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 Prachtige orgelexcursie Kunstexpositie “Suiker” in 
Suiker- en Vlasserijmuseum

Gewoon bijzonder:
wijkzuster Pamela Kampman-Vonk

Heel Scouting Bakt

Basisschoolkinderen in actie voor vernieuwing speelplek in Noordhoek

De kinderen van groep 7 en 8 van Sint Jozefschool in Noordhoek zijn een 
actie gestart voor vernieuwing en uitbreiding van een speelplek in Noord-
hoek. Afgelopen donderdag zijn ze met hun klas naar het gemeentehuis 
in Zevenbergen geweest en hebben daar hun plannen gepresenteerd aan 
Wethouder Eef Schoneveld. En het lijkt er op dat het een succesvolle actie 
gaat worden..
Hoe zijn de kinderen op het idee 
gekomen om deze actie te star-
ten? Lotte, Veerle en Nynke we-
ten het haarfijn uit te leggen. 
“We hadden een verkeersles en 
dat ging over veilig spelen”, ver-
telt Lotte, “daarop kregen we ook 
vragen wat er anders zou kunnen. 
En wij vonden dat er in Noord-
hoek eigenlijk maar weinig leuke 
speelplekken zijn en toen kwamen 
we op het idee om te kijken of we 
meer speelplekken zouden kun-
nen krijgen”.
Nynke is met deze vraag naar haar 
vader gegaan, die in de gemeen-
teraad zit van de gemeente Moer-
dijk. “Mijn vader heeft toen een 
brief voor onze klas geschreven 
wat we zouden kunnen doen en hij 
heeft gezorgd dat we een afspraak 
konden maken bij het gemeente-
huis. En ook staat er in die brief 
dat er 18.600 euro beschikbaar 

zou moeten zijn voor Noordhoek 
en dat wij met onze klas zeker 
mee zouden mogen denken wat 
er nodig is voor een leuke speel-
plek”.

Natuurspeeltuin
In de klas zijn ze toen samen met 
meester Bart Verschuuren aan de 
slag gegaan om hun plannen uit 
te werken. Veerle heeft bijvoor-
beeld wat voorbeelden opgezocht 
om er een natuurlijke speeltuin 
van te maken. “Ik heb plaatjes 
en foto’s opgezocht van allerlei 
toestellen gemaakt van natuur-
lijke materialen. Daar heb ik een 
collage van gemaakt”. Lotte heeft 
allerlei speeltoestellen geknut-
seld van papier en Nynke heeft 
vragen en argumenten op papier 
gezet waarom hun klas het no-
dig vindt dat er nieuwe speeltoe-
stellen komen in Noordhoek. Alle 

kinderen van de groep 7/8 zijn hier 
de afgelopen week druk mee be-
zig geweest. Als locatie hebben 
ze gekozen voor het veld aan de 
Vlasaard. “Daar staan al wat toe-
stellen, maar sommigen zijn echt 
al oud en eigenlijk is daar nu maar 
weinig te doen”, is de conclusie 
van de hele klas.

Pleidooi bij wethouder
Afgelopen donderdagochtend 

hadden ze een afspraak op het ge-
meentehuis en daar mochten ze 
vertellen wat zij allemaal bedacht 
hebben. “De wethouder heeft echt 
naar ons geluisterd en hij vond 
het knap dat wij dit allemaal al zo 
verzonnen hadden. We kregen ook 
antwoord op al onze vragen. En we 
mogen dus echt mee helpen om 
alle ideeën verder uit te werken en 
dan hopen we dat we straks een 
mooie nieuwe speelplek hebben”, 
aldus de enthousiaste kinderen 
van groep 7/8.

Uitwerken plannen
Donderdagmiddag hebben ze in 
de klas verder besproken wat ze 
zouden willen en wat eventueel 
de mogelijkheden zijn. Zo heb-
ben ze met elkaar een aantal 
speeltoestellen uitgezocht en is 
er eerlijk gestemd welke toestel-
len ze het liefste zouden willen. 
Op hun lijstje staat in ieder geval 
een schommel, een wip, een groot 
klimweb, een draaitoestel en een 
kabelbaan. Deze vijf items kregen 
de meeste stemmen. De kinderen 
hebben zelfs al uitgezocht wat 
deze toestellen ongeveer zullen 
gaan kosten. Meester Bart sti-
muleert de kinderen om er verder 

over na te denken. “Want daar-
mee zijn ze er natuurlijk nog niet, 
want het gaat niet alleen om wat 
de speeltoestellen kosten, maar 
een en ander moet ook geplaatst 
worden en daarvoor moet ook de 
ondergrond geschikt gemaakt 
worden. Dus dat gaat nog best 
een hoop geld kosten.”Maar de 
kinderen hebben al bedacht dat ze 
misschien ook wel wat budget van 
de dorpstafel kunnen krijgen en ze 
willen kijken of er vanuit bedrijven 
misschien ook wat sponsoring kan 
komen.

Huiswerkopdracht: speeltuin op 
schaal maken
Als opdracht hebben de kinderen 
van meester Bart nu meegekre-
gen dat ze allemaal in groepjes 
van 2 of 3 kinderen een platte-
grond op schaal moeten maken. 
“Ze krijgen dan verder even geen 
huiswerk op, maar mogen hier 
mee aan de slag. Het is de be-
doeling dat ze snel met een plan 
komen, want aanstaande dins-
dagavond mogen we onze ideeën 
al presenteren bij de Dorpstafel 
Noordhoek, want die zullen ons 
ongetwijfeld ook wel willen helpen 
met het realiseren van deze plan-
nen. De kinderen zijn er allemaal 
al fanatiek mee bezig en volgende 
week hopen we concrete plan-
nen te hebben met tekeningen op 
schaal en ook prijsopgaven van de 
gewenste speeltoestellen. Het zou 
toch geweldig zijn als dit initiatief 
straks beloond wordt met een 
prachtige vernieuwde speelplek in 
Noordhoek”, aldus meester Bart 
Verschuuren



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

Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten

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

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

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

www.dhafbouw.nl

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af? 

Dé oplossing 
definitief ontharen met IPL!

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

www.feelbeauty.nl

Oksels
Bikinilijn

Borst
Rug

Benen
Armen
Gezicht

Zaterdag 13 april
E-BIKE TESTDAG EN FIETSSHOW

Oosterstraat 1, Klundert

Wij heten u van harte welkom
 bij ons in de winkel om de diverse 
modellen van Merida en Cortina te 
bewonderen onder het genot van 

een kopje koffi e.

Zaterdag 13 april GRATIS proeffl its 
bij Maribelle Lingerie.
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Druk
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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
Heb jij dat nu ook… 
in 300 woorden…

Dan word je ’s morgens veel 
te vroeg wakker, eigenlijk nog 
wel moe,  maar slapen lukt niet 
meer. Toch maar je bed uit en 
tot je verrassing is het gewoon 
heerlijk zonnig weer. Dan wil je 
niet eens meer je bed in, maar 
douchen, aankleden, ramen en 
deuren wagenwijd open en lek-
ker naar buiten.

April begon maandagochtend 
gewoon al met zo’n heerlijke 
zonnige dag. En wat een geluk, 
ook nog m’n oppasdag, dus lek-
ker met de allerliefste klein-
dochter van de hele wereld op 
pad. Ook manlief heerlijk een 
dagje vrij, dus hebben we er 
met z’n drietjes een fijn dagje 
uit van gemaakt. We zijn rich-
ting Mastbos gereden, daar als 
lunch overheerlijke pannen-
koeken gegeten buiten in het 
zonnetje en ’s middags naar de 
kinderboerderij. 

We reizen graag, maken graag 
kennis met allerlei landen en 
culturen, maar zo’n simpel zon-
nig dagje in de eigen omgeving 
is ook echt genieten. De kleine 
kan net stappen en als ik dan 
m’n grote manlief met onze 
kleindochter voor me uit zie 
stappen, dan gaat er toch wel 
een gigantisch geluksgevoel 
door me heen. En dan besef ik 
dat het geluk inderdaad in de 
kleine dingen zit. Zoals bijvoor-
beeld samen met zo’n heerlijk 
klein meisje genieten op de 
kinderboerderij, samen op een 
terrasje smullen van een pan-
nenkoek met stroop, wandelen 
door het bos, luisteren naar alle 
lentegeluidjes, zoals zoemen-
de bijen, fluitende vogeltjes en 
spelende kinderen.

En op zondag gewoon op herha-
ling. Weer zo’n heerlijke zonni-
ge dag. Maar nu ’s morgens lek-
ker genieten in de achtertuin. 
Kijkend naar de kersenboom 
die volop in bloei begint te ko-
men, bedenk ik me: wat wil een 
mens nog meer?

Carpe Diem!
Geniet van het zonnetje en veel 
leesplezier met deze 26e editie!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Deze week geen foto uit deze regio, maar een foto gemaakt in Jeruzalem in 
Israël. Elly Tolenaars en Arianne Blokland lezen samen daar Weekblad In 
de Klundert. Leuke foto dames en nog een hele mooie reis gewenst!

Foto van de 
week
Wat wonen wij in een prachti-
ge 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 woon-
omgeving en mail het naar de 
redactie: redactie@indeklun-
dert.nl. Zet er even bij waar de 
foto precies genomen is. 

Veel positieve berichten bij 
Dorpstafel Moerdijk
Afgelopen dinsdag was in de Ankerkuil weer een dorpstafel avond. 
Naast ongeveer 25 inwoners waren ook vertegenwoordigers van de 
gemeente, de basisschool, Surplus en het Havenbedrijf aanwezig.

Er werd weer van alles besproken, 
zoals de planning van de opening 
van het Dorpshart Moerdijk op 
zaterdag 29 juni en de introduc-
tie van de nieuwe Moerdijkrege-
ling Makelaar. De ontwikkelingen 
rondom de eventuele realisatie 
van twee hondenspeelplaatsen 
werd toegelicht door een aantal 
dorpsbewoners en Pascal van Va-
len en René van Santbergen gaan 
aan de slag om meer jongeren te 
betrekken bij de dorpstafel.

Tijdens de volgende dorpstafel zal 
door de gemeente toegelicht wor-
den aan welke locaties in Moerdijk 
extra AED’s worden toebedeeld. 
Vanuit het Havenbedrijf werd door 
directeur Ferdinand van den Oe-
ver toegelicht dat voor de hele 
gemeente Moerdijk een AED dek-
kingsplan is opgesteld. Vanuit de 
vitaliteitsregeling sponsort het 
Havenbedrijf de nog benodigde 

AED apparaten en daarbij beho-
rende opleidingen.

Andere onderwerpen die ter spra-
ke kwamen zijn onder andere de 
bekendmaking dat de Steenweg 
opgeknapt gaat worden vanaf het 
Dorpshart naar de Havendijk. Ver-
der zal de gemeente op korte ter-
mijn drie kleine speeltuintjes aan-
leggen en er komt een Moerdijkse 
opschoondag op zaterdag 22 juni.  
De energietransitie werd bespro-
ken en de werkgroep zal ergens 
in 2019 een bijeenkomst orga-
niseren over de mogelijkheden 
voor verduurzaming van huur- en 
koopwoningen. Daarbij zal de sa-
menwerking met zowel gemeen-
ten, woningbouwverenigingen en 
uiteraard (zonnepanelen) leveran-
ciers worden opgezocht.
De volgende Dorpstafel is vast-
gesteld op woensdag 26 juni om 
19.00 uur in de Ankerkuil.



maandspecial!
Broodje 

Vitello Tonato
€ 5,50

nu €4,95

geldig in de gehele maand april kalfsfricandeau,  
sla, tonijnmayo  

rode ui,  zoet/zure 
komkommer

Vier het voorjaar!

RESERVEREN KAN OP 

ETENINDEPASTORIE.NL 

OF TELEFONISCH 0168-729202

NU OOK OP ZONDAG GEOPEND

bij restaurant De Pastorie

VOLLEDIG NIEUWE

LUNCH- & DINERKAART

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 Melt de Haas, 
voorzitter SHMMoerdijk

Grip op je knip Moerdijk is nu een feit.
De schuldenproblematiek neemt nog 
altijd toe. Landelijk heeft 1 op de 5 Ne-
derlanders te maken met financiële 
problemen. In de gemeente Moerdijk 
is dat 1 op de 6 inwoners. Om deze 
schuldenproblematiek in Moerdijk 
terug te dringen is de stichting “Grip 
op je knip Moerdijk” opgericht. De 
stichting, werkend onder de naam 
SchuldHulpMaatje (SHM) Moerdijk, 
is een initiatief van verschillende di-
aconieën uit de gemeente Moerdijk, 
maar is niet aan enige religie ge-
bonden. Wij zijn er voor iedereen en 
bieden hulp zonder oordeel, eigenbe-
lang en winstoogmerk. Het doel is om 
mensen met schulden weer financi-
eel zelfredzaam te maken, zodat zij 
weer de baas zijn over hun geld. We 
richten ons op de preventieve zorg 
en nazorg, niet op de professionele 
schuldsanering. Dit doen we samen 
met de gemeente Moerdijk en andere 
organisaties die actief zijn op het ge-
bied van schuldhulpverlening.

Voor het bieden van hulp wordt een 

beroep gedaan op SchuldHulpMa-
tjes. Deze maatjes bieden, na een 
3-daagse training (conform NEN 
8048), hun hulp op vrijwillige basis en 
zijn de steun en toeverlaat voor men-
sen die financieel zijn vastgelopen of 
dat dreigen te raken. De vrijwilliger 
kan iemand helpen het tij nog op tijd 
te keren of ondersteuning bieden tij-
dens en na een traject van schuldsa-
nering. De hulpvraag kan zeer divers 
zijn. Dit kan variëren van het op orde 
brengen van de administratie tot het 
bieden van hulp bij het aanvragen van 
voorzieningen.

Om dit mooie doel te bereiken en alle 
hulpvragenden ook daadwerkelijk 
hulp te kunnen bieden, zijn wij nog op 
zoek naar SchuldHulpMaatjes. Dus 
bent u bereid, om op vrijwillige basis, 
de medemens met schulden te hel-
pen om weer grip op de knip te krij-
gen? Dan roepen wij u van harte op 
om uw interesse kenbaar te maken 
door een email te sturen naar info.
SHMMoerdijk@gmail.com. Meer in-
formatie kan verkregen worden door 
de website van Schuldhulpmaatje 
Nederland (https://schuldhulpma-
tje.nl) te bezoeken.
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Determinato klaar voor Passie 
in Klundert

De laatste repetities liep het allemaal als een trein, het orkest van 
Determinato, het Passiekoor, de spelers en solisten, de medewerkers 
van de techniek, ze zijn allemaal klaar om er een geweldige voorstel-
ling van te maken.
Aan de Passie in Klundert werken 
totaal ruim 120 mensen mee. Er 
is de afgelopen maanden keihard 
gewerkt om alles te oefenen, re-
peteren en samen te brengen in 
één unieke productie. De kaarten 
zijn allemaal verkocht, ruim 800 
gasten gaan genieten van deze 
voorstelling.

Ware belevenis
Ons vestingstadje Klundert leent 
zich uitstekend voor zo’n bijzon-
dere groots opgezette productie. 
Als uitvoeringslocatie is het schit-
terend gerenoveerde monument 
“De Stad Klundert” gekozen. Maar 
bij deze voorstelling zal ook ge-
schakeld worden naar andere cul-
turele erfstukken die Klundert zo 
uniek maken. Het publiek wordt 
bijvoorbeeld visueel meegenomen 
naar de Stenen Poppen, het au-
thentieke Stadhuis en naar mooie 
plekjes bij de vestingwallen. Hoe 
dit allemaal in beeld gebracht 
wordt, hoe het publiek dit spekta-
kel zal gaan beleven, dat blijft een 
grote verrassing, maar dat het 

een ware belevenis gaat worden, 
dat is een ding wat zeker is.

Maatschappelijk en regionaal
Deze productie wordt gedragen 
door veel vrijwilligers uit Klundert 
en omstreken, maar ook politie, 
onderwijs en andere instanties zijn 
erbij betrokken. Kortom, Passie in 
Klundert is een maatschappelijk 
en regionaal cultuurevenement, 
een uniek spektakel voor, door en 
met bewoners uit de gehele regio.

Compleet uitverkocht
Deze week de uitvoeringen van 
deze regionale productie in De 
Stad Klundert, de voormalige 
room-katholieke kerk aan de Mo-
lenstraat. Woensdagavond staat 
de generale gepland en dan op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
drie maal een uitverkochte voor-
stelling. De organisatie hoopt met 
deze performance Klundert weer 
eens op een heel andere manier 
op de kaart te zetten.

Heel Scouting bakt appeltaart 
en arretjescake

Voor de VVS-groep van de Scouting Jan Bautoen Groep Klundert was za-
terdagmiddag een speciale middag georganiseerd met als thema ‘Heel 
Scouting Bakt’. VVS staat voor Vrienden van Scouting en bestaat uit een 
groep enthousiaste 18-plussers die vroeger bij de scouting zaten en hun 
scoutingcarriere al helemaal doorlopen hebben. Zaterdagmiddag kre-
gen deze scouts de opdracht om een speciale appeltaart te bakken.
De VVS-groep bestaat totaal uit 
zo’n 20 leden, zij hebben nog 
steeds maandelijks hun opkom-
sten. Normaal op de vrijdagavond 
vanaf acht uur, maar deze keer 
dus een speciale activiteit op de 
zaterdagmiddag. Voor de afwis-
seling eens met een heel andere 
invulling. De leden kregen als op-
dracht om een appeltaart te bak-
ken, maar niet in de keuken in een 
gewone oven, maar buiten op een 
vuurtje. In groepjes van drie moes-
ten ze zelf een recept verzinnen, 
maar voor ze aan de slag mochten 
gaan met hun appeltaart, kregen 
ze eerst de opdracht om een zo-
genaamde arretjescake te maken. 
Dat zorgde al voor de nodige hila-
riteit, want het gros wist helemaal 
niet wat een arretjescake precies 
was. (*)

Dutch Oven
Na deze opdracht konden de 
deelnemers aan de slag voor 
hun appeltaart. Vakkundig wer-
den de ingrediënten gesorteerd 
en voorbereid. De appeltaarten 
werden gebakken in zogenaam-
de Dutch Ovens. Een Dutch Oven 
is een gietijzeren pan op pootjes. 
Het deksel is voorzien van een 

opstaande rand zodat er kolen op 
gelegd kunnen worden. En Scouts 
die houden wel van vuurtje sto-
ken, dus de pannen kregen ook via 
de onderkant extra warmte door 
ze op een hout- of koolvuurtje te 
zetten. In zo’n pan kunnen allerlei 
soorten gerechten gemaakt wor-
den, zoals stoofpotten en soepen 
maar je kunt er dus ook een taart 
in bakken. 

Jannie en Robert
Voor deze middag waren de Klun-
dertse Jannie en Robert present 
die aan het eind de middag de 
appeltaarten mochten keuren. 
Annie Krijnen in de rol van Jan-
nie en Jean-Paul van Merode als 
Robert proefden alle baksels en 
waren het er over eens: ze waren 
niet allemaal even mooi, maar de 
smaak van de taarten was prima. 
Daarna konden alle bakkers el-
kaars taarten proeven en werden 
alle baksels lekker onder elkaar 
opgegeten.

(*) Voor onze lezers die niet weten 
wat een arretjescake is, hebben 
we deze cake gekozen als Recept 
van de Week.

Wmo, Jeugdzorg, Participatie-
wet, Schuldhulpverlening… 
Hoe vindt u onze informatie?
Op dit moment wordt er door 
de gemeente onderzoek gedaan 
naar de informatiebehoeften 
van inwoners die gebruikmaken 
van één of meerdere regelingen 
die vallen onder de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) , Jeugdzorg, Participa-
tiewet en/of Schuldhulpverle-
ning. Dit keer wordt er geen 
vragenlijst gestuurd, maar wil 
de gemeente graag met inwo-

ners persoonlijk in gesprek. De 
gemeente is nog op zoek naar 
panelleden uit Klundert.

Data en aanmelden
In Klundert is er een bijeen-
komst gepland op maandag 15 
april van 19:30 tot 21:00 uur.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden voor deze bijeen-
komst door een e-mail te sturen 
naar Iris.Westhoff@moerdijk.nl. 
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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 onze wijkzuster Pamela Kampman-Vonk uit Willemstad

Ik woon in Willemstad, maar ik 
werk in Klundert sinds…
Bijna vier jaar werk ik nu als wijk-
zuster in Klundert. Ik woon met 
mijn gezin in Willemstad. Na mijn 
HBO-opleiding verpleegkunde 
heb ik in het ziekenhuis gewerkt. 
Daarna de switch naar de Thuis-
zorg gemaakt, maar dat beviel 
me toch niet zo, dus terug aan het 
werk in het ziekenhuis. Voor ik bij 
Surplus ging werken, heb ik ook 
nog een tijdje advies en info gege-
ven over medische zorgartikelen. 
Deze baan als wijkzuster vind ik 
helemaal geweldig. Nog geen se-
conde spijt van gehad dat ik deze 
stap gezet heb. De mensen hier 
weten me steeds vaker te vinden, 
er is een goede samenwerking 
met de huisartsen en verder is het 
heel zelfstandig werk.

Men zou mij kunnen kennen 
van...
In Klundert zullen steeds meer 
mensen mij kennen als de wijk-
zuster. Elke donderdag heb ik 
spreekuur in het Huis van de Wijk. 
Daarnaast ook één keer in de vier 
weken een gezamenlijk spreekuur 
met onder andere de kruisver-
eniging, Woonkwartier, Sociale 
Raadslieden en Surplus Welzijn. 
Iedereen die advies wil hebben op 
het gebied van welzijn, zorg, wo-
nen enzovoort kan hier vrijblijvend 
binnenlopen met vragen.
Zelf woon ik in Willemstad met 
m’n man en drie dochters. We 

hebben een tweeling van 15 jaar 
en een dochter van 8 jaar. Eén van 
de tweeling is meervoudig gehan-
dicapt. Dus het zorgen stopt niet 
aks ik thuis ben. Maar gelukkig 
hebben we fijne mensen om ons 
heen, die als het nodig is de zorg 
even over kunnen nemen. 

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan of meegemaakt heb…
Dat is de reis met ons gezin naar 
Curaçao, een speciale reis met 
als doel dolfijntherapie voor onze 
dochter. Dat was echt een heel 
bijzondere ervaring dat zwem-
men met die dolfijnen. Het heeft 
m’n dochter echt geholpen. Onder 
andere qua spraak is ze hierdoor 
heel goed vooruitgegaan. Tijdens 
deze reis werden we als gezin ook 
begeleid door een psycholoog, ook 
dat was een heel positieve erva-
ring. Daardoor zijn we als gezin 
alleen maar gegroeid. Heel fijn 
was dat!

Ik ben trots op...
Op wat ik bereikt heb in Klundert. 
In vier jaar tijd al heel wat mensen 
leren kennen. Ik probeer altijd zo 
goed mogelijk advies te geven, te 
helpen waar nodig is. Ik zit hier 
echt op mijn plek.

Mijn lijfspreuk is...
Geniet van wat je hebt en kijk niet 
achterom. En probeer altijd in mo-
gelijkheden te denken en niet in 
onmogelijkheden.

Mijn sterrenbeeld is...
Tweeling. Ik heb dus zelf een 
tweeling gekregen, maar als ho-
roscoop zegt het me helemaal 
niks.

Ik ben goed in...
Vertrouwen winnen en luisteren.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Nee zeggen.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik ben perfectionistisch en heel 
netjes.

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die niet eerlijk zijn.

Deze film moet iedereen zien...
Ik houd met name van films met 
muziek en dans, zoals bijvoor-
beeld Grease.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik heb weinig tijd om te lezen. Ik 
lees wel tijdschriften. Wendy vind 
ik een leuk blad.

Ik luister graag naar...
Radio 538 of naar Sky Radio.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten is...
Ik zou best eens een gesprekje 
willen hebben met Koning Willem 
Alexander. Via de Stichting Opkik-
ker heb ik Koningin Maxima wel 
eens ontmoet. Helaas niet mee 
gesproken, maar mijn dochter 
heeft wel een hand van haar ge-
had.

Het liefst drink ik...
Thee, ik ben echt verslaafd aan 
thee. Heel soms een zoet wijntje, 
zoals een Hugo ofzo.

Het lekkerste eten vind ik…
Pasta.

Mijn favoriete vakantieland is...
Italië. Daar hebben we nu drie 
keer gekampeerd met ons gezin 
in een aangepaste stacaravan. 
Zelf hebben we een aangepaste 
rolstoelbus, dus op deze manier 
kunnen we lekker samen op va-
kantie.

Mijn meest dierbare herinnering 
is…
De geboorte van onze kinderen.

In mijn vrije tijd…
Wandelen, genieten op een ter-
rasje, lekker uit eten of een gezel-

lig avondje met vrienden.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Reizen naar China, Japan of Thai-
land, maar dat zal er voorlopig 
nog niet van komen. We willen als 
gezin op vakantie samen met alle 
drie de kinderen, dus we zoeken 
nu naar rolstoelvriendelijke be-
stemmingen.

Als ik 10 miljoen euro zou win-
nen…
Dan kijk ik wat de wensen zijn van 
onze ouders en onze kinderen. 
Voor mezelf zou dit mogelijkheden 
bieden om een ruimere woning te 
kopen.

Mijn lievelingssport is…
Poundfit. Dat doe ik één keer per 
week. Het is een intensieve car-
dio training op muziek, waarbij je 
werkt met speciale stokken.

Op televisie kijk ik graag naar…
Goede Tijden Slechte Tijden, dat 
volg ik al jaren. Verder kijk ik 
graag naar All you need is love, 
Love is in the Air, The Good Doc-
tor, Beau van Erven Doorns Five 
Days Inside en medische series.

Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb twee hele goede vriendin-
nen al sinds mijn schooltijd. We 
hebben niet zo heel veel contact, 
maar we zijn er altijd voor elkaar 
als het nodig is.

Het belangrijkste in een vriend-
schap vind ik…
Dat je alles kwijt kunt aan elkaar, 
dus leuke en minder leuke dingen.

Ik ben bang voor…
Ik heb hoogtevrees.

Ik zou best eens een weekje wil-
len ruilen met…
Met iemand die geen kinderen 
heeft. Klinkt misschien vreemd, 
maar weer eens even ervaren hoe 
het is om geen kinderen te heb-
ben. Maar daarna ook snel weer 
terug naar m’n gezin.

Ik heb bewondering voor…
Mensen die goed duidelijk weten 
te maken wat ze willen en mensen 
die goed nee kunnen zeggen.

Lees verder op de volgende pagina
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Kalender:
Collecteweek Hartstichting tot 
zaterdag 13 april

dinsdag 9 april
13.30u. Knutselactiviteiten in 
het Huis van de Wijk
13.30-15.30u. Gezellige spel- 
en handwerkmiddag in d’Ouwe 
School Noordhoek
woensdag 10 april
10.00u. Modeshow Esthers Mo-
dewensen in het Huis van de Wijk
13.30-15.30u. Wandhangers 
knutselen voor kinderen in het 
Huis van de Wijk kosten 3 euro 
(aanmelden in het HvdW)
14.00-16.00u. Opening Heem-
huis Heemkundekring Die 
Overdraghe Klundert
16.00-17.00u. Muziekspeeltuin in 
de muziekzaal van De Niervaert
donderdag 11 april
19.00-21.00u.Dorpstafel Noord-
hoek in d’Ouwe School
19.30u. Uitvoering Passie in 
Klundert in De Stad Klundert
vrijdag 12 april 
19.30u. Uitvoering Passie in 
Klundert in De Stad Klundert
Bingo voor de jeugd in DSO 
clubgebouw
20.00u. Kampvuuravond voor man-
nen 18+ Schansweg 32 Klundert
zaterdag 13 april
14.00u. Kindermodeshow By Tiki 
Mode, Voorstraat 16, Klundert
14.00-16.00u. Tentoonstelling vi-
trines in De Stad Klundert Heem-
kundekring Die Overdraghe
19.30u. Uitvoering Passie in 
Klundert in De Stad Klundert
09.30u. Paasmarkt Sovak Acti-
viteitencentrum Niervaertweg 
1a Klundert tot 12.30u
zondag 14 april
14.00u. Koffiemoment in Huis 
van de Wijk
maandag 15 april 
19.00-20.00u. Inlooppunt digitale 
wereld in het Huis van de Wijk (vrij-
willigers helpen met tablet en laptop)
dinsdag 16 april 
13.30-15.30u. Gezellige spel- 
en handwerkmiddag in d’Ouwe 
School Noordhoek
15.30-16.30u. Spreekuur wo-
nen, zorg, welzijn, gezondheid, 
opvoeding in d’Ouwe School 
Noordhoek
19.30u. Matthäus Passion in De 
Stad Klundert (kaarten bij Pri-
mera Klundert)
19.30u. Paasstukjes maken; 
opgeven bij Stichting Dorpsac-
tiviteiten Noordhoek (email sd-
nnoordhoek@gmail.com)
woensdag 17 april 
10.00u. Paasbingo in het Huis 
van de Wijk

13.00-14.00u. Juridisch spreek-
uur Geld & Recht door sociaal 
raadsliedenwerk in het Huis van 
de Wijk
14.00u. Heilige mis als voorbe-
reiding op het Paasfeest in het 
Huis van de Wijk
14.00-16.00u. Opening Heem-
huis Heemkundekring Die 
Overdraghe Klundert
19.00u. Knutselactiviteiten in 
het Huis van de Wijk

Vaste activiteiten in het Huis van 
de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert; 
telefoon 0168-407747 
Sociaal werker: maandag, 
dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email 
renske.littooij@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...
Klundert vind ik…
Een beetje vergelijkbaar met 
Willemstad. Klundert is een veel 
hechtere gemeenschap dan Wil-
lemstad. Het gemeenschappelijk 
gevoel hier in Klundert vind ik heel 
bijzonder, hier hebben ze oog voor 
elkaar. In Willemstad woont meer 
import, dat maakt het toch anders.

Wat ik mis in Willemstad is…
Klundert heeft veel meer winkels, 
dat zou ik in Willemstad ook wel 
willen. En in Willemstad missen 
we heel erg een sporthal.

Mooiste plekje in Willemstad…
Dat is de haven met de terrasjes. 

En Klundert vind ik echt een mooi 
vestingstadje met karakter.

Minst mooie plekje in Willem-
stad…
Als er straks echt een aanlegstei-
ger gaat komen voor cruisesche-
pen, dat zou echt niet passen bij 
Willemstad. En in Klundert hoop ik 
dat ze van de Bult van Pars straks 
echt iets moois gaan maken, waar 
Klundert trots op kan zijn.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Dat vind ik toch Willemstad. Een 
gezellig stadje met leuke terras-
sen.

Zinvolle bijeenkomst voor 
Klundertse buurtpreventieteams
Vorige week woensdag was er een bijeenkomst voor de Klundertse 
buurtpreventieteams. Helaas was de opkomst teleurstellend. Men 
had gehoopt op nieuwe belangstellenden voor de buurtpreventie, 
maar alleen zo’n 35 preventisten die al langer meedoen aan de buurt-
preventie in hun wijk gaven acte de presence.

De onderwerpen die besproken 
werden, waren leerzaam en in-
teressant. Er werd teruggeblikt 
en vooruitgekeken. En er werden 
diverse plannen bekend gemaakt. 
Zo heeft de gemeente aangeboden 
om een EHBO/AED cursus te faci-
literen. De politie heeft aangebo-
den om een bezoek te plannen aan 
het 0900 meldpunt in Roosendaal. 
Verder is het idee geopperd door 
de politie om een keer een spel te 
doen "boef in de wijk". Doel van dit 
spel is te testen hoe de buurtpre-
ventie onderling communiceert en 
met de politie.
Belangstellenden voor deze activi-
teiten kunnen zich melden bij de 
coördinator van hun buurtpreven-
tieteam.
Tijdens de bijeenkomst is ook 
aandacht gevraagd om tijdens de 
rondes die men loopt in de gaten 
te houden of er gordijnen enkele 
dagen achter elkaar dicht zijn en 
dan dit te melden. 

Politie positief over buurtpreventie
De politie heeft een presenta-
tie gegeven over wat er van een 
buurtpreventie verwacht kan wor-
den en enkele filmpjes laten zien 
van hoe inbrekers te werk gaan en 
hoe lastig het is om oplettend te 
zijn.
Ook heeft de politie het voorstel 
gedaan om in de Moerdijkzaal een 
avond te beleggen over cybercri-
me.
Verder werd er uitgelegd hoe din-

gen aan te pakken en wat er van 
de buurtpreventie wordt verwacht. 
Hierbij werd duidelijk aangegeven 
dat de buurtpreventie geen ver-
lengstuk van de politie is, maar 
vooral bedoeld om te signaleren 
en niet om zelf voor politieagent 
te spelen.

Activiteiten voor groepsbinding
De mededeling dat de gemeente 
een budget beschikbaar wil stel-
len aan de buurtpreventieteams 
om iets te organiseren voor de 
groepsbinding werd meteen en-
thousiast ontvangen. Uit het team 
Blauwe Hoef bijvoorbeeld rea-
geerden meteen enkele teamle-
den heel enthousiast en als idee 
werd geopperd om bijvoorbeeld 
een buurtpreventiebarbecue te 
organiseren.

Uitbreiding buurtpreventie
In Klundert zijn op dit moment 
twee buurtpreventieteams actief. 
Dus niet alle wijken hebben buurt-
preventie. En dat is jammer, want 
de cijfers laten duidelijk zien dat 
buurtpreventie echt wel effectief 
is. De aanwezigen suggereerden 
dus om opnieuw een avond te 
organiseren en dan speciaal met 
als doel de teams in Klundert uit 
te breiden met buurtpreventie 
in andere wijken. Interesse om 
mee te doen als buurtpreventist? 
Meld u aan via de gemeente: tele-
foon 140168 of e-mail: veiligheid@
moerdijk.nl.
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Oud Nieuws
een selectie uit oude kranten en tijdschriften door Kees Hendrikx nr. 6  -  8 april 2019 

Bijna drie weken geleden zijn we met zijn allen (nou ja, laten we zeg-
gen ongeveer de helft) naar de stembus gegaan voor de verkiezingen 
van Provinciale Staten en van de besturen van de Waterschappen. 
Twee organen waarover niet zo veel bekend is, maar die toch belang-
rijk zijn. M.n. de Waterschappen zijn de grote onbekende.
In het najaarsnummer van 1976 van de Overdraght, het verenigings-
blad van Heemkundekring “Die Overdraghe”, kwam ik een artikel te-
gen van Jan van Donschot, destijds extern adviseur van het Overdrag-
hebestuur, over de geschiedenis van de Waterschappen die vanaf de 
middeleeuwen gingen over de polders en de dijken in Klundert en het 
aanwezige water, zowel in als boven de grond.  Ik wil het u niet ont-
houden. Wie weet worden we er allemaal een stukje wijzer van. 

Een stukje Waterschapsgeschiedenis van Klundert en omgeving

1. De Klundertse Dijkring of de 
vier polders.

Uit de tijd vóór de St. Elisabeths-
vloed van 1421 zijn de gegevens 
over het huidige gebied waar Klun-
dert ligt erg schaars. Het vormde 
toen de heerlijkheid “Niervaart”, 
die oorspronkelijk aan de heer van 
Strijen toebehoorde. In 1362 ging 
het over op de heer van Breda, Jan 
II van Polanen. Waarschijnlijk was 
er binnen de heerlijkheid geen af-
zonderlijk dijks- of polderbestuur.

Rond 1550 bleek het gebied, be-

staande uit een groot gors, rijp 
om opnieuw bedijkt te worden. De 
heer van Breda, prins van Oranje, 
sloot in 1556 een overeenkomst 
met de heren van het omliggen-
de gebied, om het gors van Klun-
dert, samen met de gorzen van 
de Nieuwe Fijnaart, Zandberg en 
Nieuwendijk in één grote bedij-
king te omvatten. Dit voorgeno-
men werk staat bekend onder de 
naam “De Klundertse Dijkring”, 
later ook wel “De Vier Polders” 
genoemd. Vanaf 1891 komt deze 
laatste benaming alleen nog maar 
voor.

De bedijking is in 1558 daadwer-
kelijk gestart. Het gebied van de 
heer van Breda kreeg de naam “De 
Grote Polder”, ook wel genoemd 
“De Grote Polder van Niervaart”. 
In 1561 hadden zich in dit gebied 
al enige gezinnen gevestigd.

Voor het beheer van de Klundertse 
Dijkring werd een bestuur aange-
steld, geheten het “College van 
Gezworenen”. Aan het hoofd van 
dit college stond een dijkgraaf. De 
heer van Breda mocht de meeste 
gezworenen benoemen, aange-
zien zijn gebied binnen de dijkring 
het grootste was. Het bestuur had 
alleen zeggingsmacht over het be-
heer en et onderhoud van de dijk. 
In de praktijk echter bemoeide het 
zich al snel ook met de afwatering 
(sloten, sluizen, enz.).

Voor de afwatering fungeerden 
binnen de dijkring afzonderlijke 
besturen: Één dijkbestuur voor 
de “Grote Polder”, behorend aan 
de heer van Breda, één voor de 
“Nieuwe Fijnaart”, behorend aan 
de markies van Bergen op Zoom, 
één voor de “Zandberg” en één 
voor de “Nieuwendijk”. Deze laat-
ste twee gebieden behoorden 
oorspronkelijk aan de heer van 
Zevenbergen. Ten tijde van de bo-
vengenoemde bedijking waren de 
“zandberg” en de “Nieuwendijk” 
verkocht aan particulieren.

2. Geleidelijke samenvoeging tot 
één polder

In 1599 ontstond een samenwer-
kingsverband tussen de “Grote 
Polder” en de “Zandberg”. Een 
jaar later sloot ook de “Nieuwen-
dijk” daarbij aan. Samen stichtte 
dit drietal een nieuwe sluis. Dit 
samenwerkingsverband bleef be-
staan tot 1891.

De “Zandberg” en de “Nieuwen-
dijk” zijn in 1734 verenigd onder 
één bestuur. Ruim een eeuw later, 
in 1893, is de polder in zijn geheel 
opgegaan in de “Vier Polders”.

De “Nieuwe Fij-
naart” verloor in 1829 veel van zijn 
zelfstandigheid aan de “Vier Pol-
ders” en vanaf 1882 ging hij daar 
geheel in op. Ook de “Grote Pol-
der” verdween in 1891 in de “Vier 
Polders”.

Na 1891 bestond er dus binnen 
de oorspronkelijke Klundertse 
Dijkring nog maar één polderbe-
stuur. Deze situatie bleef gehand-
haafd tot 1946. In dat jaar werd 
het waterschap de “Vier Polders” 
opgeheven, samen met de “kleine 
Noord- of Slikpolder”, “Bloemen-
daal en in uitwatering gecombi-
neerde Polders” en het Landeke 
van Hoogstraten of Baziuslande-
ke”.
In de plaats daarvan kwam er één 
nieuw waterschap: “Niervaert”.
Deze concentratie was geen lang 
leven beschoren. Na de storm-
vloed van 1953 vertrouwde de 
Provincie het beheer van de dijken 
tussen Bergen op Zoom en Geer-
truidenberg toe aan een afzonder-
lijk waterschap, t.w. het “Hoog-
heemraadschap De Brabantse 
Bandijk”.
De overige waterschaptaken van 
“Niervaert” werden in 1958 over-
genomen door het nieuwe water-
schap “De Striene”.
Dit laatste waterschap strekt zich 
uit over de gehele “Noordwest-
hoek”, anders gezegd: het omvat 
het gebied ten noorden van de 
rivier “de Mark en Dintel” en ten 
westen van de “Roode Vaart”.

Jan van Donschot, september 
1976

Geraadpleegde bronnen:
Drossaers, S.W.A. – “Het archief 
van de Nassau Domeinraad”, ’s 
Gravenhage 1948.
Bree, G.W.G. van – “De oude ar-
chieven van Het waterschap de 
Striene”, Steenbergen 1971.
Waterschap “De Striene” Fijnaart 
– Archief van het waterschap 
“Niervaert”.

De polders rondom Klundert anno 1730

Lezing over Vlinders in de Noordwesthoek van Brabant gaat niet door!
De lezing over “Vlinders in de 
Noordwesthoek van Brabant” die 
dinsdag 16 april a.s. na afloop van 
de Jaarvergadering van Heem-
kundekring “Die Overdraghe” zou 
worden gehouden in Zalencen-
trum De Niervaart, Molenvliet 7 
in Klundert gaat niet door.

Afgelopen weekeinde bereikte 
het Heemkundebestuur het be-
richt dat de heer Jos Mensen 
uit Etten-Leur, die de lezing zou 
houden, op 24 februari jl. plotse-
ling op 76-jarige leeftijd is over-
leden.

Het bestuur van Die Overdraghe 

is naarstig op zoek naar een an-
dere, voor veel mensen interes-
sante invulling van het tweede 
deel van de avond op de 16e april. 
Zodra dat gelukt is, zal daarover 
bericht worden op de website 
www.indeklundert.nl, op de face-
bookpagina van In de Klundert en 
op de eigen website van Heem-

kundekring Die Overdraghe: 
www.dieoverdraghe.nl .
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Recept van de Week: 
Arretjescake
Zaterdag werd er bij de Scouting 
in Klundert arretjescake gemaakt, 
een heleboel scouts hadden hier 
nog nooit van gehoord. Toevallig 
een tijdje terug had onze schoon-
dochter ook een arretjescake ge-
maakt. Een makkelijk te maken 
gebak, waar geen oven aan te pas 
komt.

De naam Arretjescake komt van 
Arretje Nof, een reclamefiguurtje 
van de NOF, de Nederlandse Olie 
Fabriek, later Calvé. Deze fabriek 
in Delft leverde het vet voor het 
lekkere, maar machtige gebak.

Roer 2 eieren glad met 200 gram 
suiker. Meng er daarna 5 afge-
streken eetlepels cacao door-
heen. Smelt 200 gram boter en 
schenk die in een dun straaltje bij 
de andere ingrediënten. Roer het 
geheel goed door elkaar. Breek 
tenslotte 200 gram biscuit in stuk-
jes en roer die ook door de massa. 
Verdeel alles over de bodem van 
een cakeblik. Zet het in de koel-
kast en laat de cake opstijven. 
Serveer Arretje in niet te dikke 
plakken, want het is dus echt een 
hele machtige cake..

Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 12 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

Paasweek 2019
Weet u, Pasen begint eigenlijk al op 
de donderdag voor Pasen. Op Witte 
Donderdag, de avond voor Jezus’ 
kruisiging, vieren we in de kerk dat 
Jezus het Heilig Avondmaal instelt. 
Hij betrekt het brood en de wijn op 
Zijn eigen leven. Een dag later, op 
Goede Vrijdag, gedenken we dat 
Jezus gekruisigd is. Van God en 
mens verlaten roept Hij aan het 
kruis: “Het is volbracht”. Deze dag 
is ‘goed’, omdat Jezus sterft om het 

verkeerde van ons mensen goed te 
maken, om ons te vergeven. 
Daarna volgt Stille Zaterdag. Het 
is stil omdat Jezus begraven is. 
Maar in deze nacht van zaterdag 
op zondag staat Jezus op uit de 
dood. Daarom noemen we deze 
dienst ook wel de Paaswake.  Op 
1e Paasdag tenslotte vieren we vol 
vreugde dat Jezus is opgestaan uit 
de dood. De dood is niet het laatste, 
Jezus geeft hoop omdat Hij de dood 
heeft overwonnen en ons mensen 
eeuwig leven wil geven bij zijn He-
melse Vader. Er is hoop! Zonde en 
dood hebben niet het laatste woord. 
De Heer is waarlijk opgestaan, Hij 
geeft eeuwig leven. We hopen dat u 
in komende Paasweek de levende 
Heer zult ontmoeten! Vrolijk Pasen 
gewenst!

Dinsdag 9 april:
19.00u: Catechisatie onderbouw 
in kelder van de hervormde kerk
19.00u: Catechisatie bovenbouw 
in de gereformeerde kerk
19.50u: Catechisatie verdiepingsgroep 
in kelder van de hervormde kerk

Vrijdag 12 april
09.30u: Vrouwenbuurtochtend
19.45u: Kampvuur avond (mannen 
18+) Locatie: Schansweg 32

Zaterdag 13 april
14.00u: High Tea alleenstaanden

Zondag 14 april
10.00u: Ochtenddienst, Hervorm-
de kerk, ds. G. Van de Linden, 
Klundert
10:00u: Ochtenddienst, Gere-
formeerde kerk, ds. J.Griffi-
oen,Nieuwleusen
16.30u: Middagdienst  Gerefor-
meerde kerk, ds. G. Van de Lin-
den, Klundert
18.30u: Avonddienst Hervormde 
kerk, ds. A. Slingerland

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 14 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 11 april
09:30u: Gebedsviering;voorganger 
M. Bastiaansen

Zondag 14 april
09.30u: Eucharistieviering; voor-
gangers M. Prasing en M. Basti-
aansen
11.00u: Peuter- en kleuterviering; 
voorganger I. Hoppenbrouwers

Rooms Katholieke Immanuel Pa-
rochie Cluster Oost
H. Bartholomeus Kerk
Zevenbergschen Hoek

Zaterdag 13 april
19.00u: Familieviering; voor-
gangers M. Prasing en M. Bos-
sers-van Langh
Presentatie communicanten oost 
en midden

Politieberichten 
Deze week wederom geen noe-
menswaardige feiten om te mel-
den.

De wijkagent heeft tijdens de 
buurtpreventieavond een en ander 
verteld over preventie en signale-
ren. En heeft zijn dank uitgespro-
ken over de buurtpreventie. De 
cijfers laten een positieve ontwik-
keling zien.

Woninginbraken zijn gedaald van 
in 2015 nog 35 inbraken, in 2016 
waren dat er 15, in 2017 wederom 
gedaald naar 12 en in 2018 waren 
dat er totaal 5. Tot nu toe in 2019 
waren er 4 woningbraken.

De cijfers voor auto-inbraken la-
ten ook een daling zien van 2015 
tot 2019 respectievelijk 37, 20, 18, 
11 en dit jaar op dit moment 3.

In 2015 werden er 17 fietsen ge-
stolen en ook hier positieve cijfers: 
14 in 2016, 10 in 2017, 3 in 2018 en 
dit jaar tot heden 1 fiets gestolen.

Dezelfde positieve tendens bij 
vernielingen en baldadigheid van 
2015 tot heden zien de jaarcijfers 
er als volgt uit: 30, 27, 24, 14 en dit 
jaar tot heden 10.

 
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

Voorjaarsmarkt in Moerdijk
De kerstmarkt kon eind vo-
rig jaar niet doorgaan door de 
slechte weersverwachting, de 
markt werd uitgesteld naar het 
voorjaar. Deze voorjaarsmarkt 
staat gepland op zaterdag 13 
april van 15.00 uur tot 21.00 uur 
aan de Havendijk en het Wilhel-
minaplein in Moerdijk

Er zullen weer allerlei waren te 
koop worden aangeboden in de 
kramen en daarnaast is er ge-
zellige muziek en na afloop van 
de markt een afterparty in Café 
de Put.
Deze voorjaarsmarkt is een or-
ganisatie van de Stichting Kerst-
markt Moerdijk.
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Jeugdtoneel Moerdijk brengt Annie op de planken 
Op zaterdag 13 april en zondag 14 april staat de voorstelling Annie op het programma van Jeugdtoneel Moerdijk. Dit mooie verhaal zal gespeeld worden door 16 kinderen 
tussen de 5 en 15 jaar. Onder regie van Lotte de Krom zal deze enthousiaste groep kinderen er ongetwijfeld een mooie en bijzondere voorstelling van weten te maken.

Annie is oorspronkelijk een muziek-
film uit 1982. Het verhaal is geba-
seerd op de stripboekenreeks Little 
Orphan Annie uit de jaren 20, waarvan 
in 1977 een musical werd gemaakt 
en Thomas Meehan verwerkte dit 
weer tot een boek. De kinderen van 
Jeugdtoneel Moerdijk brengen het nu 
als een indrukwekkende voorstelling 
op de planken in gemeenschapshuis 
De Ankerkuil in Moerdijk.

Het verhaal
Annie is een van de vele kindjes uit 
het weeshuis en alle kinderen zou-
den o zo graag weg willen uit dit 
weeshuis. Het is daar verschrikkelijk 
en dat komt niet door de kinderen, 
maar door Miss Hannigan. Zij is de 
bazin van het weeshuis, het is een 
verschrikkelijke vrouw. Ze maakt 
het leven van de kinderen ontzettend 
zuur. Ze is gemeen, laat de kinderen 
elke dag werken en drinkt de hele 

dag door alcohol. 
Annie, het brutale maar lieve meisje, 
wat zéker weet dat haar ouders haar 
komen halen, krijgt de kans om een 
weekje bij Mister Warbucks te loge-
ren. Oliver Warbucks is een drukke, 
rijke man die in eerste instantie al-
leen maar een weeskind in huis wil 
om zijn image op te vijzelen. Maar 
zodra Annie arriveert, gaat het hele 
huis, van butler tot kokkin en uitein-
delijk misschien zelfs Oliver War-

bucks, van Annie houden. Gaan zij 
Annie's redding uit het weeshuis zijn? 
Komen Annie haar ouders ooit opda-
gen? Of zal zij toch terug moeten naar 
het verschrikkelijke weeshuis?
Kom dat zien...

De voorstelling op zaterdag 13 april 
begint om 19.30 uur en op zondag 14 
april om 14.00 uur. Reserveren kan 
via e-mail jeugdtoeelmoerdijk@gmail.
com. De entree bedraagt zes euro p.p.

Kunstexpositie met als thema 
“suiker” in het Vlasserij- en 
Suikermuseum

Zaterdag is de expositie getiteld “Suiker” geopend in het Nationaal 
Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert. Van april tot oktober expo-
seren cursisten van kunstenares Marleen Vinke hun werken in de ont-
vangstruimte. De tentoonstelling is te bezichtigen tot oktober tijdens 
de openingsuren van het museum.

Deze expositie is tot stand geko-
men via Corry Krijnsen, één van 
de vrijwilligsters werkzaam in 
het museum. Corry is ook aan-
gesloten bij een schilderclub. “Bij 
deze schilderclub krijgen we les 
van kunstenares Marleen Vinke. 
Zij komt uit Wouwse Plantage 
en geeft les onder andere in Oud 
Gastel en in Wouwse Plantage. 
We kregen een tijdje terug als 
opdracht om te schilderen met 
als thema ‘zoetigheid’. Het kwam 
toevallig ter sprake dat ik als vrij-
willigster werkte in dit suikermu-
seum en toen kwamen we op het 
idee om onze werken tentoon te 
stellen hier in dit suikermuseum”, 
vertelt Corry Krijnsen.

Kunst met acrylverf
Kijkend naar de werken in de ont-
vangstruimte van het museum 
wordt de snoeplust aardig aan-
gewakkerd. Allemaal zoetigheden 
in allerlei kleuren zijn geschil-
derd met gebruik van acrylverf. 
De cursisten hebben het thema 
op allerlei manieren uitgewerkt. 
Er zijn diverse snoepjes geschil-
derd, maar bijvoorbeeld ook oude 
en nieuwe suikerverpakkingen 
en verschillende suikerpotten. Er 
hangt zelfs een kunstwerk tussen 
waarbij gewerkt is met echte sui-
ker. Dit kunstwerk is van Gertie 
Toren en heeft als titel “Suiker-
doos”. Duidelijk is dat de cursisten 
heel ervaren zijn in het schilderen 
met acrylverf. 

Vrijwilligster Corry Krijnsen bij één van haar schilderijen

Paasmarkt met allerhande 
spulletjes bij Sovak Activitei-
tencentrum

In het Klundertse activiteitencentrum van Sovak aan de Niervaertweg 
1a wordt weer hard gewerkt. Deze keer worden allerlei leuke dingen 
gemaakt voor de Paasmarkt die aanstaande zaterdag 13 april wordt 
gehouden in en om het activiteitencentrum. Deze markt is geopend 
van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Op de Paasmarkt worden artike-
len verkocht die allemaal door de 
cliënten van Sovak zelf gemaakt 
zijn met hulp van een aantal vrij-
willigers. In de werkplaats wordt 
hard gewerkt aan allerlei spulle-
tjes van hout en steigerhout. Er 
wordt druk gezaagd, geschuurd 
en gevernist en het ziet er alle-
maal geweldig uit. Zo zijn er leuke 
houten paashazen gemaakt, die 
opgemaakt worden bijvoorbeeld 
met een leuk plantje. Maar ook 
andere artikelen van diverse ma-
terialen zullen straks aangeboden 
worden. Er zijn vrolijke bezems, 
handvegers en blik, fleurige en 
kleurige paasstukjes, planten-
hangers van leer en andere leuke 
woondecoraties. 

Non-profit
Alle artikelen worden voor een 
zacht prijsje verkocht. Het cen-

trum werkt op non-profit basis. 
Alle producten die gemaakt wor-
den, worden verkocht. De materi-
alen die gebruikt worden, worden 
gekocht van die opbrengsten. Ook 
wordt er regelmatig op bestelling 
gewerkt. De houten tapasplanken 
bijvoorbeeld vinden altijd weer 
gretig aftrek. 

Voldoende keuze
Als het mooi weer is aanstaande 
zaterdag dan zal de Paasmarkt 
grotendeels buiten worden ge-
houden. Maar ook het centrum 
zelf zal natuurlijk geopend zijn. 
Voor bezoekers staat de koffie en 
thee klaar, er worden verse wafels 
gebakken en er worden zelfge-
maakte taarten, cakes en andere 
lekkernijen verkocht.
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Klundert Judoka’s presteren 
op streekontmoeting
Zaterdag 6 april werd de vierde 
streekontmoeting georganiseerd 
door judovereniging Mokoto Do-
kokai uit Oud Gastel. Zestien ju-
doka’s van JudoKlub Klundert 
streden in het Veerhuis voor een 
podiumplaats. 
Waar de ene judoka zichzelf over-
steeg was het het soms net niet 
voor een ander. Bij judo zit het 
verschil tussen winst of verlies 
soms net in de stand van je voet of 
een kleine balans verstoring.

Uitslagen judoka’s van JKK:
1e plaats Sylvester Koorevaar, 
Finn den Hoed en Jeslin Legierse.
2e plaats Bink Pluigers, Sanne 
Krijgsman, Sahir Mohabbat, Mace 
Laurijsse, Irfaan Mohabbat, Lars 
Alderliesten en Brent Sebel.
3e paats Bart van Zijderveld, 
Jahvensly van Ast en Lotte van 
Loon.
4e plaats Maartje Troost, Teun 
den Boer en Samuel Koorevaar.

Voetbalvereniging Klundert en 
Dubbeldam delen de punten
Na drie nederlagen op rij wist een gehavend Klundert tegen subtopper 
Dubbeldam een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen. Klundert was hier-
mee de meest gelukkige ploeg.
Volgende week om 19.00 uur speelt Klundert thuis de derby tegen Ko-
gelvangers.

Uitslagen 6 april:
Dubbeldam 1 - Klundert 1: 1-1
Baronie 2 - Klundert 2: 2-0
EBOH 4 - Klundert 4: 5-0
Klundert 5 - Smerdiek 3: 7-0
WVV'67 JO17-1 K - undert JO17-1: 6-2
Klundert JO15-1 - Unitas'30 JO15-
3: 9-0
MOC'17 JO15-5 - Klundert JO15-
2: 6-0
JEKA JO13-2 - Klundert JO13-1: 2-2
Klundert JO12-2 - TSC JO12-2: 14-0
DEVO JO11-2 - Klundert JO11-2: 0-10
Klundert JO10-1 - Seolto JO10-3: 3-8
BSC JO9-3 - Klundert JO9-1: 4-5
BSC JO8-1 - Klundert JO8-1: 7-2
MOC'17 JO8-5 - Klundert JO8-2: 7-7
Klundert JO7-1 - Rood Wit W JO7-
1: 3-8
Achtmaal JO7-2 - lundert JO7-2: 7-4
Klundert JO7-3 - SC Welberg JO7-
2: 2-9
Roosendaal JO7-2 - Klundert JO7-
4: 12-8
Klundert JO7-5 - Groen Wit JO7-
7: 7-4
 
Programma 10 april:
19:30 Internos JO15-1 - Klundert 
JO15-1
Programma 11 april:
18:30 Klundert JO12-1 - WIK'57 
JO12-1G 
20:00 Klundert VE1 - Halsteren 
VE2
Programma 12 april:
19:30 De Fendert VR30+1 - Klun-
dert VR30+1
20:00 Seolto VR30+1 - Klundert 
VR30+1
20:30 Klundert VR30+1 - DEVO 

VR30+1
Programma 13 april:
19:00 Klundert 1 - Kogelvangers 1
14:30 Klundert 2 - NEO'25 2
14:30 Klundert 4 - De Fendert 5
15:00 SPS 3 - Klundert 5
10:30 ST NOAD'67/Vosmeer VR1 - 
Klundert VR1
13:30 DEVO JO19-1 - Klundert 
JO19-1
12:00 Klundert JO17-1 - NSV 
JO17-1 
13:00 Rood Wit W JO15-1 - Klun-
dert JO15-1
10:15 Klundert JO15-2 - Virtus 
JO15-3
10:15 Klundert JO13-1 - De Fen-
dert JO13-1
08:45 Klundert JO12-1 - Groen Wit 
JO12-1
10:30 DIA JO12-3 - Klundert JO12-
2 
08:45 Klundert JO11-1 - NSV JO11-1
08:45 Klundert JO11-2 - De Fen-
dert JO11-4 
10:00 Virtus JO10-2G - Klundert 
JO10-1
10:15 Klundert JO9-1 - MOC'17 
JO9-5 
10:00 Klundert JO8-1 - Steenber-
gen JO8-1
09:00 Klundert JO8-2 - Victoria'03 JO8-2
09:00 Hoeven JO7-1 - Klundert 
JO7-1
10:00 Klundert JO7-2 - Prinsen-
land JO7-2
11:30 DSE JO7-1 - Klundert JO7-3 
11:00 Klundert JO7-4 - RSV JO7-2G
10:00 JEKA JO7-10 - Klundert 
JO7-5

Liefhebbers van de Brabantse Orgelfederatie

Genieten van excursie langs or-
gels in Willemstad en Klundert

Afgelopen zaterdag genoten ruim 80 orgelliefhebbers van een prach-
tige excursie die de Brabantse Orgelfederatie belegd had naar de 
twee vestingsteden in de gemeente Moerdijk. Er werden totaal vijf or-
gels bezocht en beluisterd in Willemstad en in Klundert.

De excursie begon ’s morgens in 
Willemstad in de achthoekige Koe-
pelkerk. Daar werd het orgel van 
Van Leeuwen gepresenteerd door 
organist Henk Kooiker. Na een con-
cert door Henk Kooiker op dit Wil-
lemstadse orgel, ging het hele ge-
zelschap naar Klundert. In Klundert 
werden de orgels gepresenteerd en 
bespeeld door Gerben Mourik.

Van Dam-orgel
Als eerste werd een bezoek ge-
bracht aan de Gereformeerde kerk 
aan het Von Kropffplein. In die kerk 
bevindt zich een Van Dam-orgel 
uit 1891. Mourik liet diverse orgel-
werken horen met als slotstuk een 
hommage aan Cees de Laat, die 
meer dan 50 jaar organist is ge-
weest in deze kerk. Vorig jaar is De 
Laat overleden. Aan zijn vrouw werd 
als eerbetoon een speciale CD van 
deze orgeldag aangeboden.

Flentrop-orgel
De volgende stop was in de Her-
vormde Kerk aan de Kerkring. Daar 
is een Flentrop-orgel uit 1958 te 
vinden. Dit prachtige tweeklaviers 
orgel met 26 stemmen kostte des-
tijds 65.700 gulden. Het orgel ver-
keert nog in de originele staat en 
de kwaliteit van toen is nog steeds 
herkenbaar. Gerben Mourik liet 
horen hoe mooi de psalmen op dit 
orgel kunnen klinken. Ook in deze 
kerk werd een hommage gebracht 

aan een inmiddels overleden orga-
nist. Adri Klop was meer dan 40 jaar 
2e organist van het Flentrop-orgel. 
Ook zijn vrouw mocht de speciale 
CD in ontvangst nemen als eerbe-
toon aan haar echtgenoot.

Marcussen-orgel en 
Vermeulen-orgel
De dag werd afgesloten in De 
Stad Klundert. In deze voormalige 
rooms-katholieke kerk staan twee 
orgels. Het Marcussen-orgel is in 
1965 gebouwd in de Sint-Stepha-
nuskerk in Moerdijk. Na het slui-
ten van de kerk in Moerdijk werd 
dit orgel in 2013 in De Stad ge-
plaatst. Sinds eind 2017 beschikt 
het gebouw ook over een tweede 
orgel, een Vermeulen-orgel, ge-
bouwd in 1950. Dit orgel heeft eer-
der dienst gedaan in Bergen op 
Zoom en in ’s Hertogenbosch.
Het slotconcert van deze speciale 
orgelexcursie werd gegeven door 
de huisorganist en artistiek lei-
der van De Stad Klundert, Gerben 
Mourik. Duidelijk waren de ver-
schillen te horen van de twee or-
gels in De Stad. Gerben liet op het 
Marcussen-orgel prachtige orgel-
concerten horen. Maar het slot-
concert met de magistrale klan-
ken op het Vermeulen-orgel was 
wel het echte hoogtepunt van de 
dag. Gerben Mourik zorgde voor 
een prachtige virtuoze postludium 
van deze mooie orgelexcursie.

Marcussen-orgel in De Stad Klundert

Mevrouw de Laat ontvangt CD uit 
handen van Henk Strootman

Mevrouw Klop ontvangt CD uit 
handen van Gerben Mourik



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

Openingstijden
zondag 

10:00 - 18:00 uur*Actie geldig van woensdag 10 t/m zondag 14 april

2.99
Aardbeigebak
van bakker De Rooij

4.99

Zet de bloemmetjes maar buiten!
Zet de bloemmetjes maar buiten!

2.99 1.99
Perkgoed 6-packs
Petunia, Impatiens (vlijtig lisje) 
of begonia per set

Aarbei
schelp
6 personen

Slechts
4.09 1.99

Brosse
Eierkoeken
4 stuks
van bakker De Rooij

50%kortingAH Excellent feeststol
Bereid met 100% amandelspijs
per stuk

4.99

Aarbei
schelpjes

2 stuks€1 korting


