:30u Klundert 5-Smerdiek 3
16:00u Baronie 2-Klundert 2

Sportberichten plaatsen? Mail naar redactie@indeklundert.nl
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Cave de Beblenheim
AOC Alsace Pinot Blanc
Frankrijk

Fles 0.75 liter*

AH Witte
scharreleieren

10 Witte scharreleieren klasse M

1.64 1.49

Maggi Saus
voor asperges

20%korting
1.02 0.79

35 g

€1 korting
4.99 3.99

Aanbieding

Stijlvolle aspergepan
Ook leuk om als cadeau te
geven

Asperges
Vers uit de regio

van Leon Koevoets

€7 korting
24.99 17.99

9
€4,g9
ram
500

uit oudenbosch
*Actie geldig van woensdag 03 t/m zondag 07 april

Openingstijden

maandag t/m zaterdag zondag
10:00 - 18:00 uur
08:00 - 21:00 uur

