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 Optreden van G-Dansgroep Musical Annie door 
Jeugdtoneel Moerdijk

Gewoon bijzonder:
Danny Dingemans

Chantal Verschoor naar EK 
twirlen in Italië

Drie keer uitverkochte zaal voor Determinato

Klundert in passie voor Passie in Klundert!

Muziekvereniging Determinato heeft zichzelf overtroffen met de productie Passie in Klundert. Een productie 
vergelijkbaar met The Passion die jaarlijks op televisie komt, maar door Determinato speciaal geproduceerd 
voor Klundert. “Een bekend bijbels verhaal, een bijzondere avond uit’ stond op de flyer en bijzonder was het 
zeker. Een ware belevenis. Drie maal een volle zaal met enthousiast publiek was de beloning.

Maanden van voorbereidingen zijn 
hieraan vooraf gegaan. Het begon 
met een idee en het is uitgegroeid 
tot een megaspektakel. Onder 
aanvoering van een gepassioneerd 
productieteam bestaande uit drie 
leden van Determinato is er een 
prestatie weggezet. Thijs van den 
Berge, Annelies Kleppe en Anjo 
van Tilborgh hebben er gedrieën 
hard voor gewerkt, uiteraard met 
de enthousiaste medewerking van 
alle muzikanten van Determinato 
en alle andere medewerkers. Thijs 
heeft speciaal voor deze Klundert-
se editie een script geschreven. Er 
is passende muziek uitgezocht en 
er zijn zelfs vier nummers speci-
aal gecomponeerd voor Passie in 
Klundert door Patrick Vreeswijk 

uit Moerdijk, als pianist en saxofo-
nist verbonden met het orkest van 
Determinato. 

Authentieke beelden
Het spel van deze Passievoorstel-
ling speelt zich af op diverse mooie 
plekjes in en om rond Klundert. De 
aankomst van Jezus bij het bordje 
Klundert aan de Zevenbergseweg, 
het laatste Avondmaal bij de Ste-
nen Poppen en een partijtje voet-
bal bij het Wachtertje. Het gras-
veld achter het prachtige Stadhuis 
was het decor voor de scene in de 
tuin van Gethsemané, de diepver-
drietige Petrus vol emotie bij de 
Verlaatsheul en een twijfelende 
Judas in een sinister decor tussen 
de grote pijpen op het terrein van 

Shell Moerdijk. 

Prachtige decors
De authentieke plekjes van onze 
mooie vesting vormden een 
prachtig decor. Sommigen zullen 
misschien wel eens gedacht heb-
ben wat er toch allemaal aan de 
hand was in Klundert. Een vreem-
de groep mensen die aan het voet-
ballen was bij de Moye Keene met 
allerlei camera’s er omheen, een 
groep mensen die op een wille-
keurige avond lagen te slapen bij 
de kanonnen achter het Stadhuis, 
politiemensen met stoere hond 
die met zwaailichten daar een tijd-
je hebben gestaan, een prachtig 
lied midden in de nacht bij de Ver-
laatsheul. Achteraf zal het ieder-

een duidelijk zijn geworden: dat 
was Passie in Klundert!

Ruim 90 muzikanten en koorle-
den op podium
Alles is op een prachtige manier 
bij elkaar gekomen bij de voorstel-
lingen in De Stad Klundert. Koor 
en orkest op een groot indruk-
wekkend podium helemaal in la-
gen opgebouwd en allemaal in wit 
gekleed, een mega videoscherm 
waar de beelden op geprojecteerd 
werden. Het koor was deze keer 
wel een verhaal apart. Determi-
nato heeft gekozen om voor deze 
productie zelf een koor samen 
te stellen. Spontaan is daarop 
een prachtig koor ontstaan met 
30 enthousiaste mensen, mooi 
in balans qua stemverdeling met 
de juiste verhouding mannen en 
vrouwen. Een half jaar lang is er 
wekelijks keihard geoefend on-
der leiding van Anjo van Tilborgh 
met Patrick Vreeswijk op de pia-
no en met zangondersteuning van 
Adrienne Mutsaers. Dit koor was 
een geweldige aanwinst voor deze 
productie. Samen met het 60-kop-
pige orkest van Determinato 
vormden zij een prachtig muzikaal 
geheel.

Ovationeel applaus
Het verhaal van Pasen werd mooi 
in beeld gebracht door een groep 
spelers, die speciaal gecast wa-
ren voor Passie in Klundert. Dis-
cipelen en andere volgelingen, 
politieagenten, voorbijgangers, 
veroordeelden, allemaal zaten ze 
geweldig in hun rol.
Lees verder op pagina 3 

Foto Moniek van Gils.



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

Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten

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

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

By Tiki Mode voor:

Voorstraat 16 4791 HN Klundert T 0168 - 850 919  Email: ByTiki@ziggo.nl
Volg ons op www.facebook.com\bytikiklundert

Baby’s
Jongens

Meisjes

Heren Dames

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

	  

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

PAAS ARTIKELEN 2019:
Paas Schnitte  €7.95 (slagroom)
Paasvlaai   €10.95 (frambozen mousse + citroen)
Paas kuikentje 1 pers  €2.20 (Vanille)
Paas donut   €1.55 (Witte choco + paaseitje)
Paas cake 5 pers  €4.95 (advocaat en choco stukjes)
Cake tulbandje Roze  €1.50
Cake tulbandje Wit  €1.50
Cake tulbandje Geel  €1.50

Brood kippetje (1 pers) €0.75
Paasbrood GROOT (met spijs) €9.15
Paasbrood KLEIN (met spijs) €6.75
Breekbrood met kruidenboter €4.50
Paasstaaf   €4.00 (afgewerkt met amandelschaafsel en poedersuiker)
10 stuk mini assorti:  €4.50
Choco broodje 2x, Koffi ebroodje 2x, Croissantje 2x, 
Witte bolletjes zacht 2x, Bruine bolletjes zacht 2x 

Ook losse verkoop 
in de winkel

Als u zeker wilt zijn dat u alles heeft wat u hebben wil,
 mag u natuurlijk een bestelling plaatsen.

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.nl

D
e P

oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

maandspecial!
Broodje 

Vitello Tonato
€ 5,50

nu €4,95

geldig in de gehele maand april kalfsfricandeau,  
sla, tonijnmayo  

rode ui,  zoet/zure 
komkommer
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Colofon
In de Klundert is een uitgave 
van Stichting in de Klundert

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

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

Druk
Janssen/Pers - Gennep

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

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

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

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

Weekschrijfsel
Dagje niks… 
in 300 woorden…

Een dagje niks, dat komt eigen-
lijk niet zo vaak voor. Of beter 
gezegd bijna nooit eigenlijk. 
Altijd wel iets te doen. En als ik 
niets te doen heb, dan komt er 
weer wel iets op m’n pad om te 
gaan doen.
Soms is het toch wel fijn om al-
leen maar te doen waar ik zin in 
heb. Lekker lezen bijvoorbeeld. 
Het liefst heerlijk buiten in m’n 
makkelijke stoel in het zonne-
tje. Morgen misschien…

Het was weer een heerlijk druk 
weekje. Een week vol Passie in 
Klundert. Wat is dat supergaaf 
om aan zo’n productie mee te 
werken. Afgelopen week stond 
elke dag Passie in Klundert in 
de agenda. Laatste vergade-
ringen, alles checken, planning 
maken voor op- en afbouw po-
dium, licht, geluid, program-
maboekjes afmaken en laten 
drukken, zorgen dat de gekoch-
te kaartjes bij de juiste mensen 
terecht komen, tijd nemen om 
paar noten te spelen voor de 
conditie en tussendoor al die 
telefoontjes met vragen van jan 
en alleman. 
Woensdag was de generale re-
petitie waar Omroep Brabant 
een leuke impressie van ge-
maakt heeft. Zelfs Hart van Ne-
derland aan de lijn gehad, had-
den belangstelling om bij een 
repetitie te komen filmen. Maar 
we hadden geen repetities 
meer. Een voorstelling filmen 
behoorde tot de mogelijkheden, 
maar we hebben ze helaas niet 
meer gezien.
Maar liefst drie uitverkochte 
voorstellingen. Wat was dat su-
pergaaf. Zondag nog een paar 
uurtjes bezig geweest met alles 
opruimen. Nu lekker nagenie-
ten. 

Uiteraard tussendoor ook aan ’t 
werk geweest voor In de Klun-
dert, want jullie willen natuur-
lijk allemaal graag weten wat 
er allemaal gaande is in deze 
contreien. En ook dat is weer 
gelukt. De krant weer klaar 
voor de drukker.

Nu ga ik even genieten van een 
dagje niks. Veel leesplezier met 
deze 27e editie!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

Deze week een foto van Tineke Logghe: “Een vrolijk voorjaarswelkom bij de 
binnenkomst van Klundert, ik moest hier echt even een foto van nemen. Je 
word er gewoon blij van, zeker met dat prachtige lenteweer!”

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. 

vervolg artikel voorpagina
En natuurlijk de hoofdrolspelers 
Stefan van der Kemp als Jezus, 
Marieke Ewoldt als Maria, Thij-
men de Koeijer als Petrus, Berry 
den Hollander als Judas en Kees 
den Hollander als Pilatus.  Voor 
hen de moeilijk opgave om te ac-
teren en solo te zingen. En dan 
de verteller van het verhaal: Thijs 
van den Berge. Op een boeiende 
en eigentijdse manier wist hij het 
publiek mee te nemen door het 
verhaal. Elke avond een ovatio-
neel applaus voor deze geweldi-
ge voorstelling was voor honderd 
procent verdiend!

Trots
Voorzitter René van Tilborgh is 

trots op zijn club. “Determinato 
mag trots zijn dat we dit op deze 
manier gebracht hebben. Een 
productie die Klundert weer op 
een andere manier op de kaart 
heeft gezet. Met zelfs een hele dag 
in de uitzending van Omroep Bra-
bant. Een prachtige belevenis, een 
hoogtepunt voor Determinato!”
Van deze productie zal een dvd 
uitgebracht worden met een 
mooie impressie van de voorstel-
ling. Deze zal over enkele weken 
verkrijgbaar zijn. Op de website en 
via de facebookpagina van Deter-
minato zal gepubliceerd worden 
waar deze straks te koop zal zijn.



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

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

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

Dit lokale medium wil een be-
langrijke rol spelen in het be-
vorderen van de leefbaarheid in 
de kernen door te fungeren als 
spreekbuis voor lokale initiatie-
ven. We hopen dat u uw betrok-

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

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

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

Zoek de gouden eieren bij de 
Klundertse winkeliers

De gezamenlijke winkeliers heb-
ben een fantastische actie spe-
ciaal in deze Paasweek. In ver-
schillende etalages in de Klun-
dertse winkels zijn één of meer 
gouden eieren verstopt. Raad 
hoeveel eieren er totaal verstopt 
zijn, daarmee wordt kans ge-
maakt op een speciale Winkelen 
in de Klundert bonnen. 

De actie loopt tot Tweede Paas-
dag. Bij de deelnemende winke-
liers liggen één of meer gouden 
eieren in de etalage. Bij de ene 

zal het een beetje verstopt zijn 
en bij een andere manier zijn de 
eieren op een ludieke manier 
verwerkt. In de winkels liggen 
formulieren om mee te doen aan 
deze actie. Ook kan er meege-
daan worden via de Facebookpa-
gina van de KOK. 

Iedereen mag één keer mee-
doen, dus of via een formulier in 
te vullen in een van de winkels of 
online via Facebook. Onder alle 
goede antwoorden worden drie 
winkel cadeaubonnen van win-
kelen in de Klundert verloot. De 
eerste prijs is 125 euro, de twee-
de prijs 75 euro en de derde prijs 
is 50 euro. De winnaars worden 
persoonlijk benaderd in de week 
nadat de actie is afgelopen.

Koude maar gezellige 
voorjaarsmarkt in Moerdijk

De Kerstmarkt december vorig 
jaar kon niet doorgaan vanwege 
het slechte weer, dus in de plaats 
daarvan kwam de voorjaarsmarkt, 
die afgelopen zaterdag is gehou-
den in het dorp Moerdijk. 

Er werd van alles aangeboden in 
de verschillende kramen en er 
was van alles te doen. Zo konden 
de kinderen een rondje meerijden 
in de huifkar of een rondje draaien 
in de draaimolen. Een rodeostier 
zorgde voor vermaak voor de wat 
oudere jeugd, er was een rom-
melmarkt en het Oranje Comité 
verkocht leuke kleurige voorjaars-
plantjes. Het was helaas niet zo 
druk op deze voorjaarsmarkt, het 

was dan ook best koud dexe zater-
dag. In ’t vroeg van de avond kwam 
er ook steeds meer wind, zodat de 
organisatie besloot om bijtijds te 
stoppen en werd het publiek van 
harte uitgenodigd om te komen 
genieten in Café De Put tijdens de 
after party.

De datum voor de tiende kerst-
markt is ook vastgelegd. Dit jaar 
staat deze happening te gebeuren 
op zaterdag 7 december
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Speciale G-dansgroep doet 
mee aan voorstelling van 
Balletstudio Tamara

Een groepje dansliefhebbers met een beperking hebben afgelopen 
weekend voor het eerst meegedaan met de jaarlijkse dansvoorstel-
ling van Balletstudio Tamara in Zevenbergen. Het thema van de voor-
stelling was ‘Goes Celebration’. Het groepje noemt zich ‘Gezelllig dan-
sen 15+’ en bestaat uit zeven meisjes, waaronder vier uit Klundert.

Dit groepje is medio maart 2018 
bij Tamara’s dansstudio gestart. 
In eerste instantie vanuit een ini-
tiatief van de Gemeente Moerdijk 
als pilot, onder begeleiding van 
sportcoach Anja Buitenhuis. Het 
beviel Tamara zo goed dat ze met 
het groepje officieel verder wilde 
en de meiden vonden het hele-
maal geweldig. Met ingang van het 
schooljaar 2018-2019 stonden ze 
als Gezellig dansen op het roos-
ter vermeld, een speciaal groepje 
voor tieners met een verstandelij-
ke beperking.

Uitverkochte voorstellingen
Afgelopen zaterdag was het dan 
zover en konden ook zij op het 
podium laten zien wat ze vanaf 
maart 2018 geoefend hebben. Drie 
keer een gezamenlijk optreden 
met alle leerlingen van de dans-
studio en één keer solo als eigen 
groep. Alle feesten welke er in een 
jaar gevierd worden kwamen er in 
31 dansnummers aan het publiek 
voorbij. Celebration als openings-
dans, en in vlot tempo het hele 
jaar door zoals Driekoningenfeest, 
Koningsdag, Moederdag, Vader-
dag, Halloween en nog veel meer. 
Tot slot een bijzondere uitvoering 
van een instrumentale versie van 
Bohemian Rapsody door klassiek 
ballet. Het oudejaar afsluiten om 
het nieuwe jaar met Happy New 
Year in te knallen. Maar liefst vier 
voorstellingen voor een uitver-
kochte zaal.

Met knotjes en mooie make-up
Maanden is er hard gewerkt aan 
de voorbereidingen door het team 
van Tamara’s dansstudio, hulpou-
ders en crew. In een bijzonder 

gemoedelijke sfeer hebben zij 
de dansers en danseressen dit 
hele weekend geholpen om al-
les vlekkeloos te laten verlopen. 
Zo was de kleine gymzaal achter 
de Borgh ingericht als artiesten-
kleedkamer. Iedere groep had een 
eigen hoek waar een hulpouder 
aan verbonden was. Hier werden 
bij alle meisjes de haren in een 
knot gebracht en kregen ze alle-
maal dezelfde make-up op. 

Geduld en aandacht
Voor de G-dansgroep was er ruim 
van tevoren al kennisgemaakt met 
de hulpouder die voor hen gedu-
rende het weekend verantwoorde-
lijk was. Met veel geduld en aan-
dacht wist ze de meisjes op hun 
gemak te stellen en daar waar 
het nodig was even extra ervoor te 
zijn, zodat ook deze meisjes met 
een beetje gezonde spanning het 
podium konden betreden.
In de week na het showgebeu-
ren gaan alle jongeren samen de 
hele show nog eens bekijken en 
kunnen ze met trots terug kijken  
feestelijk zij deze show hebben 
gemaakt!

Bij de groep ‘Gezellig dansen 15+’ 
leer hoe je lichaam beweegt en 
dat je lekker kunt dansen met veel 
plezier. Voor tieners met een ver-
standelijke beperking, lichte mo-
torische beperking. Elke donder-
dag van 19.00 tot 20.00 uur wordt 
er geoefend in de balletschool van 
Tamara aan de Zuidrand 5 in Ze-
venbergen.
Voor meer informatie stuur een 
mailtje aan info@balletstudiota-
mara.nl.

Gratis inzicht in energiever-
bruik voor Moerdijkers
Hoeveel energie verbruik ik als mijn apparaten stand-by staan? En 
hoe zuinig ben ik eigenlijk in vergelijking met anderen? Op de website 
West-Brabant.Energieinzicht.nl vinden Moerdijkers het antwoord op 
deze vragen. De gemeente Moerdijk attendeert deze week zo’n 8000 
huishoudens op deze gratis service.

Moerdijkers met een slimme me-
ter kunnen gratis gebruik maken 
van de website West-Brabant.
Energieinzicht.nl. Wie zijn meter 
aanmeldt, kan precies zien hoe-
veel energie hij per maand, dag en 
uur verbruikt. Daarnaast geeft de 
site inzicht in het sluimerverbruik 
– dat is de energie die apparaten 
gebruiken als ze stand-by staan – 
en vergelijkt hij het verbruik met 
dat van andere huishoudens.

Tientallen euro’s besparen
De website is een initiatief van 
Enpuls, onderdeel van netwerk-
beheerder Enexis, in samenwer-
king met de gemeente Moerdijk 
en Energiek Moerdijk. Wethouder 
Désirée Brummans, die onder 
meer duurzaamheid en energie-
transitie in haar portefeuille heeft, 
moedigt mensen van harte aan 
een kijkje te nemen op de site: 
“Alleen al het inzicht zorgt ervoor 
dat veel mensen per jaar tiental-
len euro’s kunnen besparen. En 
vervang je bijvoorbeeld je oude 
gloeilampen door ledverlichting, 

dan zie je die besparing meteen 
terug in de grafieken. Voor grote-
re maatregelen, zoals zonnepane-
len plaatsen of isoleren, biedt de 
gemeente Moerdijk een gunstige 
stimuleringslening.”

Geen pottenkijkers
Hoeveel energie je verbruikt, is 
privé-informatie. Hoe zit het met 
de privacy? Die is goed geregeld, 
aldus Brummans: “De informatie 
over het verbruik komt van net-
beheerder Enexis, dat is een on-
afhankelijke, niet-commerciële 
partij. De gemeente, Enpuls en 
Energiek Moerdijk hebben geen 
toegang tot de gegevens. En om-
dat de data van de netbeheerder 
komt, blijft alle informatie gewoon 
toegankelijk als je overstapt naar 
een ander energiebedrijf.”

Meer over Energie-inzicht: htt-
ps://west-brabant.energieinzicht.
nl/veelgestelde-vragen. 
Meer over de Stimuleringslening: 
www.moerdijk.nl/Stimuleringsle-
ning

Helpt u om mantelzorg in 
beeld te krijgen?
Zorgt u voor uw zieke partner? Of heeft u een kind die uw extra hulp 
hard nodig heeft? Of de buurman rekent op u om te helpen met de 
dagelijkse zaken? Dit noemen we mantelzorg. 

Adviseur MantelzorgNL (voor-
heen Mezzo) nodigt u namens 
de gemeente Moerdijk uit om uw 
stem te laten horen door deel te 
nemen aan een vragenlijston-
derzoek en/of groepsgesprek. 
Uw inbreng is nodig om te kij-
ken of het aanbod aan mantel-
zorgondersteuning aansluit op 
de wensen en behoeften van 
mantelzorgers in Moerdijk. De 
resultaten van deze gesprekken 
worden vertrouwelijk behandeld.  

Invullen vragenlijst
Het invullen duurt ongeveer 10 
minuten. Onder de deelnemers 
verloten wij vier VVV-bonnen 
ter waarde van 25,00 euro. Vul 
de vragenlijst in via www.man-
telzorg.nl/moerdijk. U kunt ook 
terecht bij de inloopspreekuren 
van 1-loket. De vrijwilligers hel-

pen u graag de vragenlijst in te 
vullen.

Groepsgesprek Mantelzorg
Om door te praten over mantel-
zorg wordt er op 8 mei ook een 
groepsgesprek georganiseerd. 
Deze groepsgesprekken wor-
den gehouden op woensdag 8 
mei van 9.30 uur tot 12.00 uur in 
MFC De Kristal, Kristallaan 25C 
in Zevenbergen en van 19.00 uur 
tot 21.30 uur in de Fendertshof, 
Kerkring 21, Fijnaart.
Meld u aan via advies@mantel-
zorg.nl en geef daarbij aan wat 
uw gewenste tijdstip is en voor 
wie u zorgt (relatie en zorg-
vraag). Heeft u vragen? Neem 
gerust contact op met Gülay 
Batman (adviseur Mantelzorg-
NL) via 06-57596319.
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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 Danny Dingemans uit Noordhoek

Ik woon in Noordhoek sinds…
We wonen nu elf jaar in Noord-
hoek. Zelf ben ik geboren en geto-
gen in Fijnaart. Al generaties lang 
woont mijn familie in Fijnaart. Ik 
ben getrouwd met Liesbeth en we 
hebben drie kinderen. We zijn sa-
men begonnen in een huis aan de 
Wilhelminastraat in Fijnaart. Toen 
kregen we de gelegenheid om hier 
in Noordhoek een huis te gaan 
bouwen. We hebben nu een huis 
precies zoals we het graag wilden 
hebben. Liesbeth werkt in Fijnaart 
en zo kunnen we werk en privé ge-
scheiden houden. Voor de kinderen 
is het heerlijk om hier in het dorp 
op te groeien. Onze tweeling Mette 
en Jonas waren twee jaar toen we 
verhuisden en onze jongste dochter 
Nynke is hier geboren. We hebben 
hier de ruimte, er is sociale contro-
le onder elkaar. Als kinderen wat 
verder van huis dwalen, dan weet 
iedereen precies wie bij wie hoort, 
dus dat is wel handig.

Men zou mij kunnen kennen van...
Ik heb 16 jaar als docent op het 
Markland College gewerkt, daar 
zullen een heleboel mensen hier 
uit de regio mij waarschijnlijk 
wel van kennen. Nu ben ik leraar 
Maatschappijleer op de leraren-
opleiding in Tilburg. Vanaf 2014 
zit ik in de gemeenteraad van de 
gemeente Moerdijk, dus daar zal 
men mij mogelijk ook wel van 
kennen. Overigens een jaar of 
vier eerder al begonnen als bur-
gerraadslid. Leuk als er bepaalde 
dingen op je pad komen, maar ik 
heb verder geen vooropgezet plan 

ofzo. Ik ben nu ook een beetje ac-
tief bij de landelijke VVD. Als ik mijn 
politieke voorkeur zou moeten om-
schrijven dan zou ik zeggen dat ik 
liberaal groen ben. Ik ben van me-
ning dat samenwerking prima moet 
gaan tussen de diverse partijen, on-
danks dat er verschillen zijn. In be-
ginsel is iedereen zelf verantwoor-
delijk voor zijn eigen leven, mensen 
zijn gelukkiger als ze zoveel mo-
gelijk over hun eigen leven mogen 
beslissen, als dat binnen hun mo-
gelijkheden ligt natuurlijk. Hier in 
het dorp probeer ik op mijn manier 
ook mijn steentje bij te dragen. Op 
de basisschool ben ik actief in het 
kwaliteitsforum, verder heb ik on-
langs geholpen bij de opschoondag 
en vorig jaar heb ik de dorpskwis 
gepresenteerd. Ik ben geen type om 
op de bank voor de televisie te han-
gen, ik zou doodongelukkig zijn als 
ik niets te doen zou hebben.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan of meegemaakt heb…
De geboorte van onze kinderen. 
Zeker de eerste keer. Wat waren 
we naïef. We kregen een tweeling 
en gingen er van uit dat het alle-
maal wel goed zou komen. Dat is 
ook zo, maar het was toch wel een 
gedoe met twee baby’s.

Ik ben trots op...
M’n gezin, dat we het goed hebben 
met elkaar. 

Mijn lijfspreuk is...
Beschaving lees je af aan de ma-
nier waarop men met de zwaksten 
omgaat.

Mijn sterrenbeeld is...
Ram en dat klopt misschien wel, 
maar ik heb niets met sterren-
beelden.

Ik ben goed in...
Analyseren wat er aan de hand is, 
proberen goed te begrijpen wat 
echt het probleem is.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Te lang ergens blijven hangen en 
te veel lekkere dingen eten.

Ik heb een grote hekel aan…
Als mensen als een kip zonder 
kop praten, dat ze al een mening 
hebben voor ze zich er in verdiept 
hebben.

Men kan mij heel blij maken met...
Een weekendje Berlijn. Daar ben 
ik al heel vaak geweest, maar dat 
blijft voor mij een geweldige stad 
om naar toe te gaan.

Deze film moet iedereen zien...
La vita è bella. 

Het boek waarvan ik genoot...
De Ambachtsman van Richard 
Sennett, een boek over onze ver-
houding tot ons werk. Ambach-
telijkheid is meer dan louter vak-
manschap. Leraar bijvoorbeeld is 
ook een ambacht. Om een am-
bacht goed te kunnen leren heb je 
kennis nodig, ervaring en moet je 
kritisch zijn op jezelf.  

Ik luister graag naar...
Parlementaire debatten. En dan 
bijvoorbeeld ook naar Britse of 
Duitse debatten.
En als je ’t over muziek hebt, dan 
kan ik opera’s wel waarderen, 
als het maar een beetje ruig is. 
En mijn guilty pleasure is Duitse 
schlagers.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten is...
Emmanuel Macron. Interessant 
dat hij in één keer vanuit het niets 
verkozen werd. 

Het liefst drink ik...
Een goed glas rode wijn. Het leven 
is te kort om slechte wijn te drin-
ken.

Het lekkerste eten vind ik…
De Italiaanse keuken. En dan bij 
voorkeur bijvoorbeeld antipasti, 
een goede lasagne of tagliatelle 
en voor toe een glas baileys en 
een paar bollen roomijs met slag-

room.

Mijn favoriete vakantieland is...
Op dit moment Portugal. Maar ik 
wil nog reizen naar zoveel landen, 
er zijn nog zoveel plekken waar ik 
nog niet geweest ben en waar ik 
graag nog eens naar toe wil gaan.

Mijn meest dierbare herinnering 
is…
Logeren vroeger bij mijn grootou-
ders op de boerderij.

Mijn grootste blunder ooit was…
Ik bracht een keertje een leer-
ling naar huis. Hij had keurig zijn 
gordel om, maar ik dus niet. Ik 
werd aangehouden en kreeg een 
bekeuring. Dit heeft zelfs in de 
Moerdijkse Bode gestaan. Echt 
een blunder dus.

In mijn vrije tijd…
Met m’n gezin op pad, bijvoorbeeld 
mooie plekjes in de buurt bekijken 
of naar een museum. En de scou-
ting is altijd al een dingetje van mij 
geweest. Ik ben nog steeds actief 
in de landelijke scouting en een 
paar keer per jaar ben ik daarmee 
een weekend weg.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Bijvoorbeeld een reis naar Argen-
tinië maken.

Als ik 10 miljoen euro zou win-
nen…
Een groot deel naar de kinderen, 
zodat die straks een mooie start 
kunnen hebben. En zelf zou ik dan 
best nog wel een keer een nieuw 
huis willen bouwen.

Op televisie kijk ik graag naar…
Ik kijk maar heel weinig televisie 
en als ik kijk dan is ’t een praat-
programma.

Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is Rutger, al jaren een maatje 
van de scouting. 

Het belangrijkste in een vriend-
schap vind ik…
Liever eerlijk dan beleefd. Dat is 
ook de afspraak die Rutger en ik 
samen hebben.

Ik zou best eens een weekje wil-
len ruilen met…
Ik zou wel eens willen meekijken 
met de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding wat er alle-
maal achter de schermen gaande 
is.
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Kalender:
dinsdag 16 april
13.30-15.30u: Gezellige spel- 
en handwerkmiddag in d’Ouwe 
School Noordhoek
15.30-16.30u: Contactmoment/
spreekuur wonen, zorg, welzijn, 
gezondheid, opvoeding in d’Ou-
we 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)
20.45u: Heemkundekring Die 
Overdraghe: Lezing ‘Met de 
trein via Klundert’ in De Nier-
vaert

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

donderdag 18 april
10.00-12.00u: Schoolkinderen 
zingen paasliedjes in het Huis 
van de Wijk
13.00-14.00u: Inloopspreekuur 
zorg, welzijn, wonen en voor de 
kruisvereniging in het Huis van 
de Wijk

zaterdag 20 april
13.30-16.30u: Rommelmarkt 
Stichting Heemkunde Moerdijk 
in Gebouw de Sprange Moerdijk
14.00-16.00u: Tentoonstelling 
vitrines in De Stad Klundert 
Heemkundekring Die Over-
draghe

zondag 21 april
7.45u: Paaszingen op verschil-
lende plekken in Klundert; start 
bij vlonders aan de Molenstraat

dinsdag 23 april
13.30u: Knutselactiviteiten in 
het Huis van de Wijk
13.30-15.30u: Gezellige spel- 
en handwerkmiddag in d’Ouwe 
School Noordhoek

woensdag 24 april 
14.00-16.00u: Opening Heem-
huis Heemkundekring Die 

Overdraghe Klundert
16.00-17.00u: Muziekspeeltuin 
in de muziekzaal van De Nier-
vaert

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...
Ik heb bewondering voor…
Voor Liesbeth, alle zorg die zij op 
zich neemt, die combinatie werk 
en thuis, hoe ze dat allemaal doet, 
daar heb ik respect voor.

Noordhoek vind ik…
Een leuk dorp, een vrolijk dorp, 
een heel veilig dorp. Vooral om 
kinderen op te laten groeien. 

Wat ik mis in Noordhoek is…
Ondanks dat het een dorp is, mis 
je hier voor de kinderen toch een 
speelplek waar ze gewoon lek-
ker vies kunnen worden, er is 
geen groenstrook ofzo, geen sloot 
waarin je lekker met bootjes kunt 
varen.

Mooiste plekje in Noordhoek…
De kerk met al het groen ervoor.

Minst mooie plekje in Noordhoek…
Zonde dat de weide aan de Noord-
hoeksedijk bij de Vlasaard zo leeg 
is. Daar zouden wat geitjes of an-
dere dieren in moeten staan.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Van het Verlaat tot Noordschans 
is een mooi stukje Moerdijk, het 
Zwanenmeer bij Willemstad, Fort 
Sabina, Standdaarbuiten langs de 
Mark, de Stationsstraat Zevenber-
gen met zijn mooie oude panden. 
De Prinsenhof in Klundert is prach-
tig. En het zou prachtig zijn als het 
Klundertse Stadhuisplein meer een 
horecaplein zou worden.

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

Bent u al Vriend van In de Klun-
dert?
Veel kranten en weekbladen 
hebben abonnees, maar wij ho-
pen het met vrienden voor elkaar 

te krijgen om wekelijks deze 
krant te mogen maken en verder 
gratis te kunnen verspreiden. 
Hoor jij ook al bij onze vrien-
denclub? Naast advertentieop-
brengsten is ondersteuning van 
onze lezers keihard nodig.

Aanmelden als Vriend van In de 
Klundert
Er liggen speciale vriendenkaar-
ten onder andere bij Albert He-
ijn, Jora en Primera. Na invulling 
kunnen ze ook op deze adressen 
ingeleverd worden.
Aanmelden kan ook via het invul-
formulier op de website www.in-
deklundert.nl of mail of bel even 
naar de redactie, dan zorgen we 
dat u zo’n vriendenkaart krijgt 
(e-mail: redactie@indeklundert.
nl; telefoon 06-43694329).

Helpende handen gevraagd op 
Koningsdag.
Stichting Oranjecomité Klundert 
probeert elk jaar weer een leuk 
programma neer te zetten op Ko-
ningsdag. Ook nu is er weer een 
mooi programma bedacht. Hierbij 
is het comité wel afhankelijk van 
vrijwilligers die op de dag zelf een 
uurtje of twee uurtjes mee willen 
helpen. 

Er worden nog mensen gezocht 
die bij de kinderspelletjes willen 
staan van tien tot twaalf uur en 
mensen die mee willen helpen 

met het uitdelen van de lunch 
twaalf tot half twee.  

Degenen die het leuk vinden om 
hierbij te helpen, kunnen zich 
aanmelden bij het oranjecomité 
als vrijwilliger voor een of twee 
uurtjes. De kinderen een leuke 
ochtend, de mensen een lekkere 
maaltijd en de helpers een goed 
gevoel. Geef je op via: sok-klun-
dert@hotmail.com of app naar 06-
28034911 of kom naar de Primera 
en meld je daar aan.
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Oud Nieuws
een selectie uit oude kranten en tijdschriften door Kees Hendrikx nr. 7  -  15 april 2019 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw verzorgde mej. A. van Elewout, ge-
waardeerd bestuurslid van onze heemkundekring, in “De Overdraght” 
een rubriek met korte wetenswaardigheden uit de geschiedenis van 
Klundert. Eigenlijk hetzelfde als waar ik mee bezig ben. Haar rubriek 
heette “Losse sprokkelingen uit het Klunderts archief”. Zo af en toe 
zal ik zo’n “sprokkeling” gebruiken om een gaatje op te vullen. Deze 
week is dat de eerste keer. Het gaat over het schoonhouden van de 
stad en van het openbare groen, zo’n kleine 300 jaar geleden. Hier-
mee illustreren we eens te meer dat de kritiek op de gemeente en op 
medeburgers, die je vandaag de dag regelmatig hoort, niet alleen van 

deze tijd is.     
* Het stadsbestuur van het vroe-
gere Klundert had er de handen 
aan vol om het aanzien van de stad 
schoon te houden. In de vergade-
ring van 4 december 1738 wordt 
vermeld dat verschillende lieden, 
ondanks herhaaldelijk verbod, 
“allerlei vuijligheden, zo van oude 
beddestrooij, aarde, steenpuin 
ende stuckken van potten en pan-

nen, misgaders pensen en der-
men van geslagte beesten” in de 
Bottekreek werpen, wat een grote 
stank in de stad veroorzaakt.
Natuurlijk werden er maatregelen 
genomen. Bovengenoemde over-
tredingen zijn van nu af “strikte-
lijk” verboden op boete van een 
silverducaton “telkenkere” als 
men dit verbod overtreedt.

“De Westhoek” of “Niervaartpost”, 
laat staan de “Moerdijkse Bode” of 
“In de Klundert”, bestonden nog 
lang niet en lang niet iedereen 
kon lezen. Daarom werden der-
gelijke besluiten ’s zondags na de 
kerkdienst afgekondigd vanaf het 
borders van het stadhuis. Dat was 
de taak van de gemeentebode of 
de stadsomroeper. 

Op geregelde tijden werd er ook 
straatschouw gehouden. Ook nog 
in het begin van de twintigste 
eeuw. De burgemeester, verge-
zeld van enkele raadsleden, liep 
dat, handen op de rug en ogen 
naar de grond gericht, te contro-
leren of er gras tussen de stenen 
groeide of andere ongerechtighe-
den op te merken waren. Enkele 
weken voor de schouw zou plaats-
vinden, werd dit gepubliceerd op 
de gebruikelijke wijze. Aldus: “De 
Magistraat dezer stede en landen 
van de Niervaart zal op toecomen-
de vrijdagh en achtdagen, dat we-
sen sal den 25e dezer loopende 
maant junij 1743 ’s namiddags ten 
twee uuren, begaan de schouw 
over de straaten binnen dezer 
stad, derhalven werden eenieder 
gewaarschouwt, de straaten tegen 
zijne huijsen en erven wel schoon 
te wieden en vegen tegen die te-
ijt ende vuijligheijdt tot hoopen te 
brengen dat die bequamelijk can 
werden wegh gebracht”.

Niet alleen de straten werden 
geschouwd, maar ook de sloten 
en het “brantgeweer”. In die tijd 
waren er in de stad (in de oude 
archieven wordt altijd gesproken 
over “stad”) heel wat meer sloten. 
Ze worden genoemd in de volgen-
de schouw: “de sloot in de ooster-
achterstraat, mede de sloot aan 
de wal, de sloot aan de westerach-
terstraat, alsmede aldaar de sloot 

aan de wal ende 
nog de sloot achter het weeshuis”. 
 
Een andere “Sprokkel ging over 
het “Schots Quartier”. Met ook 
daar een paar opmerkingen over 
het gemeentelijk beleid. Deze 
was van Linze dan der Mierden.

* Hoe jammer het is, dat de ge-
schiedenis van de eigen plaats 
veel te weinig bekendheid heeft, is 
enige tijd geleden gebleken in ons 
eigen Klundert:
Het gemeentebestuur weigerde 
toen in te gaan op het advies van 
onze heemkundekring om het in-
middels geheel gereedgekomen 
straatgedeelte tussen de Verlaats-
traat en de Vestkant “het Schotse 
Quartier” te noemen. Het heet nu 
ook Verlaatstraat, dit omdat het 
in wezen om dezelfde straat zou 
gaan. Hieronder waarom deze zo 
vreemde naam door “Die Over-
draghe” geadviseerd werd.

In de 17e eeuw, op het einde van 
de vrijheidsstrijd tegen Spanje, 
werden Schotse soldaten, die-
nende onder Oranje, achter de 
Kerkring in kleine, speciaal voor 
hen gebouwde, huisjes onderge-
bracht. Dit had tot gevolg dat men 
al spoedig ging spreken van het 
Schotse Quartier. Deze naam is 
lang nadat de Schotse bewoners 
waren verdwenen in Klundert ge-
handhaafd totdat de bouwseltjes 
tenslotte geheel zijn afgebroken.

Noot: Tijdens de viering werd het 
bedoelde straatgedeelte door de 
bewoners “herdoopt” en kreeg het 
alsnog, zij het officieus, de bedoel-
de naam. De houten straatnaam-
bordjes staan nu, 12 jaar later, 
nog steeds in het gras.  
.

De Bottekreek ter hoogte van de Groene Brug ca 100m voordat het 
water aan de noordkant bij de Verlaatsheul het centrum uitstroomt. 

Een tafereel dat 300 jr geleden ondenkbaar was.

Lezing ‘Met stoomtrein via 
Klundert’
Heemkundekring Die Overdrag-
he uit Klundert is er in geslaagd 
om een zeer boeiend alterna-
tief te vinden voor de lezing over 
vlinders, die helaas niet door kan 
gaan. Op dinsdagavond 16 april 
a.s., na afloop van de jaarvergade-
ring van “Die Overdraghe”, zal de 
heer Marius Broos uit Roosendaal 
een lezing houden met als titel: 
Met de trein via Klundert. 

Vanaf 1 mei 1855 tot 1 janua-

ri 1872 reed de stoomtrein van 
Roosendaal naar Moerdijk voor 
een groot deel over Klunderts 
grondgebied naar de haven van 
Moerdijk. De meeste passagiers 
reisden daarna met de boot naar 
Dordrecht of Rotterdam. 
De lezing wordt gehouden in De 
Niervaert en begint aanstaande 
dinsdag om ongeveer 20.45 uur 
na de vergadering. De toegang 
is gratis. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom.

Rommelmarkt bij Heemkunde 
Moerdijk
Stichting Heemkunde Moer-
dijk houdt op zaterdag 20 april 
een rommelmarkt in gebouw de 
Sprange, Julianastraat 2, Moer-
dijk (naast de brandweerkazerne). 
De rommelmarkt is geopend van 
13.30 uur tot 16.30 uur. 

Er wordt weer van alles te koop 
aangeboden, zoals boeken, lang-
speelplaten, legpuzzels, allerlei 
huishoudelijke en elektrische ar-

tikelen. Tegelijk is ook het muse-
um van de Moerdijkse Heemkun-
destichting geopend.
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Recept van de Week: 
Koninklijke nacho’s
Het is bijna Koningsdag, deze week 
het recept van een koninklijke lek-
kernij. Deze heerlijke nacho’s zijn 
gemaakt van zoete aardappel. Een 
gezonde oranje snack uit de oven. 
Overigens altijd lekker en niet al-
leen op Koningsdag.

Ingrediënten voor 1 grote schaal 
nacho’s:
2 zoete aardappelen, 2 tomaten, 
200 gram maïs, 200 gram kidney-
bonen, 1 rode ui, handje peterse-
lie, 40 gram Cheddar, 100 gram 
zure room

Nodig voor de guacamole
1 rijpe avocado, 1 tomaat, 1 kleine 
ui, 1 teentje knoflook, halve rode 
peper, sap van een halve limoen, 
halve theelepel komijn

Bereiding
Was de zoete aardappelen. Snijd 
de zoete aardappelen in hele dun-
ne plakjes met een mandoline, 
kaasschaaf of dunschiller. Het 
moet zo dun mogelijk worden, 
want alleen dan worden ze echt 
krokant.
Verwarm intussen de oven voor op 
180 graden Celsius (hetelucht).
Leg de plakjes aardappel op een 
bakplaat zonder bakpapier. Nog 
beter is een rooster. Bak ze in 12 

tot 14 minuten krokant in de oven. 
Keer de chips halverwege de bak-
tijd om. Houd dit goed in de gaten, 
want ze kunnen snel verbranden. 
Op deze manier worden de chips 
echt krokant.
Snijd de tomaten zonder de zaad-
lijsten in blokjes. Snipper de rode 
ui.  Doe dit in een kommetje en 
voeg wat gehakte peterselie toe. 
Spoel de maïs en de bonen af 
onder de kraan en laat uitlekken. 
Rasp de cheddar.
Haal de chips uit de oven en strooi 
de geraspte cheddar er overheen. 
Verdeel de rest van de toppings 
over de nachos.
Maak een snelle guacamole. Pel 
en snipper de ui, hak de knoflook 
en de rode peper (zonder zaad-
jes) fijn. Snijd de tomaat in kleine 
blokjes. Prak de avocado met een 
vork en meng alle ingrediënten er 
doorheen. Breng de guacamole 
op smaak met het limoensap en 
de komijn.
Serveer de zoete aardappel na-
cho’s direct (anders worden ze 
zacht) met de guacamole en de 
zure room.
Lekker om hier een salsasaus bij 
te serveren.

Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Goede Vrijdag 19 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

Pasen 2019
Eerste Paasdag begint in Klundert 
traditiegetrouw met paaszingen op 
verschillende plekken in Klundert 
onder begeleiding van enkele mu-
zikanten van Determinato. Er wordt 
om 7.45 uur verzameld bij de Vlon-
ders aan de Molenstraat. Iedereen 
is van harte welkom om mee te ko-
men zingen.

Witte Donderdag 18 april

19.30u. Gereformeerde kerk, Hei-
lig Avondmaal, Ds. W. Boer 
19.30u. Hervormde kerk, Ds. A. 
Slingerland

Goede Vrijdag 19 april
19.30u. Gereformeerde kerk, Ds. 
D.C. Groenendijk m.m.v. Couleur 
Vocale
19.30u. Hervormde kerk, Heilig 
Avondmaal, Ds. A. Slingerland

Stille Zaterdag 20 april
20.30u. Gereformeerde kerk, Ds. 
D.C. Groenendijk
19.30u. Hervormde kerk, Ds. A. 
Slingerland

1e Paasdag zondag 21 april
10.00u. Gereformeerde kerk, Ds. 
D.C. Groenendijk m.m.v. Cantorij 
en koperblazers
10.00u. Hervormde kerk, Ds. A. 
Slingerland 
16.30u. D-zaal Ds. D. Westerneng, 
‘s Gravenpolder 
18.30u. Hervormde kerk, Drs. A. 
Kornaat

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Witte Donderdag 14 april
18.30 uur Ds. F.A. den Harder, Vie-
ring Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag 15 april
18.30 uur Ds. F.A. den Harder

1e Paasdag zondag 21 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

Witte Donderdag 18 april
09:30u: Gebedsviering; voorgan-
ger M. Bastiaansen

Goede Vrijdag 19 april
19.00 u: Viering; voorganger M. 
Bastiaansen

Stille Zaterdag 20 april
21.00 u: Paaswake; voorgangers 
G. Dirven en M. Bastiaansen

1e Paasdag zondag 14 april
09.30u: Eucharistieviering; 
voorgangers P. de Rooij en 
M. Bastiaansen

Rooms Katholieke Immanuel 
Parochie Cluster Oost
H. Bartholomeus Kerk 
Zevenbergschen Hoek

Goede Vrijdag 19 april
15.00 u: Kruisweg; 
voorganger M. Bastiaansen

Stille Zaterdag 20 april
19.00 u: Gezinspaaswake; 
voorgangers P. de Rooy en 
M. Bossers-van Langh

1e Paasdag zondag 21 april
11.00u: Eucharistieviering; 
voorganger G. Dirven

Leuke spulletjes bij 
Paasmarkt Sovak

Al vroeg zaterdagochtend stonden 
de eerste bezoekers voor de Paas-
markt al voor de deur van het acti-
viteitencentrum van Sovak aan de 
Niervaertweg. En de hele ochtend 
bleef het gezellig druk. Praktisch 
alle zelfgemaakte spulletjes von-
den gretig aftrek. De opbrengst 
wordt gebruikt om weer nieuwe 
materialen te kopen, zodat er tij-
dens de dagbesteding door de cli-
enten weer nieuwe spulletjes ge-
maakt kunnen gaan worden.

Mariëlle Hermans, medewerkster 
en begeleidster van het Activitei-
tencentrum is weer tevreden en 
blij. “Leuk dat er steeds zoveel be-
langstelling is voor onze markten. 
De Kerstmarkt is altijd wel druk-

ker dan zo’n Paasmarkt, maar ook 
nu hebben we gelukkig weer heel 
veel kunnen verkopen”.

Overigens als mensen bepaalde 
spulletjes ter beschikking willen 
stellen, dan zijn ze daar bij Sovak 
altijd blij mee. “We kunnen echt 
van alles gebruiken, dus mensen 
die bloempotjes over hebben of 
mandjes, knutselspulletjes of wol, 
wij zijn er blij mee. Maar ook bij-
voorbeeld overbodige kerstspul-
len kunnen we altijd gebruiken”. 
Deze spullen kunnen afgegeven 
worden bij het activiteitencentrum 
tijdens de openingsuren.
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Klundertse kinderen actief bij 
de Koningsspelen

Voor de vijfde keer werden in Klundert de Koningsspelen gehouden, 
een organisatie van MeerMoerdijk in samenwerking met de scholen 
en de sportverenigingen in Klundert. Na de gezamenlijke start ’s mor-
gens om half tien konden de kinderen van de groepen 5 tot en met 
8 allerlei sportactiviteiten doen op de diverse velden en zalen van 
Sportpark Molenvliet. De kinderen van de onderbouw genoten van hun 
Koningsspelen op het eigen schoolplein.

Het was weer een feestelijke start 
met de officiële Koningsspelen dans. 
Deze keer een dans op het liedje Pa-
sapas van Kinderen voor Kinderen. 
Onder leiding van Britt Goedemondt 
van #Reflex werd er enthousiast 
meegedaan door alle kinderen.

300 kinderen
Maar liefst zo’n 300 kinderen speel-
den hun spelletjes op de diverse 
sportvelden. Alle Klundertse sport-
verenigingen waren weer actief 
betrokken bij de organisatie en de 
uitvoering. Voetballen op de velden 
van Voetbalvereniging Klundert, ten-
nissen bij de Klundertse Tennisver-
eniging Van Polanen, een spelletje 
korfbal bij DSO, turnen en gymmen 
met Spido in Sporthal De Niervaert 
en dansen met #Reflex. In de pauze 
mochten alle groepen om de beurt 
lekker komen trommelen in ’t Garde-
nest van de Oranje Garde.

Het was een frisse dag, maar dat 
mocht de pret niet drukken. De kin-
deren genoten volop. Tussendoor 

werden ze getrakteerd op een appel-
tje en limonade, gesponsord door AH 
in de Klundert. En ondanks het koude 
windje zaten ze tussendoor gezellig 
buiten hun boterhammetjes te eten.

Fairplay
Het gaat bij de Koningsspelen niet 
om winnen of verliezen. “We willen 
vooral de samenwerking bevorderen 
en promoten, dat is het belangrijk-
ste”, vertellen Anja Buijtenhuis en 
Laszlo Boomaars van MeerMoer-
dijk, “samenwerking tussen scholen 
en sportverenigingen en dat is weer 
prima gelukt hier in Klundert. We 
hebben allemaal samen een gewel-
dige leuke en sportieve dag”. Geen 
wisselbeker dus voor het beste team, 
maar wel fairplay-prijzen. Voor de 
groepen 5 en 6 heeft het team Palet 5 
gewonnen en de fairplay-prijs voor de 
groepen 7 en 8 ging naar Molenvliet 2.
Dankzij een sponsoring van Shell 
Moerdijk werden er 10-badenkaarten 
verloot. Maar liefst 10 teams mogen 
een keertje gratis gaan zwemmen in 
het zwembad van De Niervaert. 

Succes voor Jeugdtoneel 
Moerdijk met musical Annie

Moerdijk mag trots zijn op haar 
eigen jeugdtoneelvereniging. Dit 
weekend brachten ze met veel 
verve de musical Annie op de 
planken.

Twee uitvoeringen in een week-
end en twee keer genieten van 

het succes. Zaterdagavond en 
zondagmiddag genoot het pu-
bliek van de talentvolle jeugdige 
toneelspelers. De musical werd 
uitgevoerd in De Ankerkuil onder 
regie van Lotte de Krom. 

Woensdag 17 april

Open avond Oranje Garde
Vorige week tijdens de Koningsspe-
len mochten zo’n 300 kinderen naast 
vele sportieve activiteiten ook even 
proeven aan het slagwerk bij Oran-
je Garde. Het waren leuke, korte 
workshops en voor veel kinderen een 
eerste kennismaking met de slag-
werkinstrumenten. Hierbij hebben 
ze al wel ontdekt dat muziek maken 
heel erg leuk – en ook best inspan-
nend – kan zijn. Want iedereen die 
erbij was weet het nu wel, stilzitten is 
er bij Oranje Garde niet bij.

Aanstaande woensdagavond staan 
de deuren van het clubgebouw van 
Oranje Garde open voor een vrijblij-
vende kennismaking en wat meer 
achtergrondinformatie. Kinderen 
en hun ouders (ook als ze niet op de 
Koningsspelen zijn geweest) kunnen 
dan eens wat rustiger komen kij-
ken naar een repetitie van de jeugd-
groep.  Natuurlijk mogen ze zelf ook 
de drumstokken weer vastpakken 

en gaan we alle verschillende instru-
menten uitproberen.

Bij Oranje Garde krijgen de kinderen 
als ze dat willen in eigen huis pro-
fessioneel les voor muziekdiploma’s, 
maar natuurlijk staat het plezier met 
elkaar voorop. Niets is leuker dan 
samen actief en muzikaal bezig te 
zijn. Muziek maken is goed voor de 
ontwikkeling van kinderen. Bij Oran-
je Garde krijgen ze daar ook nog een 
portie beweging bij, want de optre-
dens waarvoor we repeteren hebben 
allemaal actieve showelementen in 
zich.

De slagwerkers van Oranje Garde 
treden veel op bij allerlei evenemen-
ten en de jeugd kan daar vaak aan 
meedoen. Kom dus vrijblijvend een 
kijkje nemen a.s. woensdag 17 april 
in ons eigen clubgebouw Molenvliet 
7a (achter de sporthal) in Klundert. 
Aanvang 19:00u.

Schoolvoetbaltoernooi bij Voetbalvereniging Klundert
Op woensdagmiddag 17 april wordt 
het jaarlijkse voetbaltoernooi ge-
houden voor de basisschoolkinde-
ren. Voetbalvereniging Klundert 
organiseert sinds 2000 dit groots 
opgezette toernooi voor kinderen 
tot en met 12 jaar. 

Alle basisscholen uit Klundert en 

Noordhoek doen mee aan het toer-
nooi. Meer dan 260 kinderen zullen 
komen voetballen op de velden van 
Sportpark De Molenvliet in Klun-
dert. De wedstrijden worden ge-
speeld met gemengde teams op 
halve velden, 7 tegen 7. Gezien  de 
grote opkomst brengt VV Klundert 
dit jaar weer zo’n veertig vrijwilli-

gers op de been die allen bijdragen 
aan het succes. Mede door dit toer-
nooi, is de jeugdafdeling van de club 
flink gegroeid. Kinderen die nog 
geen lid zijn, mogen na het toernooi 
gratis meedoen met de reguliere 
voetbaltrainingen van de pupillen 
op woensdagavond en donderdag-
avond in de maand april en mei.

Het toernooi begint om 13.20 uur en 
duurt tot 17.30 uur. Supporters, ou-
ders en anderen belangstellenden 
zijn welkom. De deelname is gratis. 
Ook dit jaar heeft Rijk Zwaan zich 
gekoppeld aan het schoolvoetbal-
toernooi en zal het toernooi in het 
teken staan van gezond eten en 
sporten.
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Chantal Verschoor klaar 
voor EK Twirlen in Italie
De 15 jarige Chantal Verschoor 
is helemaal klaar voor het EK 
twirlen in het Italiaanse Ligna-
no Sabbiadoro. Dinsdag 16 april 
is het zover, na weken van trai-
nen en voorbereiding vertrekt 
ze naar Italië. Daar staat ze re-
serve op het solistische onder-
deel 2 baton, maar samen met 
haar team zal ze zondag 21 april 
strijden voor de Europese titel 
op het onderdeel large team.

Chantal is lid van twirlvereni-
ging The Rainbows uit Roosen-
daal. Een twirlvereniging die op 
het hoogste niveau meedraait in 
de twirl-wereld. Chantal is lid 
vanaf januari 2018 maar doet al 
vanaf haar vierde jaar aan twir-
len. dit is ook niet het eerste EK 

voor Chantal maar wel voor het 
eerst met een heel team.

The Rainbows mogen naar het 
EK omdat zij in januari Neder-
lands kampioen werden op dit 
onderdeel. Direct daarna be-
gonnen de extra trainingen, 
bondstrainingen en verplichte 
wedstrijden. Zondag 14 april 
hebben ze de laatste training op 
Nederlandse bodem gehad en 
zijn ze helemaal klaar voor hun 
avontuur.

Geslaagd Louis Buurstee 
Toernooi Judoklub Klundert

Zaterdag 1 april organiseerde Ju-
doKlub Klundert haar jaarlijkse 
Louis Buurstee toernooi. Het toer-
nooi is bedoeld voor judoka’s van 5 
t/m 14 jaar welke weinig tot geen 
wedstrijdervaring hebben. Zo’n 
100 judoka’s van 8 verschillende 
verenigingen namen er deze keer 
aan deel.

Om de jonge onervaren judoka’s 
vertrouwd te maken met het wed-
strijdjudo werden de partijen van 
de judoka’s tot 10 jaar ook na het 
scoren van een Ippon (vol punt) 
voortgezet  tot de volle speeltijd 
van 2 minuten  bereikt was. Nor-
maal gesproken is een judowed-
strijd na een Ipponscore  direct  
afgelopen.

De judoka’s van JudoKlub Klun-
dert deden extra hard hun best 
om in eigen huis een zo goed mo-
gelijke score te halen. Een eerste 
plaats was er voor Finn den Hoed, 
Erik Post en Jeslin Legierse. Een 
tweede plaats voor Chala Chen, 
Sander van Ham, Jamilla van 
Heck en een derde plaats was er 
voor Fee Verstraten, Mace Lau-

rijsse, Sylvester Koorevaar en 
Chris Verhoef. Vierde werden Sou-
fian Khidous, Jasper Otto, Baran 
Schot, Kyan van Heck, Bart van 
Zijderveld.

Dat judo zien aanstekelijk werkt 
bleek wel uit het feit dat een aan-
tal oudere judoka’s welke tijdens 
de dag hielpen, aan het eind van 
de dag nog om een eigen pou-
le verzochten. Na de zaal en mat 
grotendeels te hebben opgeruimd 
werd aan deze wens gehoor gege-
ven. In deze speciale poule van zes 
judoka’s wist Jasper Zuidema een 
tweede plek te behalen. Tamara 
Doff en Babette Zuidema eindig-
den op een gedeelde vierde plaats. 

Op dit moment is er bij JudoKlub 
Klundert  weer ruimte en plaats 
voor nieuwe aanwas. Niet alleen  
bij de jeugd  maar ook bij de se-
nioren (van 16 tot 75 jaar). Ook 
voor Aikibudo kunt u bij JudoK-
lub Klundert terecht.  Voor meer 
informatie kunt u terecht op de 
website www.judoklubklundert.nl 
en via facebook en twitter.

Klundert opnieuw niet langs 
Kogelvangers
Voetbalvereniging Klundert heeft geen revanche kunnen nemen voor de door 
Kogelvangers gestolen punten in de heenwedstrijd. Zaterdagavond hielden bei-
de teams het keurig in evenwicht en ook in de gezellige ‘derde helft’ kwam er 
geen winnaar uit de bus, of het moet de penningmeester van Klundert zijn ge-
weest. Klundert nam snel in de wedstrijd het initiatief en speelde het meer ver-
zorgde voetbal. Al in de achtste minuut brak de opnieuw in de spits geposeerde 
Jeffrey van Wingerden op links middels een individuele actie door en bereikte 
op de rand van de ‘zestien’ Grace Kitenge die met een droge knal de 1-0 op het 
scorebord bracht. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Klundert, maar in de 
28e minuut verdedigde Klundert slap uit en Kogelvangers bracht de stand weer 
in evenwicht. Na deze gelijkmaker kwam er steeds meer evenwicht in de partij 
, voor rust werd er echter niet meer gescoord. Ook na de rust geen doelpunten 
dus het bleef bij een 1-1 gelijkspel.
 
Volgende week reist Klundert af naar Scharendijke alwaar het zich bij winst 
op ZSC ’62 definitief veilig speelt en niet meer achterom hoeft te kijken.

Uitslagen 13 april
Klundert 1 - Kogelvangers 1: 1-1
Klundert 2 - NEO'25 2: 2-0
Klundert 4 - De Fendert 5: 0-2
SPS 3 - Klundert 5: 1-0
NOAD'67/Vosmeer VR1 - Klundert 
VR1: 0-3
DEVO JO19-1 - Klundert JO19-1: 3-3
Klundert JO17-1 - NSV JO17-1: 4-4
Rood Wit W JO15-1 - Klundert 
JO15-1: 0-8
Klundert JO15-2 - Virtus JO15-3: 3-2
Klundert JO13-1 - De Fendert 
JO13-1: 11-1
Klundert JO12-1 - Groen Wit 
JO12-1: 4-0
DIA JO12-3 - Klundert JO12-2: 3-1
Klundert JO11-1 - NSV JO11-1: 2-1
Klundert JO11-2 - De Fendert 
JO11-4: 9-1
Virtus JO10-2G - Klundert JO10-1: 7-3
Klundert JO9-1 - MOC'17 JO9-5: 4-5
Klundert JO8-1 - Steenbergen 
JO8-1: 10-0

Klundert JO8-2 - Victoria'03 JO8-2: 7-3
Hoeven JO7-1 - Klundert JO7-1: 18-1
Klundert JO7-2- Prinsenland JO7-
2: 8-6
DSE JO7-1 - Klundert JO7-3: ?
Klundert JO7-4 - RSV JO7-2G: 8-6
JEKA JO7-10 - Klundert JO7-5: 6-4
 
Programma 17 april
19:30u: Nieuwdorp/Patrijzen VR2 
- Klundert VR1
19:30u: Klundert JO15-1 - METO 
JO15-1

Programma 18 april
20:00u: MOC'17 VE3 - Klundert VE1

Programma 20 april
14:30u: ZSC'62 1 - Klundert 1
14:30u: Klundert VR1 - Yerseke 
VR1
11:00u: Tholense Boys JO12-1 - 
Klundert JO12-1

Sportberichten plaatsen?
mail deze naar:

redactie@indeklundert.nl



In verschillende etalages en winkels in Klundert zijn 
gouden eieren verstopt. Hoeveel tel jij er?

Laat je antwoord achter bij één van de deelnemende winkels of ga 
naar facebook.com/kok.klundert en doe mee!
Meedoen kan tot 2e paasdag maandag 22 april

In verschillende etalages en winkels in Klundert zijn 

Voor alle kinderen 
t/m 10 jaar!

Zaterdag 20 april 
tussen 10:00 en 
14:00 uur. 

Startpunt Primera 
Van den Berge

Aangepaste openingstijden

Prijzen: Waardebonnen 
Winkelen in de Klundert

Prijzen: Waardebonnen 
Winkelen in de Klundert

Prijzen: Waardebonnen 

Goede vrijdag    19-04   08:00 - 19:00 uur
Zaterdag     20-04   08:00 - 21:00 uur
1ste paasdag    21-04       gesloten
2e paasdag     22-04   10:00 - 18:00 uur

1e prijs € 125,-2e prijs € 75,-3e prijs € 50,-

Winactie


