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Inlooppunt digitale wereld
Huis van de Wijk op 29 april

Politieberichten: waarschuwing
voor opdringerige colporteurs

Gewoon bijzonder:
Koos Luijten uit Noordschans

1e Paasdag: paasmuziek in
Klundert

Speeltuinseizoen is geopend

Samen met de Paashaas zoeken naar eieren in de speeltuin

beitst worden, maar de kinderen
kunnen er al fijn in spelen”, vertelt
bestuurslid Pitricia Koomans.

Klundert - Elk jaar op 2e Paasdag is de opening van het speeltuinseizoen. In de speeltuin van Het Westerkwartier waren door de Paashaas een heleboel gekleurde eieren verstopt die de kinderen maandagochtend mochten
zoeken. Het was weer een gezellige drukte in de speeltuin, maar ook op het terras bij de kantine waar ouders en
grootouders genoten van het zonnetje.
De speeltuin van Buurt- en
Speeltuinvereniging Het Westerkwartier is al jaren een begrip in
Klundert. Was het vroeger met
name een grote buurtvereniging
met allerlei activiteiten, nu is het
vooral een vereniging die draait
voor de kinderen. Alhoewel er ook
regelmatig bijvoorbeeld nog een
bingoavond voor ouderen wordt
georganiseerd.
Eieren zoeken
Maandagochtend om half elf stonden de eerste kinderen al voor de
poort met hun ouders. Met spelen
moesten ze nog even wachten,
want de speeltuin was helemaal in

vakken verdeeld voor de verschillende leeftijdsgroepen en in elk
vak lagen honderden eitjes verstopt. Om elf uur werd het speeltuinseizoen officieel geopend door
voorzitter Toine Geerts, waarna de
kinderen allemaal op zoek mochten naar de verstopte eieren. Het
waren geen snoepeieren, maar
gekleurde plastic eitjes waarin
lootjes zaten verstopt. En met die
lootjes konden de kinderen weer
leuke prijsjes winnen. Met hulp
van de Paashaas waren alle eitjes
zo terecht.
Binnen een half uur waren de eitjes allemaal gevonden en de prijzen verdeeld.

Heerlijk speelweer
Het was een prachtige seizoenstart door het heerlijke zomerse
weer. De kinderen vermaakten
zich prima in alle leuke kleurige
speeltoestellen. Het Westerkwartier is een gezellige speeltuin
met schommels, klimtoestellen,
draaimolen, wip, een grote overdekte zandbak voor de kleintjes
en natuurlijk de grote ‘klimboom’
met kleurige grote appels die als
blikvanger midden in de speeltuin
staat. Alles is weer netjes schoongemaakt door een aantal vrijwilligers en er is ook een nieuw speelhuisje gemaakt. “Dit is nog niet
helemaal klaar, het moet nog ge-

Meedoen bij Het Westerkwartier
Er zijn zo’n honderd gezinnen
lid van de buurtvereniging. “Dat
lijkt heel wat, maar er wonen natuurlijk veel meer gezinnen in de
buurt. We hanteren heel lage contributietarieven van 20 euro per
jaar per gezin, dus daar hoeft men
het niet voor te laten.”
Overigens hoeft men geen lid te
zijn van de buurt- en speeltuinvereniging om te komen spelen of
om mee te doen met de activiteiten. “Ben je geen lid, dan betaal
je een euro om in de speeltuin te
komen spelen en voor de andere
activiteiten vragen we ook maar
een kleine bijdrage”, vertelt Pitricia, “we zouden met name heel
blij zijn met wat meer vrijwilligers.
Bijvoorbeeld voor onderhoud en
reparatiewerkzaamheden,
voor
kantinediensten en dergelijke.
Een klusopa of een iemand die ook
mee wil draaien in het rooster van
de kantinediensten, daar zouden
we al heel erg mee geholpen zijn”.
Veel activiteiten
Het bestuur van de vereniging
bestaat officieel slechts uit drie
personen. Toine Geerts, Ptricia Koomans en Rudolph Nijpjes
trekken deze kar. “Maar gelukkig
hoeven we dat niet alleen te doen.
Onze partners staan ook altijd
klaar en we hebben een aantal
mensen hier uit de buurt die ook
actief meedenken en meedoen.”
Lees verder op pagina 3

Vet bevriezen (Cryolipolyse)
Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

Vanaf € 98,00

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

www.feelbeauty.nl

Witte Weideweg 2, 4759 AC Noordhoek
Tel.: 06-51902268 - E-mail: info@dhafbouw.nl
www.dhafbouw.nl
Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m Vrijdag open van 9.30 -17.30 uur
Zaterdag open van 9.30 tot 16.00 uur
Als de openingstijden u niet schikken dan bent u van harte
welkom in de avonduren van dinsdag t/m vrijdag op afspraak.

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

maandspecial!
Broodje
Vitello Tonato

Staat hier volgende
week uw advertentie?
Dit regionale weekblad kan
alleen bestaan bij gratie van
vrienden én adverteerders
Dit weekblad is een huis-aanhuiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de
inwoners van Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans,
Tonnekreek en Zwingelspaan.
Naast artikelen van de eigen
redactie, staat de krant vol met
berichten van plaatselijke verenigingen, stichtingen en ondernemers.
Bevorderen leefbaarheid
Dit lokale medium wil een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de leefbaarheid in
de kernen door te fungeren als
spreekbuis voor lokale initiatieven. Maar deze krant kan alleen
bestaan als ondernemers hun
betrokkenheid voor wat betreft
de leefbaarheid in de kernen
ook willen laten blijken door
het plaatsen van een advertentie. Deze krant kan niet zonder
advertentieopbrengsten.

€ 5,50

nu €4,95

and april

geldig in de gehele ma

kalfsfricandeau,
sla, tonijnmayo
rode ui, zoet/zure
komkommer

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

via de website doorgegeven
worden, maar eventueel is opmaak in overleg ook mogelijk.
Meer informatie hierover is op
te vragen via e-mail advertenties@indeklundert.nl.
Vriend worden van In de Klundert
Veel kranten en weekbladen
hebben abonnees, maar wij
hopen 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
vriendenclub? Naast advertentieopbrengsten is ondersteuning van onze lezers keihard
nodig.
Aanmelden als Vriend van In
de Klundert kan op verschillende manieren. Via het invulformulier op de website www.
indeklundert.nl, door invulling
van de speciale vriendenkaart,
onder andere verkrijgbaar en
in te leveren bij Albert Heijn,
Jora en Primera. Of mail of
bel even naar de redactie, dan
zorgen we dat u zo’n vriendenkaart krijgt (e-mail: redactie@
indeklundert.nl; telefoon 0643694329).
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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

vervolg artikel voorpagina
Er staan weer diverse activiteiten
op het programma. De speeltuin
is elke week geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur, dan is ook altijd de
kantine geopend, zaterdag is de
speeltuin de hele dag open, maar
dan is de kantine niet geopend,
verder zijn er diverse activiteiten
zoals de bingo voor volwassenen, er wordt meegedaan aan de
nationale buitenspeeldag, er is
een muziekavond samen met de
jeugdafdeling van Determinato en
tijdens de zomervakantie worden
er diverse zomerspelen gehouden.
Vrijwilligers gezocht
“Als we wat meer vrijwilligers
zouden hebben, die ook eens een
kantinedienst willen draaien, dan

kan ook op zaterdag de kantine
open zijn en kan men op ons overdekte terras genieten van koffie,
thee of een ander drankje. Voor
de kinderen hebben we dan voor
kleine prijsjes wat te drinken, een
ijsje of een snoepje en dat maakt
het allemaal toch wat leuker. Met
een stuk of wat vrijwilligers meer,
wordt het allemaal veel gemakkelijker te organiseren. Ook bijvoorbeeld stagiaires of mensen die
(tijdelijk) zonder werk zitten, zijn
van harte welkom om te komen
helpen”, aldus Pitricia Koomans.
Mensen die zich aan willen melden als vrijwilliger om eens een
kantinedienst te draaien of om te
helpen bij onderhoud- en kluswerkzaamheden kunnen zich
melden bij Pitricia, telefoon 0168404511 of via e-mail:
p.e.c.koomans@kpnmail.nl.

Druk

Foto van de week

Aanleveren

Wat wonen wij in een prachtige omgeving! Ga eens op pad en kijk rond
met andere ogen. Verrassend wat
voor mooie plekjes je dan ziet. Maak
een foto van een mooi of bijzonder
plekje in je woonomgeving en mail

Janssen/Pers - Gennep

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

het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even bij waar
de foto precies genomen is.
Deze week een foto van René van Tilborgh, gemaakt op 1e paasdag ’s morgensvroeg in het centrum van Klundert.

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.

College wil zeven tappunten voor drinkwater realiseren

Tappunten voor drinkwater in Klundert en Moerdijk
Gratis en voor niets een fris flesje kraanwater tappen. Dat kan, als het aan het college van B&W ligt, straks
op diverse plekken in Moerdijk. Het college stelt de raad voor om in 2019 en 2020 in totaal zeven drinkwatertappunten te realiseren binnen de gemeente.
Drinkwatertappunten zie je op steeds
meer plekken in Nederland, maar
Moerdijk stelt het vooralsnog zonder
openbare kranen. Een gemiste kans,
beargumenteerde de gemeenteraad
vorig jaar november en vroeg het
Moerdijkse college om een plan. Met
dit raadsvoorstel geeft het college gehoor aan die oproep.

thousiast over het initiatief: “Kraanwater drinken is niet alleen gezond,
maar ook duurzaam. Zoals bekend is
het Nederlandse drinkwater van uitstekende kwaliteit. Met de openbare
tappunten kunnen mensen straks op
verschillende plekken in de gemeente een flesje hervullen. Zo zorgen de
kranen ook voor minder afval.”

Gezond en duurzaam
Wethouder Désirée Brummans is en-

Tappunten in Klundert en Moerdijk
Ook in Klundert en Moerdijk zul-

len tappunten komen. In Klundert
aan de Voorstraat nabij de Zevenbergsepoort en in Moerdijk bij
het nieuwe Dorpshart. De aanleg
van de kranen gaat zo’n € 28.000
kosten. Daarnaast is jaarlijks een
kleine € 9.000 nodig voor onderhoud. Het plan is om de tappunten
zo veel mogelijk op ‘natuurlijke
momenten’ te plaatsen, bijvoorbeeld als de straat om een andere
reden al opgebroken wordt.

Weekschrijfsel
In 300 woorden

Genietdagje!
Vorige week een heerlijke niksdag gehad! Al vroeg scheen het
zonnetje en als het dan ook nog
een oppasdagje is met je kleindochter, dan weet je zeker dat
het een genietdagje wordt.
Zoon en schoondochter moesten al vroeg aan ’t werk, dus al
bijtijds paraat. Ons kleine Livvekind sliep nog en dat betekent
altijd een extra mooi moment
van de dag. Want als ze dan
wakker wordt, dan word je getrakteerd op een heerlijke lach
en een paar armpjes naar je
uitgestrekt om op te pakken en
te knuffelen. Kun je je een fijner
begin van de dag wensen?
Na het eten en het bad-ritueel
zijn we meteen gezellig op pad
gegaan met de wandelwagen.
Een flink eind gewandeld, een
paar boodschapjes gedaan en
verder lekker niks.
Tijdens haar middagslaapje een
wasje gedraaid, wat geruimd
en gepoetst thuis, een strijkje
weggewerkt en daarna weer
verder met niksen.
Sinds kort loopt onze kleindochterlief zelf, dus ‘s middags
aan ’t handje mee aan de wandel. Tijdje staan te kijken bij
de bedrijvigheid van een paar
waterhoentjes, waarschijnlijk
krijgen we al snel weer jonge
waterkipjes te zien. Door naar
het speeltuintje in onze wijk.
Wat een lol op de wipkip en in
het speelhuisje. Weer thuis zat
Cooper al onrustig te wachten,
want ook die vindt het heerlijk
als z’n vriendinnetje er is. Hoe
onstuimig en druk hij normaal
is, voor kleindochterlief is hij de
liefste hond van de hele wereld.
Zo’n niksdagje vliegt voorbij,
maar ongetwijfeld komen er
nog meer van die mooie genietdagen. Tussendoor moet er
natuurlijk wel gewerkt worden,
maar af en toe even een uurtje
genieten in de zon is ook fijn!
Pluk de dag en geniet van elk
moment!
Veel leesplezier met deze 28e
editie!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert
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Indrukwekkende Matthäus Passion in De Stad Klundert

Dinsdagavond was De Stad Klundert het decor voor de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Het Ars Musica Orkest en het Ars Musica Concertkoor wisten er met de solisten een indrukwekkende avond
van te maken met hun uitvoering van dit bekende passie oratorium.
Ruim tweehonderd gasten genoten van deze prachtige muziekavond.
De Matthäus Passion vertelt het
lijdensverhaal van Christus. Het
werd in 1727 door Bach geschreven en uitgevoerd in Leipzig, waar
hij kapelmeester was. Na zijn
dood raakte dit passie oratorium
in de vergetelheid, maar gelukkig
is er later een revival in gang gezet. In 1870 was de Matthäus Passion voor het eerst in Nederland
te horen en sindsdien wordt dit
meesterwerk elk jaar in de week
voor Pasen op diverse plaatsen
ten gehore gebracht. Afgelopen

dinsdag dus door Ars Musica in
De Stad Klundert.
Ars Musica concertkoor en orkest
Ars Musica heeft locaties in Ridderkerk en Gouda. Het concertkoor van Ars Musica bestaat uit
ambitieuze amateurzangers die
graag nieuwe muzikale uitdagingen aangaan. Er wordt op hoog
niveau muziek gemaakt. De artistieke leiding ligt in handen van de
oprichter Patrick van der Linden.

Ook het orkest staat onder leiding
van dezelfde dirigent. Dit is een
jong, professioneel orkest dat optreedt in heel Nederland.
Koor en orkest wisten op hun eigen manier de Matthäus Passion
prachtig en indrukwekkend tot
uitvoering te brengen. De evangelist Falco van Loon maakte grote
indruk met zijn muzikale vertolking van het passieverhaal, Daniel Herman Mostert wist de rol
van Jezus op grandioze manier te
brengen, maar ook de andere solisten maakten het tot een bijzonder mooie muziekavond. De sopraan Margreet Rietveld, de tenor
Edward Leach en bassist Florian
Just zorgden voor een prachtige
muzikale vertolking. Bij het horen
altusstem van solist Robert Kuizinga was het publiek ademloos
geroerd, zo mooi, zo helder, zo’n
zuivere hoge mannenstem.
Geniale compositie
Heel bijzonder was dinsdagavond
het programmaboekje met een
duidelijke uitleg over de Matthäus
Passion, over het verhaal en de totstandkoming. Ook waren alle teksten met uitleg opgenomen in dit
boekje, zodat het voor alle aanwezigen goed te volgen was. De uiteenzettingen met name ook over hoe
geniaal deze compositie gemaakt is
in alle facetten, gaf het geheel een
duidelijke meerwaarde.

Avondvullend oratorium in een
eersterangs decor
Voor degenen die de Matthäus
Passion nog nooit gehoord hebben, het is een enorm lange compositie. Het is een avondvullend
oratorium bestaande uit 78 nummers wat zo’n drie uur duurt. Het
is heel intrigerende muziek vol
emotie. Tekst en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanaf het indrukwekkende
begin, de prachtige aria’s, de intense arioso’s tot het hoopvolle
slotkoor, het is een muziekstuk
van begin tot eind vol hoogtepunten. Dit oratorium over het lijdensverhaal waarin Christus aan
het kruis wordt gespijkerd om de
volledige schuld van de mensheid
op zich te nemen, wordt door velen
als het prachtigste muziekstuk op
aarde gezien. In Bachs Matthäus
Passion is Jezus ook vooral een
mens die verschrikking op verschrikking meemaakt. Juist het
mens-zijn van Jezus komt op een
indrukwekkende manier tot uiting.
Dat De Stad Klundert een eersterangs decor is voor velerlei organisaties dat wisten we al in Klundert, maar dat nu ook de Matthäus
Passion op zo’n prachtige manier
in deze schitterende entourage
heeft geklonken, daar mag Klundert trots op zijn.

Paasserenade in alle vroegte in centrum Klundert
Het was deze paaszondag een
heerlijke zonnige ochtend en een
flinke groep mensen waren al
vroeg present om mee te doen.
Om half acht ’s morgens kwamen
van alle kanten mensen op de fiets
naar de vlonders voor deze muzikale start van het paasfeest.

Het is al jaren een traditie van de gezamenlijke protestantse kerken in Klundert om het Paasfeest te beginnen met muziek en zang op verschillende plekjes in Klundert en dit wordt ook al jaren begeleid door een
groep muzikanten van Muziekvereniging Determinato Klundert.

Na deze opening met een aantal
vrolijke paasliedjes ging de hele
groep grotendeels op de fiets naar
andere plekjes in Klundert. En
overal werd de paasmuziek enthousiast ontvangen door bewoners in de buurt. Sommigen kwamen naar buiten om mee te komen zingen, anderen keken vanuit
het raam toe naar deze muzikale
paasserenade. De afsluiting was
traditiegetrouw bij De Mauritshof.
Daar zaten de mensen al te wachten om gezellig mee te zingen.
Een bijzondere traditie, een mooie
start van Pasen.
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Aanleg randweg Klundert gaat
van start
De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord en stelt een krediet van
€200.000 ter beschikking voor de realisatie van de tracévariant A3
Randweg Klundert. De voorbereidende procedures voor de aanleg
van de Randweg gaan starten. Deze randweg gaat ten zuidwesten van
Klundert lopen.
De komende maanden gaat de gemeente met de grondeigenaren/
gebruikers van de gronden waar
de randweg straks komt te liggen
verder in overleg om gezamenlijk
te zoeken naar een passende oplossing.
Ontwerp verdiepingssessies
Naast de persoonlijke gesprekken
met de grondeigenaren/gebruikers gaat de gemeente samen
met bewoners uit de omgeving
aan de slag met ontwerp verdiepingssessies voor het interactief
ophalen van aandachtspunten en
aanbevelingen voor het ontwerp
op basis van de tekeningen voor
variant A3. De planning is dat deze
verdiepingssessies voor de komende zomer zijn afgerond. Als
afronding van het ontwerpproces
worden de ontwerpen van de weg
en de aanvullende verkeersmaatregelen in Klundert tijdens een informele inloopavond gedeeld met
bewoners.
Vervolgens start de bestemmingsplanprocedure. Het plan voorziet
in de aanleg van een 60 km weg,
inclusief een naastliggende fietsverbinding. Wanneer de totale
procedureperiode, van bestemmingsplan,
grondverwerving,
technische uitwerking tot aan de

aanbesteding, volgens planning
verloopt kan de feitelijke aanleg
van de tracévariant A3 Randweg
op z’n vroegst in de tweede helft
van 2021 starten.
Oplossen verkeersoverlast
Vanwege klachten van verkeersoverlast door zwaar verkeer,
landbouwverkeer en niet bestemmingsverkeer vanuit diverse bewoners van het Walletje, Zevenbergsepoort en Oliemolenstraat
is in 2012 gestart met een onderzoek naar de verkeerssituatie in
en rondom Klundert. De hoeveelheid verkeer in het centrum van
Klundert is de afgelopen vijf jaar
niet of nauwelijks afgenomen en
op een aantal meetlocaties zelfs
gestegen.
Dat bleek uit de verkeerstellingen
die vorig jaar in opdracht van de
gemeente Moerdijk werden gehouden.
De randweg met mogelijk aanvullende verkeersremmende maatregelen in Klundert moet zorgen
dat het aantal auto’s en vrachtwagens dat nu nog door het centrum
van Klundert rijdt flink daalt. Zo
wordt de leefbaarheid en veiligheid in en om Klundert verbetert
en de verkeersoverlast opgelost.

Afwisselend Koningsdag
programma in Moerdijk
In Moerdijk tekent de Stichting Oranje Comité Moerdijk voor de
organisatie van allerlei activiteiten op Koningsdag. Het programma heeft weer een aantal activiteiten die al jaren een traditie zijn,
maar er zijn ook een aantal nieuwe activiteiten verzonnen. Dit alles met als thema Tovenarij.
Als speciale gast zal goochelaar
en magisch entertainer Richard
Top ’s middags een show geven.
Voor de kinderen zijn er diverse
activiteiten met onder andere
diverse luchtkussens op sportpark De Klaverweide. Daarnaast
de jaarlijkse terugkerende High
Lunch, Bingo, Pokertoernooi en
de afsluitende barbecue.
Koningsnacht
De festiviteiten beginnen vrijdagavond al met een feest voor
de jeugd in de TPO-kantine van
19.00 tot 21-00 uur. Voor de ouderen wordt Koningsnacht vanaf 20.30 uur gevierd in Café De
Put.
Koningsdag
Koningsdag zelf mogen de kinderen vanaf 10.30 uur hun fiets
komen versieren in De Ankerkuil. Daarna wordt Koningsdag
geopend om 11.45 uur bij De
Ankerkuil met aansluitend een
rondgang door het dorp met de
versierde fietsen.Om 13.00 uur
beginnen de activiteiten op het
sportpark De Klaverweide. Daar
krijgen de kinderen een broodje
hotdog en in de kantine is het
dan Happy Broodjes Hour waar

iedereen voor een euro een
broodje kan kopen. Voor degenen die wat luxer willen lunchen
die kunnen meedoen aan de
High Lunch in De Ankerkuil voor
vijf euro per persoon.
Van half twee tot vijf uur is er
daarna van alles te doen zoals
de goochelshow van Richard
Top, spelen en springen op de
luchtkussens, allerlei spelletjes
en de kinderen mogen zich laten
schminken. Voor de liefhebbers
begint om twee uur een pokertoernooi in de kantine van TPO.
Om 17.30 uur wordt de dag afgesloten met een barbecue bij
De Blokhut.
Voor de barbecue en/of de High
Lunch graag van te voren opgeven. Dit kan via e-mail: oranjecomitemoerdijk@ziggo.nl.

Sanering Bult van Pars kan worden vervolgd
De gemeenteraad van Moerdijk
is akkoord met het aanvullend
budget om de saneringsopgave
voor het geschikt maken van de
Bult van Pars voor woningbouw
verder af te ronden. Na de Pasen
start de aanbesteding, zodat voor
de zomer de tweede fase van het
saneringswerk weer kan worden
vervolgd.
Afronding saneringswerk
Afgelopen januari bleek onverwachte tegenslag bij het saneren
van de Bult van Pars in Klundert.
De grond bleek erger verontreinigd dan in verkennende onderzoeken werd geconstateerd,
waardoor de saneringswerkzaamheden tijdelijk stil zijn komen te liggen. Nu de gemeen-

teraad heeft ingestemd, kan het
saneringswerk van de Bult van
Pars weer opgestart worden met
als doel de grond geschikt te
maken voor een herontwikkeling
met woningbouw. Na de aanbesteding worden de saneringswerkzaamheden voortgezet. De
planning is om ruim voor het einde van dit jaar de sanering af te
ronden.
Bestemmingsplan en ontwerpprijsvraag
De bestemmingsplanprocedure
en de procedure waarin de gemeente zoekt naar een nieuwe
eigenaar van het terrein aan de
Oliemolenstraat worden ook opgepakt. Uiteindelijk gaat dit een
ontwerpprijsvraag opleveren om

de Bult van Pars te gaan verkopen aan een projectontwikkelaar.
Hierbij krijgen ontwikkelaars
de kans om met ontwerpideeën
te komen voor op het terrein.
Projectontwikkelaars dienen op
basis van het bestemmingsplan
een ontwerp in, gekoppeld aan
een grondprijs. Het plan met de
beste prijs-kwaliteit verhouding
heeft het recht op afname en
ontwikkeling van het projectgebied.
Basis van de ontwerpen wordt
een nieuw bestemmingsplan. In
de loop van het jaar organiseert
de gemeente een openbare bijeenkomst voor belangstellenden
om het bestemmingsplan nader
toe te lichten voor het bestemmingsplan in ontwerp gaat.

Start bouwen
Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en verkoop
van het projectgebied kan naar
verwachting eind 2021 het echte
bouwen starten. Bij het opstellen
van het bestemmingsplan wordt
de functie gewijzigd naar wonen.
Bij de bestemmingsplanprocedure en de keuze voor het uiteindelijke ontwerp vindt er steeds
overleg plaats met omwonenden,
de stadstafel, heemkundekring
en ondernemersvereniging.
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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 Koos Luijten (61) uit Noordschans

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik kan niet stil zitten, ben energiek
en wil veel leren, begrijpen en vooral voelen, een onderdeel zijn van het
alles, dat is mijn streven. En daar
zet ik veel voor opzij.
Lizette vult daarbij aan: Koos is
vooral een ongedurig type, hij dendert overal doorheen. Hij is een
enorme perfectionist en hij weet
alles beter. Maar gelukkig wel met
veel gevoel voor humor. Maar juist
deze eigenschappen brengen hem
ook heel ver.
Ik ben goed in…
Ik wil altijd beter, dat is de passie,
dus dieper op de materie ingaan. Ik
heb echt een hekel aan zomaar praten over koetjes en kalfjes, ik wil de
diepte in. Veel mensen zien me niet
als gewoon, maar ik vind mezelf wel
gewoon.
Ik woon in Noordschans sinds…
Ruim elf jaar geleden zijn mijn
vrouw Lizette en ik hier in Noordschans komen wonen. We komen
uit Breda. We waren op zoek naar
een huis met veel werkruimte en in
Breda konden we niets vinden dat
voor ons betaalbaar was. Toen kwamen we bij dit pand en hadden allebei meteen “dit is het”. Met name
de schuur, daar waren we allebei
enthousiast over. We moesten nog
bijna een jaar wachten tot het opgeleverd kon worden, maar nu wonen
we dus echt in ons eigen paradijsje.
Mijn vrouw schildert en heeft hier
nu een geweldig atelier aan de ene
kant van de voormalige schuur. Zelf
ben ik een erkend beëdigd klassiek
homeopaat en heb aan de andere
kant mijn praktijk ingericht. We zijn
nog steeds bezig met verbouwen en
opknappen, maar het is hier echt
onze droom geworden. We voelen
ons thuis in Noordschans. We zijn
heel goed ontvangen door de buurtbewoners. Iedereen komt achterom, de voordeur wordt eigenlijk
niet gebruikt. We zitten weliswaar
in een uithoek, maar van heinde en
ver weten ze me hier te vinden. Ik
hoop op meer samenwerking met
huisartsen en specialisten, want
we kunnen zoveel meer voor elkaar
betekenen. Ik ben dus klassiek homeopaat en natuurgeneeskundig
therapeut, daarnaast heb ik nog
allerlei specialisaties. Mijn specialisatie is wel het analyseren van
mensen en het ondersteunen van
het zelfherstellend vermogen. Met
name bijvoorbeeld gedragsproblemen bij kinderen, daar zijn al heel

veel mooie resultaten geboekt. En
wat niet iedereen weet: bij erkende
homeopaten worden de rekeningen
volgens de richtlijnen in de aanvullende verzekering vergoed door de
zorgverzekeraars.
Men zou mij kunnen kennen van...
Toen we hier kwamen wonen zijn
we meteen lid geworden van de
buurtvereniging Onze Schans en
we gaan naar de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Ik heb ook een aantal klanten
in Klundert en die vertellen het ook
wel door dat ik hier als homeopaat
gevestigd ben, dus steeds meer
mensen kennen mij.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan of meegemaakt heb…
Het is bijzonder wat homeopathie
voor mensen en kinderen kan doen.
Ik heb bijvoorbeeld eens een kindje met ernstige epilepsie in mijn
praktijk behandeld. In overleg met
de internist zijn de medicijnen afgebouwd en door het inzetten van homeopathie heeft dit kind geen enkele epileptische aanval meer gehad.
Ik ben trots op...
Mijn vak is mijn passie, het is een
stuk van mijn leven. Daar ben ik oprecht trots op.
Mijn lijfspreuk is...
Ben jezelf, altijd en overal.
Mijn sterrenbeeld is...
Boogschutter, maar ik heb daar
niks mee.

Ik heb een grote hekel aan…
Onrechtvaardigheid en mensen die
liegen.
Deze film moet iedereen zien...
The Adjustment Bureau. Een geweldige film over de mensen. Hebben we ons eigen lot in handen of
worden de touwtjes bediend door
onzichtbare krachten en kunnen we
niet ontkomen aan ons lot.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees alleen studieboeken. Als ik
een gewoon boek wil lezen, dan kijk
ik liever de film. Een boek moet voor
mij informatie opleveren.
Ik luister graag naar...
Allerlei soorten muziek van Rock
& Roll uit de jaren 50/60, Italiaanse muziek uit diezelfde tijd, Motown
soul, maar ook op z’n tijd klassieke
muziek. Om wat artiesten te noemen waar ik graag naar luister:
Norah Jones, Eva Cassidy, Dusty
Springfield. Ik houd absoluut niet
van hardrock of punk en eigenlijk
ook niet van hedendaagse popmuziek.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten is...
Ik zou best eens met een ruimteschip mee willen of een buitenaards
wezen ontmoeten.
Het liefst drink ik...
Thee. Ik drink geen alcoholische
dranken en geen koffie. Ik ben bezig met gezondheid en doe dat heel
bewust.

Het lekkerste eten vind ik…
Ik houd veel van Italiaans eten en
van de Indonesische keuken.
Mijn favoriete vakantieland is...
Italië. Ik zou zelf wel in Italië willen
wonen. Was dat ooit van plan, had
zelfs een huis op ’t oog en heb toen
ook Italiaanse lessen gevolgd. Maar
Lizette krijg ik niet mee, dus toen
zijn we in Noordschans gaan wonen.
Mijn meest dierbare herinnering
is…
Mijn ontmoeting met Lizette.
Mijn grootste blunder ooit was…
Volgens Lizette ben ik altijd wel een
soort van olifant in een porseleinkast, maar echte blunders, nee, zou
het niet weten.
In mijn vrije tijd…
Wij dansen en zijn regelmatig samen te vinden op de dansvloer. En
dan met name Bachata, dat is een
Domicaanse partnerdans, Kizomba, een dans oorspronkelijk uit Angola en Salsa, van oorsprong een
Cubaanse dans.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Het vervolmaken van de specialisatie Predictive Homeopathy. Dit is
een effectieve en wetenschappelijke
behandeling op hoog niveau met in
achtneming van de fysiologie, anatomie en embryologie. En daarvoor
wil ik graag verder in de leer bij Dr.
Prafull Vijayakar. Deze homeopatisch arts heeft een homeopathisch
ziekenhuis in India en is naast homeopatisch arts ook een groot geleerde en begaafd docent. Over een
jaar of twee hoop ik bij hem in India
op stage te gaan om me daar verder
in te bekwamen.
Op televisie kijk ik graag naar…
SF films.
Mijn beste vriend/vriendin…
Lizette is mijn vrouw, mijn vriendin
en mijn maatje.
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Eerlijkheid.
Ik ben bang voor…
Ik ben niet zo gauw bang.
Ik zou best eens een weekje willen
ruilen met…
Met helemaal niemand..
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Vervolg Gewoon Bijzonder...
Ik heb bewondering voor…
Voor het universum, “het wonder”.
Noordschans vind ik…
Een prima plek.
Wat ik mis in Noordschans is…
Eigenlijk niets.
Mooiste plekje in Noordschans…
De jachthaven en hier m’n eigen
plekje.
Minst mooie plekje in Noordschans…
Dat is er niet. De mensen op de

Noorschans vinden het prima zoals het is. Persoonlijk vind ik het
wel jammer dat er aan de jachthaven geen mooi restaurant is. Het
is zo’n fantastische plek, waar je
veel meer mee zou kunnen. Dat
kun je nog veel aantrekkelijker
maken.
Mooiste plekje in gemeente
Moerdijk…
Dat is Noordschans, maar Willemstad vind ik ook een mooi
plekje. Fijnaart en Zevenbergen
bijvoorbeeld vind ik helemaal niet
mooi.

Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:
Diefstal uit loods
In de nacht van 12 op 13 april heeft
men uit een loods aan de Marktdijk
gps met toebehoren weggenomen
vanaf tractoren. Men is de loods
binnen gekomen door platen om
te buigen. Op camerabeelden zijn
2 personen te zien waarvan 1 een
pet draagt.
Diefstal uit vrachtwagen
Op 12 april zag een oplettende
getuige dat er op de Zevenbergseweg goederen werden overgeladen vanuit een vrachtwagen in
een bestelbusje. Politie werd gewaarschuwd en bij aankomst reed
de vrachtwagen weg. De vrachtwagen werd aan de kant gezet en
na openen laadklep bleek de bestuurder van het bestelbusje in de
vrachtruimte te zitten. In het bestelbusje werden goederen uit de
vrachtwagen aangetroffen.
Na contact met vrachtwagenbedrijf bleek dit niet in de haak.
Beide personen werden aangehouden. 1 heeft inmiddels bekend en de ander beroept zich
op zijn zwijgrecht. Beiden zullen
zich moeten verantwoorden bij
de rechter voor verduistering in
dienstbetrekking en heling.
Colporteren
In het Mauritshof en bij de Kweeklust heeft men bezoek gehad van
een man die vertelde dat hij voor
de zorg en veiligheid was. Hij colporteerde namens een bedrijf dat
mobiele alarmeringen (www.hetgaatomu.nl) verzorgt.. Was zeer
opdringerig en liet contracten ondertekenen terwijl men er eigenlijk niet goed over na had kunnen
denken.

Als politie kunnen wij hier niet
veel aan doen – tenzij er strafbare
feiten gepleegd worden - omdat
dit een overeenkomst is tussen
2 “partijen”. Wat belangrijk is: u
bepaalt zelf wat er gebeurt. Laat
nooit zomaar iemand in uw woning binnen en mocht u toch een
overeenkomst aan willen gaan,
vraag dan bedenktijd en laat hem
op een ander tijdstip terug komen.
U kunt dan eerst nog overleggen
met anderen.
Ik heb dit bedrijf overigens diverse keren gebeld maar krijg alleen
maar een bandje dat men momenteel gesloten is.
Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Willemstad, Helwijk, Tonnekreek, Noordschans en Noordhoek.
Telefoon: 0900-8844
Twitter: @wa_Moerdijk04

Kalender:

woensdag 24 april
14.00-16.00u: Opening Heemhuis Heemkundekring Die
Overdraghe Klundert
16.00-17.00u: Muziekspeeltuin
in de muziekzaal van De Niervaert
maandag 29 april
19.00-20.00u: Inlooppunt digitale wereld in het Huis van de Wijk
(vrijwilligers helpen met tablet
en laptop)
dinsdag 30 april
13.30-15.30u: Gezellige spelen handwerkmiddag in d’Ouwe
School Noordhoek
Vaste activiteiten in het Huis van
de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2 Klundert;
telefoon 0168-407747
Sociaal werker: maandag,
dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email
renske.littooij@surpluswelzijn.nl telefoon 06 236 408 24
Elke zondagmiddag:
14.00-16.00 uur: gezamenlijk
koffiemoment
Van maandag t/m vrijdag:
10.00-12.00 uur: gezamenlijk
koffiemoment
Dinsdag:
14.00-16.00 uur: sporten voor

mensen die chronisch ziek zijn
17.00 uur: eetpunt (opgeven in
het Huis van de Wijk)
19.00-22.00 uur: jongerenavond
Donderdag:
13.00-14.00 uur: spreekuur:
wijkzuster
19.00-21.00 uur: spelletjesavond
Vrijdag:
12.00 uur: friet eten;
14.00-16.00 uur: schilderen

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

Bent u al Vriend van
In de Klundert?
Als lezer van onze krant kunt u
Vriend worden van In de Klundert!
Hiervoor vragen we dan een
financiële ondersteuning van
13,57 euro.
Een vreemd bedrag zult u zeggen. Wij vinden van niet. Op de
plaats waar nu Klundert ligt, lag
vroeger het dorp wat de heerlijkheid 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 Klundert?
Veel kranten en weekbladen
hebben abonnees, maar wij hopen 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 vriendenclub? Naast advertentieopbrengsten is ondersteuning van
onze lezers keihard nodig.
Aanmelden als Vriend van In de
Klundert
Er liggen speciale vriendenkaarten onder andere bij Albert Heijn, Jora en Primera. Na invulling
kunnen ze ook op deze adressen
ingeleverd worden.
Aanmelden kan ook via het invulformulier op de website www.indeklundert.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).
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Oud Nieuws

een selectie uit oude kranten en tijdschriften door Kees Hendrikx nr. 8 - 22 april 2019
paar dagen later zorgen Britse
granaten voor de eerste vier dodelijke slachtoffers. De geallieerden
zijn inmiddels het riviertje de Mark
overgestoken en de bevrijding van
de Westhoek is nog slechts een
kwestie van dagen. Dan slaat vanuit de lucht het noodlot toe.

(Klundert 1944) .
75 Verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen geven
ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereld- oorlog op de
Brabantse samenleving. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor
een Brabant breed programma en een (inter-)nationale campagne genaamd Brabant Remembers. Het doel is om zoveel mogelijk mensen,
en dan vooral de jongere generaties, de verhalen te laten ervaren.
Uiteindelijk is het onze droom om in iedere gemeente minimaal één
persoonlijk levensveranderend verhaal “beleefbaar” te maken.
Omdat het dit najaar 75 jaar geleden is dat er in Noord-Brabant
een einde kwam aan de Duitse
bezetting heeft Omroep Brabant
ons gevraagd of wij in Klundert
iemand kennen die zijn/haar versie van het hier onderstaande
waargebeurde verhaal kan en wil
vertellen. Bent u iemand of kent u
iemand die dat tijdens een radioof televisie-interview wel wil doen,
neem dan deze week nog contact
met ons op. Dat kan via de e-mail:
voorzitter@dieoverdraghe.nl.
Wilt u meer weten of de verhalen
van andere Brabantse gemeentes lezen? Kijk dan op de website www.brabantremembers.com/
verhalen.
“Maar we zijn de mof nu kwijt…”

Eind oktober 1944 trok het Duitse
leger zich terug richting Moerdijk.
De stormwolken van de oorlog
balden zich samen boven de Westhoek. De Rode Kruis colonne in
Klundert met aan het hoofd huisarts Hendrik de Ruiter, probeerde
te redden wat er te redden viel.
Oorlogsgeweld
Het front nadert en in allerijl wordt
in Klundert maatregelen getroffen. De zieken worden voor de zekerheid in drie grote kelders ondergebracht. Eind oktober vallen
de eerste Britse granaten op het
stadje. De geallieerde beschietingen nemen in hevigheid toe en al
snel vallen de eerste gewonden.
De Rode Kruis ploeg heeft de handen vol. Een ware lijdensweek vol
gevaren begint op 29 oktober. Een

Bombardementen
Het is 3 november. Duitse troepen arriveren inclusief een medische afdeling. De Ruiter weet
contact te krijgen met de Stabarzt. Die kan hem ook niet echt
helpen met spullen. Terugtrekkende Duitse troepen plunderen
en brengen overal springladingen
aan. De spanning en angst onder
de bevolking nemen snel toe. Die
dag voert de Britse luchtmacht
vier keer achter elkaar een bombardement uit. De gevolgen zijn
vreselijk. Achtentwintig mensen
komen om en tientallen anderen
raken gewond. De ontreddering is
groot, maar de Rode Kruiscolonne
doet haar werk. De medewerkers
halen mensen onder de puinhopen vandaan en brengen ze naar
de ziekenzalen. De Ruiter doet
wat hij kan. Een zwaargewonde
jongeman wordt bij hem binnen
gebracht. Met zelfgemaakte sterke drank wordt de jongen eerst
stomdronken gevoerd. De Ruiter
amputeert daarna bij kaarslicht
en zonder verdoving een onderbeen. Na de ingreep neemt zijn
Duitse collega deze en andere
gewonden mee naar het ziekenhuis in Dordrecht. Het slachtoffer
overleeft de amputatie.
Brand
De volgende dag is niet veel beter.
Terugtrekkende Duitsers blazen
de meeste torens op en door Britse granaten verliezen nog eens
tien mensen het leven terwijl anderen gewond raken. Een groot
deel van het stadje staat nu in
brand. De Ruiter beseft dat de toestand onhoudbaar is geworden.
Wat nu? Drie van zijn mensen besluiten de volgende ochtend naar

de Britse linies te
trekken, zwaaiend met een Rode
Kruis vlag. Ze slagen in hun missie en keren terug met het bericht
dat het stadje meteen ontruimd
moet worden. Ongeveer tegelijkertijd klinkt het ‘Heel de Klundert brandt.’ Dit is het sein om het
stadje te verlaten. Iedereen vlucht
weg over de weinige nog begaanbare wegen in het onder water
gezette land. Zieken en gewonden
worden meegenomen. Als ze omkijken, zien de vluchtelingen één
grote vuurgloed. De brand is van
een dusdanige omvang dat Britse legerbrandweer uit Antwerpen
naar Klundert wordt gehaald. Die
arriveert de volgende ochtend,
maar het duurt de hele dag voor
de vuurzee is bedwongen. De inwoners kunnen terug naar huis, of
wat daar van over is. Alle torens
zijn verdwenen en het silhouet van
Klundert is onherkenbaar veranderd. De burgers zijn ontzet. Het
verdriet is groot. Dan verwoordt
iemand het overheersende sentiment. ‘Maar we zijn de mof nu
kwijt.
Balans
Uiteindelijk verloren 78 van de ongeveer 5.000 inwoners van Klundert het leven en werd de helft
dakloos. Het lot van het stadje is
exemplarisch voor het leed in de
Brabantse Westhoek. Na de inundaties in het voorjaar van 1944
die voor veel ongemak zorgden,
maar meer niet, raasde in het najaar van 1944 het oorlogsgeweld
over de streek en verloren 224
burgers het leven. Natuurlijk kregen de Duitsers, tot op de dag van
vandaag, de schuld van de brand
in Klundert. Helaas was de werkelijkheid toch net iets gecompliceerder. De Ruiter hervatte zijn
praktijk in Klundert; hij overleed
in 1952. .

ADVERTEREN?
MAIL UW ADVERTENTIE NAAR:
ADVERTENTIES@INDEKLUNDERT.NL
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Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag
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
Elke dag Koningsdag
Koning Willem-Alexander viert deze
week zijn verjaardag. De koning en

zijn gezin worden ieder jaar feestelijk onthaald in een stad vol met
juichende mensen die een glimp
van de koning op willen vangen. Al
zwaaiend en roepend proberen ze
de aandacht van de koning te krijgen. In de kerk is Jezus ook onze
Koning, Deze Koning blijft niet op
afstand staan. Hij verlangt ernaar
elke dag betrokken te zijn in je leven, dan is het eigenlijk elke dag
Koningsdag!

D.C. Groenendijk m.m.v. Cantorij
(zingend gelovendienst)
18.30u. Hervormde kerk, dhr. H.
Maat uit Putten

Diensten zondag 28 april
10.00u. Gereformeerde kerk, Ds.
D.C. Groenendijk (doop en belijdenis)
10.00u. Hervormde kerk, ds. W.P.
v.d. Aa uit Waalwijk
16.30u. Gereformeerde kerk, Ds.

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

Recept van de Week:
Ravioli salade lekker bij de
BBQ!
Wil je eens wat anders dan een
gewone pastasalade met penne of
wokkels, dan is deze salade echt
ideaal. Een overheerlijke en makkelijk te maken salade, lekker bij
de barbecue, maar ook als lunchgerecht bijvoorbeeld.
Voor vier personen heb je nodig:
500 gram het liefst verse ravioli (lekker b.v. AH Verse ravioli
formaggio e pomodoro, 2 zakjes
veldsla, 4 tomaten, een bol mozzarella, een stukje Parmezaanse
kaas en pijnboompitjes of walnoten.
De dressing maak je van 6 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels rode wijn
azijn, 2 eetlepels Dijonaise, en een
flinke snuf peper en zout.
Mix allereerst alle ingrediënten
voor de dressing in een kommetje

goed door elkaar en zet weg.
Snijd de tomaten in stukjes en
rasp de Parmezaanse kaas. Rooster de pijnboompitjes of walnoten
in een droge koekenpan een paar
minuten om en om en zet ze even
weg.
Kook de ravioli volgens de verpakking. Doe de salade in een kom
en voeg de tomaten toe. Scheur
de mozzarella in stukjes en roer
hierdoor. Giet de ravioli af, roer
door de salade en maak af met de
dressing gevolgd door de geroosterde pijnboompitjes of walnoten.

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk,
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 28 april:
09.30u: Met z’n allen dienst; Ds. L.
Donkersloot

Donderdag 25 april
09.30u: Gebedsviering; voorganger M. Bastiaansen
Zondag 28 april
09.30u: Eucharistieviering; voorgangers P. de Rooij en M. Bastiaansen
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
H. Bartholomeus Kerk
Zevenbergschen Hoek
Zaterdag 27 april
19.00u: Woord- en Communieviering; voorganger P. Hoefnagels

Gevarieerd Koningsdagprogramma in Klundert
Klundert is Oranjestad bij uitstek en dat zal weer duidelijk zijn
bij de viering van Koningsdag aanstaande zaterdag. De Stichting
Oranjecomité Klundert heeft weer gezorgd voor een programma
bomvol leuke, gezellige en actieve activiteiten in en om het centrum van Klundert.
Traditiegetrouw begint de dag
met de optocht met versierde
fietsen. Alle kinderen mogen
daarvoor om negen uur verzamelen bij de Mauritshof, waarna ze onder begeleiding van de
Oranje Garde in optocht naar het
Stadhuisplein gaan. Daar begint
dan om half tien de aubade met
muzikale begeleiding van Muziekvereniging Determinato.
Feestprogramma
Daarna barst het feest los met
allerlei spelletjes voor de kinderen op het grasveld bij het stadhuis. Tot 12 uur kunnen ze meedoen aan een leuk spelcircuit en
voor alle kinderen is er dan een
prijsje te winnen.
Na de aubade kan iedereen genieten van koffie, thee of een
oranjebittertje op het Stadhuisplein.
Tussen 10.00 tot 12.00 uur kan
men mee met een historische
wandeling met een stadsgids,
de kinderen kunnen tot 16.00
uur spelen en springen op het
springkussen bij het stadhuis,
aan de Molenstraat wordt van
10.00 tot 16.00 uur weer een
vrijmarkt gehouden en ondertussen zorgt Famous Audio AVL
de hele dag voor de feestelijke
muziek.
Om 10.30 uur zal Spido een
dansdemonstratie geven, het

dameskoor C’Est La Vie zal optreden tijdens de oranjelunch
op het Stadhuisplein en van
13.30 tot 16.00 uur zal coverband NoNotes de feestvreugde
verhogen.
Voor de jeugd staat er aan de
Molenstraat een Bunge Trampoline, een rodeostier en een
opblaasbare stormbaan, dus
ook zij kunnen zich de gehele
dag vermaken.
Extra dit jaar is een optocht van
oldtimers. Rond 14.30 uur worden deze in Klundert verwacht
en dan zullen zij een static show
geven. De voertuigen worden
dan geparkeerd aan de Voorstraat waar iedereen deze kan
bekijken.
Koningsborrel
Om 16.00 uur kan men de dag
feestelijk afsluiten met een Koningsborrel in De Stad Klundert.
Voor de kinderen is er dan een
silent disco met DJ Joost.
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Ondernemer uitgelicht

Feel Beauty by Cindy: mooi voelen = mooi zijn!

Badeendenrace Slagwerkgroep
Avant-Garde
Ook dit jaar wordt tijdens Koningsdag de Bottekreek in
Klundert weer kleurrijk gevuld
met alle badeenden voor de
badeendenrace van Slagwerkgroep Avant-Garde.

Cindy van den Broek zit ruim twaalf jaar in het vak en is bijna tien jaar geleden haar schoonheidssalon gestart aan de Voorstraat in Klundert. Ze was totaal onbekend in Klundert, maar heeft inmiddels haar sporen
wel verdiend met haar professionele schoonheidssalon genaamd Feel Beauty bij Cindy. In 2016 heeft Cindy
zelfs de 5e plaats behaald in de Beautysalon top 100.
“Eigenlijk wilde ik naar de toneelschool, maar dat was wel iets heel
onzekers en toch niet echt een
vak”, vertelt Cindy, “ook nog gedeeltelijk de opleiding ziekenverzorgende gedaan, maar dat bleek
toch niets voor mij te zijn. Maar de
toneelschool bleef kriebelen en
uiteindelijk toch een keer auditie
gedaan. Helaas ben ik afgewezen
omdat mijn stem te zwak was voor
dit vak. Nog te rade gegaan bij een
arts, maar daar kreeg ik de bevestiging dat mijn stem dat niet aan zou
kunnen. Daarmee kwam mijn toneeldroom ten einde. Ik had toen al
een baan gevonden op de financiële
administratie bij een bedrijf en daar
heb ik jaren gewerkt.”
Passie voor schoonheid
Via kennissen maakte Cindy kennis met het schoonheidsvak en dat
leek haar wel wat. “Ik heb toen de
complete opleiding voor schoonheidsspecialiste gevolgd en ben
gestart met een salon aan huis.
Vanaf dag één is dit vak echt mijn
passie geworden”.
Een eigen salon was daarna de
volgende stap. “Toen ik dit pand
tegenkwam, zei iedereen tegen
me: wat moet je daar nu toch in
Klundert? Maar ik heb geen ogenblik spijt van gehad dat ik hier mijn
eigen salon ben begonnen. Ik voel
me helemaal op m’n plek hier in
Klundert.”
Inmiddels heeft Cindy zich helemaal gespecialiseerd in huidverbetering. De beautywereld staat
niet stil en constant zijn er nieuwe ontwikkelingen. “Ik wil daar
in meegaan, alle mogelijkheden
aanpakken om er nog meer uit te

halen. In mijn salon werk ik met
verschillende behandeltechnieken. Ik wil problemen oplossen,
resultaten zien. Het is zo mooi om
mensen blij te maken, want mooi
voelen is mooi zijn!”
VIP-arrangement
Cindy start altijd met een uitgebreide intake om zoveel informatie
te verzamelen om een goed plan
van aanpak te kunnen maken. Er
wordt gekeken naar de hele persoon van buiten maar zeker ook
de binnenkant, waarbij voeding
ook een belangrijk aspect is. Dan
zijn er allerlei mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een VIP-arrangement, waarbij een programma op
maat wordt gemaakt. “Bij zo’n arrangement gaan we dan een half
jaar lang aan het werk om de huid
te verbeteren. Alles natuurlijk in
overleg over behandelplan en kosten. Zo’n arrangement is inclusief
alle producten voor thuis, want
daar boeken we resultaat mee.”
Meer specialisaties
Daarnaast heeft Cindy een aantal
andere specialisaties in huis gehaald. Men kan onder andere in
haar salon terecht voor definitieve
ontharing en voor een cryolipolyse
behandeling. “Dat is een behandeling om vet te bevriezen. Met
behulp van een speciaal apparaat
wordt het vet plaatselijk bevroren
en vervolgens op een natuurlijke
manier uit het lichaam afgevoerd.
Geen naalden, geen speciaal dieet
en geen operatie. Een effectieve en verantwoorde methode om
bepaalde probleemzones weg te
werken.”

Mensen kunnen gratis en vrijblijvend bij Cindy terecht voor een
intakegesprek of het nu gaat om
huidverbetering, definitief ontharen of vet bevriezen.
Cosmetisch arts en
PMU-specialiste
Als extra service voor haar klanten
houdt er regelmatig een cosmetisch arts spreekuur in de salon.
“Dit sluit prima aan bij waar ik mee
bezig ben. Waar mijn kennis en
kunde stopt bij specifieke huisproblemen, kun je bij die arts terecht.
Bijvoorbeeld als je oogleden te ver
over je ogen vallen of als je een diepe fronsrimpel hebt, die mogelijk
ook hoofdpijn kan veroorzaken, dat
is op te lossen.”
Bovendien is er regelmatig een
specialiste op het gebied van permanente make-up in de salon aan
het werk. “Deze specialiste kan
bijvoorbeeld permanente oogmake-up aanbrengen of een lijntje om
de lippen, maar men kan ook de
wenkbrauwen laten accentueren.”
Thuis in Klundert
Cindy voelt zich thuis in Klundert.
Ze is onder andere bestuurslid bij
de plaatselijke ondernemersvereniging, heeft inmiddels een flinke
klantenkring, ze geeft regelmatig
demonstraties bijvoorbeeld in de
modezaken in Klundert en ze is
present bij diverse events zoals
een ladies night of modeshow. “Zo
probeer ik zichtbaar te zijn en te
laten zien wat de mogelijkheden
zijn op mijn vakgebied. Dit is mijn
grote passie en inmiddels mag ik
me orthomoleculair huidspecialiste noemen”, aldus Cindy.

Alle verkochte eendjes worden
door de Klundertse brandweer
naar de finish gespoten. Daarachter worden de eenden opgevangen door enkele leden
van reddingsbrigade Het Rooie
Paerd. Het eendje dat als eerste de finish over zwemt, heeft
een van de hoofdprijzen gewonnen. Daarna worden alle
eenden weer uit het water gehaald en doen ze weer met de
volgende ronde mee. U heeft
dus meerdere keren de kans
om een mooie prijs te winnen.
Totaal zijn er drie rondes met
elk een hoofdprijs. Daarnaast
zijn er per ronde nog andere
leuke prijzen te winnen. De
hoofdprijzen zijn een volledig
verzorgde BBQ voor 6 personen van Jongmans Keurslager
uit Klundert, een Lampe Berger parfumverspreider voor
in huis t.w.v. € 100,00 en een
Klundertpas met een tegoed
van € 50,00.
Voor een badeend betaalt u €
2,00; zeven badeenden kosten
€ 10,00. Tijdens Koningsdag
zijn er ook nog een badeendjes
te koop bij de “levende” badeend.
Benieuwd welk eendje als eerste over de finish zwemt? Kom
dan zeker rond het middaguur
even kijken en aanschouw deze
''spetterende'' race.

IN DE
KLUNDERT
bindt,
boeit
en bespaart.
Een lokale krant,
juist nu!
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Schoolvoetbaltoernooi van
voetbalvereniging Klundert

Maar liefst 260 kinderen deden mee
aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door Voetbalvereniging Klundert. De kinderen van de
groepen 2 t/m 8 van de basisscholen
uit Klundert en Noordhoek hadden
teams gevormd en streden voor de
felbegeerde kampioensbeker.
Er werd gevoetbald in de diverse
groepen, waarbij de deelnemers van
groep 2 allemaal als winnaars een
mooie medaille als aandenken kregen.
Van groep 3-4 werd De Rietvest 4 de

winnaar, van groep 5-6 was de St.
Jozefschool 3 de beste, en van groep
7-8 na een zinderde finale tussen het
Bastion 1 en het Palet 1 werd het 2-1
waardoor Het Bastion1 de kampioen
van 2019 in groep 7-8 is geworden.
Het Bastion 1 en St. Jozef 3 gaan verder in de regiofinale op 15 mei 2019 in
Roosendaal.
Er werd ook nog gespeeld om de
Rijk Zwaan wisselbeker en die kon
de school verdienen met het beste
gemiddelde per school en is dit jaar
net als in 2018 gewonnen door De
Rietvest.

Maandag 29 april: Inlooppunt
digitale wereld
Zou u wel eens willen weten of een tablet iets voor u is? Wilt u het wel
eens proberen? Of heeft u misschien zelf een laptop of een iPad maar
weet u niet zo goed wat je er allemaal mee kunt doen? Om de week is
er op maandagavond een inlooppunt digitale wereld in het Huis van de
Wijk Mauritshof. Aanstaande maandag van 19.00 tot 20.00 uur zitten
er weer een aantal vrijwilligers klaar om alle mogelijke vragen te beantwoorden en om samen te proberen hoe het allemaal werkt.
Het is maandag al voor de derde keer dat dit inlooppunt wordt
gehouden en steeds meer mensen weten de weg te vinden naar
het Huis van de Wijk om wijzer
te worden over gebruik van alles
wat maar met de digitale wereld
te maken heeft. Nieuwsgierig?
Schroom niet, iedereen is welkom.
Wegwijs op de iPad
Afgelopen keer is er met name
geoefend met zoeken op Google
en het gebruik van zogenaamde
cookies. Sommige mensen weten
wel hoe ze iets op moeten zoeken
op internet, maar er zijn er ook genoeg die hier niet in thuis zijn of niet
weten hoe ze veilig kunnen zoeken.
Met een algemene instructie en het
zelf met wat hulp proberen, werden

de deelnemers wegwijs gemaakt.
En binnen een uur tijd wisten alle
deelnemers van de vorige keer hoe
ze bijvoorbeeld een bepaald recept
moesten vinden.
Leren en uitproberen
Natuurlijk zijn alle mensen die
de eerste keren aanwezig waren
weer welkom, want er zullen weer
wat nieuwe stappen gezet worden.
Maar ook mensen die nog niet
eerder geweest zijn, zijn van harte welkom. Er komt van alles aan
bod over het gebruik van tablet,
laptop of smartphone, maar men
kan ook zelf specifieke vragen
stellen over dingen die men graag
wilt weten en ook daar wordt dan
naar antwoorden gezocht. Breng
je iPad, andere tablet of laptop
mee en kom naar het inlooppunt.

St. Jozefschool in Noordhoek

Sponsorloop voor speelgoed
op eigen schoolplein

Waren de meeste scholen vrij op
Goede Vrijdag, zo niet in Noordhoek.
Daar werden de kinderen de hele dag
bezig gehouden op de sportvelden
van Voetbalvereniging Noordhoek.
Daarbij werd ook nog een sponsorloop gehouden voor extra speelmateriaal op het schoolplein.
“Het was eigenlijk een gewone
schooldag, maar onze ouderraad
heeft in samenwerking met docententeam een leuke sportdag georganiseerd”, vertelt Yvonne Veeke van
de Ouderraad, “en de kinderen hoor
je niet mopperen dat ze eigenlijk nog
geen vakantie hebben, want zo’n
sportdag is voor iedereen hartstikke
leuk.”
Leuk parcours
De dag begon met allerlei leuke gezellige spelletjes, zoals doelschieten, een
hindernisbaan, de zestig meter loop,
eieren gooien en een dansworkshop.
De ruim 80 kinderen waren in groepjes
verdeeld en allemaal volgden ze een
bepaald parcours, zodat ze nergens
lang hoefden te wachten. Het was een
heerlijke zonnige dag en dat maakt
het natuurlijk allemaal extra leuk om
Voor degenen die nog geen tablet
of laptop hebben, maar het ook
eens willen proberen, er zijn zelfs
twee tablets beschikbaar in het
Huis van de Wijk, die zomaar eens
uitgeprobeerd mogen worden
Deze tablets zijn gesubsidieerd
door de gemeente Moerdijk en
aangeschaft en geprogrammeerd
door de Stichting In de Klundert.
Handig om zomaar eens te proberen wat je er allemaal mee zou
kunnen doen.
Vrijwilligers
Namens de Stichting In de Klundert
zijn er een aantal vrijwilligers die
helpen om dit inlooppunt te kunnen
laten draaien. Mensen die op vrijwil-

lekker actief buiten bezig te zijn. En er
waren zelfs twee paashaasjes aanwezig om alles en iedereen nog eens extra
te vermaken.
Sponsorloop voor buitenspeelgoed
Aan het eind van de ochtend werd
er een sponsorloop gehouden. De
kinderen waren van te voren op pad
geweest om sponsors te zoeken en
vrijdag werden de nodige rondjes gelopen over het voetbalveld. Elke keer
bij het passeren van het startpunt
kregen ze een elastiekje en aan het
eind van de loop hadden de meeste
kinderen een aardige rij elastiekjes
om hun pols zitten.
Meester Bart Verschuren is de stimulator achter de sponsorloop en
met zijn megafoon wist hij de kinderen aan te moedigen om nog een
extra rondje te lopen. “We weten nog
niet precies wat de opbrengst zal zijn,
maar ik schat zo in dat het minstens
ergens tussen de 1500 en 2000 euro
zal zijn. Als we het eindbedrag weten,
dan gaan we bekijken wat we precies
zullen gaan aanschaffen. Extra buitenspeelgoed of een groter speeltoestel voor op het plein.”

lige basis ook zouden kunnen en willen helpen, die weten hoe een tablet,
laptop of smartphone werkt, die dit
op toegankelijke manier uit kunnen
leggen aan digibeten, die kunnen zich
aanmelden via Renske Littooij, Coördinator Vrijwilligerscentrale Moerdijk,
telefoon 06-23640824 of e-mail renske.littooij@surplus.nl.
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AH Oranje
tompoucen
4 stuks

30%
3.00 2.10

korting

Oranjebollen

Van bakker de Rooy
2 stuks

€1 korting
3.99 2.99
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Ariel 3-in-1 pods

+ lenor, +Unsoppables of
+Active
doos 14 stuks
3 dozen naar keuze

OP=OP

2 stuks
Dreft original regular
vaatwastabletten
Zak 22 stuks
2 zakken

OP=OP
*Actie geldig van woensdag 24 t/m zondag 28 april
tenzij anders vermeld.

15.

38

1+2 gratis
5.
23.97 7.99
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& zondag
99

*per combinatie kan
de prijs verschillen. U
krijgt 66,7% korting op
de totaalprijs.

maandag t/m zaterdag
zondag
Koningsdag

Openingstijden
08:00 - 21:00 uur
10:00 - 18:00 uur
08:00 - 18:00 uur

