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Benefietconcert

Gewoon Bijzonder

90 jaar clubvoetbal

Opening Leuk en Lekker

Dominee Hans van der Sterre na 33 jaar met emeritaat

“Een dominee loopt een eindje met de mensen mee”
vogelnestjes in gemaakt’. In Amsterdam ging ik ook aan de slag
als pastoraal medewerker in een
bejaardenhuis en merkte dat ik
dat toch het liefste deed.”

Dominee Hans van der Sterre neemt zondag 26 mei afscheid van de Ontmoetingskerk (foto) en de Dorpskerk.

FIJNAART - Bij de mensen op bezoek gaan, hun verhaal aanhoren en ze bijstaan. Dat vindt Hans van
der Sterre (66) het allermooiste aan zijn werk als dominee. Zondag 26 mei komt daar na bijna 33
jaar een eind aan. Van der Sterre gaat met emeritaat, zoals dat heet als een geestelijke met pensioen
gaat. In een speciale dienst neemt de protestantse gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten afscheid van een warme persoonlijkheid.
Op 29 januari 1953, drie dagen
voor de Watersnoodramp, werd
Hans van der Sterre geboren in
Rotterdam-Noord. Hij wist al op
jonge leeftijd wat zijn roeping
was. “Men zegt dat ik op mijn
vierde al zei dat ik dominee
wilde worden”, vertelt hij. “Mijn
ouders waren zeer meelevende
gereformeerde mensen. Mijn
vader was ouderling in de kerk
op de Dorpsweg. Ik mocht naast
hem in de ouderlingenbank zitten. Daarnaast zong ik graag, dat

zal ook een rol hebben gespeeld.
In een lied word je uitgetild boven jezelf en kun je geloven wat
je zingt. Op 26 mei zingen we
dan ook mijn lievelingsliederen,
zoals ‘Gij die alle sterren houdt’
en ‘Er is een land van louter
licht’. Dat lied zongen we op de
uitvaart van mijn zus.”
Schroom
Na het gymnasium vertrok
Hans op zijn 18e naar de Vrije
Universiteit in Amsterdam om

theologie te studeren. “Dat vond
ik toch het mooiste”, licht hij
toe. “Na het afstuderen had ik
een schroom om meteen dominee te worden. Daarom heb ik
eerst op het hoofdkantoor van
Amnesty International als vrijwilliger gewerkt en bij stichting
De Regenboog, die hulp biedt
aan drugsverslaafden. Ik woonde
tegenover de lagere school van
Anne Frank. Ik keek uit op haar
gymlokaal. Als ik de ringen zag,
dan dacht ik: ‘Daar heeft zij nog

Alblasserwaard
Na vier jaar vond Hans het tijd
om predikant te worden. Hij
ging op 15 juni 1986 aan de slag
in de gereformeerde kerk in
Ottoland. “Zo kwam die stadse
jongen in de Alblasserwaard. Het
was een openbaring”, blikt hij
terug. “Wat een prachtig landschap. Ik weet niet hoe de hemel
er uitziet, maar het zal minstens
zo zijn als de brug over de Ammerse Kaai. Ik vond ook heel
mooi dat bij deze mensen het
geloof nog iets vanzelfsprekends
was. De benzinepomp ging op
zaterdagavond dicht en pas op
maandagmorgen kon je weer
tanken.” Na zeven jaar werd
Hans beroepen in Dordrecht, in
de Stephanusgemeente. “Daar
had ik een heel goed op elkaar
ingespeeld team. Daar leerde ik
ook de Paters Karmelieten kennen; een open orde die zeer bij
de samenleving was betrokken.
In Fijnaart vond ik eenzelfde
hartelijke samenwerking met
diaken Bastiaansen. Ik mag hem
zeer, vooral om zijn moed en positivisme.”
Klein dorpje
Van 1993 tot 2002 was Hans
predikant in de Stephanuskerk
die daarna werd opgeheven. De
volgende kerk werd De Bron,
eveneens in Dordrecht. “Na acht
jaar dacht ik: ‘Moet ik niet eens
eindigen in een klein dorpje?
Lees verder op pagina 3
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SMULTOPPERS

Van woensdag 15 t/m zaterdag 18 mei

Chia stokbrood € 2,75

(bereid met pompoenpitten en
CIA-zaad) bake off

Roomboter saucijzenbroodjes
per stuk € 1,25
Verse vruchtenschelpen
per stuk € 1,69
+ 9 spaarpunten cadeau

KI JK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.ETENINDEPASTORIE.NL

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487
www.bakkerijsonneveld.nl

OF BEL 0168-729202

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af?
Benen
Armen
Gezicht

Oksels
Bikinilijn
Borst
Rug

Dé oplossing
definitief ontharen met IPL!
Voorstraat 52b, 4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

By Tiki Mode voor:
Baby’s
Heren

Jongens

Meisjes
Dames

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

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

Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert
(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.nl

9.2

Colofon
Fendert & Klundert Lokaal
is een uitgave van
Uitgeverij Lokaal
Specht 17
4793 HN Fijnaart
info@uitgeverijlokaal.nl
www.uitgeverijlokaal.nl
en
Stichting In de Klundert
Postbus 74
4790 AB Klundert
info@indeklundert.nl
www.indeklundert.nl
Redactie Fijnaart e.o.
Jan Willem van Bodegom
06-22011800
jw@uitgeverijlokaal.nl
Acquisitie Fijnaart e.o.
Tom Aarts
06-14520497
tom@uitgeverijlokaal.nl
Redactie & acquisitie
Klundert e.o.
Anjo van Tilborgh
06-43694329
Rondeel 120
4791 LB Klundert
redactie@indeklundert.nl
advertenties@indeklundert.nl
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Ben ik daar niet veel beter op
Oude Drees
mijn plaats in een deeltijdfuncAan stoppen dacht de dominee
tie?’. Zo kwam het gereformeerde
nog niet. Hij wilde genieten van de
kerkje van Fijnaart op mijn pad.
tijd na de fusie. “Op 29 mei krijg
Ik mocht in Dordrecht blijven
ik mijn AOW. Dan komt de oude
wonen. Ik trof een hele actieve,
Drees langs. Als je 66 jaar en vier
hechte, betrokken gemeente
maanden bent, is het een mooie
aan met mensen die zonder veel
tijd op te stoppen.” Hij kijkt met
overlegstructuren veel deden.
goede herinneringen terug op zijn
Ze waren op elkaar ingespeeld.
tijd in Fijnaart. “Ik ben hier echt
Als predikant heb ik de fusie met
gedragen in genegenheid. Dominee
de Nederlands Hervormde kerk
zijn is een eindje meelopen met de
meegemaakt. Er waren veel aarmensen. Wees blij met de blijden
zelingen, maar het is heel goed
en ween met de wenenden.”
geweest. Op het moment dat de
Hij laat de kerk met een gerust
notaris in het Trefpunt was, viel
hart achter. “Ik ben optimistischer
er iets van ons af en gingen we
over de kerk nu dan toen ik in 1986
er met elkaar voor. Uitschrijvinbegon. Ik was opgegroeid met zeer
gen hebben we volgens mij niet
florissante gereformeerde kerken
gehad. Het was een heel goed
die vol zaten. In 1986 ging dat al
samengaan. Wel moesten de wijwat achteruit. Nu na de fusie in de
ken opnieuw worden ingedeeld.
protestantse kerk zijn met nieuw
Ik kreeg de twee wijken in de
elan hele goede initiatieven gestart,
binnenstad van Fijnaart met Fenwaardoor de kerk er meer is voor
dertshof, de Jan Punthof en de flat
de hele samenleving.”
tegenover het Fendertshof.”

Uitgeverij Lokaal en Stichting In de
Klundert behouden 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.

Door Jan Willem van Bodegom

Moerdijkers reageren vrij laconiek

Aanleveren
Advertenties:
Fijnaart e.o.
advertentie@fendertlokaal.nl
Klundert e.o.
advertenties@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur

Fendert & Klundert Lokaal
wordt elke week op dinsdag/
woensdag huis aan huis bezorgd
in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan,
Klundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en
Zwingelspaan.

De afscheidsdienst van dominee
Hans van der Sterre is zondag 26
mei vanaf 10.30 uur in De Dorpskerk

Vonds groot drugslab in dorpshaven Moerdijk

Druk
Janssen/Pers - Gennep

Redactionele berichten
Fijnaart e.o.
redactie@fendertlokaal.nl
Klundert e.o.
redactie@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur
Weekendverslagen
voor: zondag 18.00 uur

Meer vrijheid
Na zijn afscheid hoopt Hans
meer vrijheid te krijgen. “Ik wil
gaan zingen in een koor, moet
wat meer gaan bewegen en doe
wat mantelzorg. Ook hoop ik er
wat meer op uit te kunnen en
meer tijd voor vrienden en kennissen te hebben.” Het oversteken van de Moerdijkbrug om Fijnaart aan te doen is de komende
tijd passé. “Het eerste jaar maak
ik geen afspraken. Dan wil ik
wat afstand nemen. Daarna zie
ik wel weer.”

MOERDIJK - En weer was het dorp Moerdijk negatief in het
nieuws met de vondst van een drugslab op een vrachtschip in
de dorpshaven. Dit gebeurde vorige week vrijdag. Het schip
lag al enkele maanden in de gemeentehaven, waarschijnlijk al
sinds november vorig jaar, en werd verbouwd.
Agenten ontdekten het illegale
drugslab vrijdag aan het begin
van de middag toen zij met
hun surveillancevaartuig een
controle op het schip wilden
uitvoeren. Aan boord vonden
ze chemicaliën die op het schip
lagen opgeslagen. Vier mannen
zijn aangehouden, onder wie
de 65-jarige schipper uit Breda
en drie Mexicanen van 23, 26
en 37 jaar. In het drugslab werd

volgens de politie de zwaar
verslavende drug Crystal Meth
geproduceerd. Tijdens het onderzoek en de ontmanteling
van dit drugslab is het ruim
in de nacht van vrijdag op zaterdag op afstand onder water
gezet. Vermoedelijk was de
boot gesaboteerd, maar de situatie was gelukkig op tijd onder
controle.

Moerdijker Jos Schalk vindt
deze negatieve publiciteit wel
jammer, maar is er verder vrij
nuchter onder. "Dit had overal
kunnen zijn, we hebben er
nooit iets van gemerkt, maar
ik ben wel blij dat ze 't gevonden hebben". Jos is onder
andere actief in de Moerdijkse
Dorpstafel en een van de initiatiefnemers van het nieuwe
Dorpshart Moerdijk dat binnenkort geopend zal worden.
"Het dorp heeft zich de afgelopen jaren juist weer positief
geprofileerd en er zijn allerlei
nieuwe ontwikkelingen om
het dorp nieuw leven in te blazen. In dat opzicht is het nooit
leuk als er dan weer negatieve
publiciteit is. We zien graag
toeristen komen, maar liever
geen ramptoeristen. Maar het
is allemaal goed afgelopen. Stel
dat die boot echt gezonken zou
zijn, dan was het probleem vele
malen groter geweest, dan was
dat chemisch spul in 't water
terecht gekomen. Maar gelukkig is dat niet gebeurt. Dit heeft
verder gelukkig helemaal niets
met ons dorp zelf te maken.
Morgen gebeurt er ergens anders wat en dan is dit weer oud
nieuws", aldus Jos Schalk.

door Anjo van Tilborgh

Clubsandwich

XL!

MaandSpecial
slechts

€5,95

FEESTEN
TROUWEN

and mei
geldig in de gehele ma

VERJAARDAGEN
BABYBORREL
JUBILEA

Turks brood,
Eiersalade, sla,
kipfilet, tomaat, ko
mkommer,
radijs, uitgebakken
, spek,
yoghurtdressing en
kiemgroente

Meer info? www.destadklundert.nl
Adverteren
in
Lokaal?
Contactadvertentie
Nederlandse man van 72 jaar zoekt dame 50>, om te dinnerdaten ensamen genieten.
U zou patiëntpartner kunnen zijn, welke wensen heeft.
Mail: goudeoude@live.com

Bel: 06-14520497
of mail
deze naar het
emailadres
vermeld in
de colofon
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Black Sheep meets HoeveRunners

Weekschrijfsel

“We ervaren zelf hoe belangrijk
de Ronald Mc Donald Huizen zijn”

Corry-Anne de Geus en Kees Ploeg hopen dat het benefietconcert veel geld oplevert voor de HoeveRunners.

Elke ouder wil zo dicht mogelijk bij zijn kind zijn, zeker als het
ziek is of geopereerd moet worden. De Ronald McDonald Huizen
maken dit mogelijk. Als geen ander weten Kees en Petra Ploeg
uit Fijnaart hoe belangrijk deze huizen zijn. Achttien jaar geleden zijn hun zonen Bas en Bart geboren met een afwijking op
het tiende chromosoom. Daardoor zijn zij zwaar gehandicapt. In
maart is Bart in het Radboud umc in Nijmegen geopereerd aan
scoliose. Het was een ingrijpende operatie waarbij zijn rug recht
en vast is gezet. Dankzij het naastgelegen Ronald McDonald Huis
waren zowel Kees als Petra continu bij hun zoon in de buurt.
Om geld in te zamelen voor de
Ronald McDonald Huizen en
vakantiehuizen wordt jaarlijks
de HomeRun gehouden. Teams
leggen in estafettevorm 240
kilometer in 24 uur af. Dit jaar
vindt de HomeRun plaats op 22
en 23 juni.
Eigen team
Voor het tweede jaar doet Kees
mee. “Vorig jaar hadden we een
samengesteld team met een
halve ploeg uit Brabant en een
halve ploeg uit Amersfoort. Nu
is het me gelukt om een volledig eigen team op te zetten”,
vertelt Kees. Een team bestaat
uit tien lopers, zes fietsbegeleiders, twee chauffeurs en een
fysiotherapeut. Naast Kees lopen
ook André van Wesel, Anton van
Dam, Jeroen van Dam en Suzanne van Kaam uit Klundert, Marion Sweere uit Oud Gastel, Marc
Kivits uit Rosmalen, Martijn
Meulenbroek uit Oegstgeest, Ronald Schoo uit Raamsdonksveer
en Toine van Loon uit Alphen
mee. De fietsbegeleiders zijn:
Willian de Geus uit Fijnaart, Sanja Vermeulen, Anita van Dam en
Mieke Portengen uit Klundert,
Helga Schoo uit Raamsdonks-

van de bigband-muzikanten en
de vrouw van fietsbegeleider
Willian. “In 2011 hebben we
Black Sheep meets Stichting
Het Raakt U gedaan. Voor de
stichting waar Kees toen voorzitter van was. We hebben toen
bijna 8000 euro opgehaald; een
gigantische knaller”, blikt Corry-Anne terug. “Omdat Willian
meefietst en Conny Vermunt in
de Black Sheep Swing Band zit,
had ik zoiets van: ‘Zullen we
maar weer?’. Vervolgens was het
heel snel geregeld.” Kees: “Corry-Anne wierp het balletje op en
ik was meteen voor. Het is heel
mooi als dergelijke initiatieven
spontaan ontstaan. De hele band
schaarde zich achter het idee
en er zijn extra mensen bereid
gevonden om te zingen. Dat vind
ik prachtig.”

HoeveRunners
Kees en zijn gezin maken regelmatig gebruik van de Ronald
McDonald Hoeve in het Friese
Beetsterzwaag. Dat is een vakantieverblijf voor gezinnen met
kinderen met een beperking.
Vandaar dat het team zich de
HoeveRunners noemt. Het afleggen van de 240 kilometer van
Den Haag, Rotterdam, Utrecht,
Amsterdam en terug naar Den
Haag is al een uitdaging op zich.
Daarnaast moet elk team minimaal 7000 euro inleggen. “Wij
proberen daar bovenuit te stijgen”, meldt Kees. “De teller staat
op een kleine 6000 euro, maar
we hebben nog enkele acties te
gaan.”

Mirte, Friends en Jannes
De bigband treedt zondag 26
mei niet alleen op. “We hebben
de Fijnaartse zangeres Mirte
van Hoof gevraagd om samen
met haar muzikale vrienden
Pieter en Kees op te treden. Dat
zijn jonge enthousiaste muzikanten uit Etten-Leur”, vertelt
Corry-Anne. “Wij spelen drie
sets en tussendoor treden Mirte
& Friends op. Ook zal Kees nog
goed uitleggen wat de HoeveRunners doen en waarvoor.” De
Black Sheep Swing Band heeft
nog een special guest. “Natuurlijk zingt onze zangeres Kim van
Doorne. Maar enkele nummers
worden vocaal vertolkt door
Jannes Matthee uit Fijnaart, die
in de musicalwereld stevig aan
de weg timmert. Dat belooft
dus een hele speciale middag te
worden. Is het mooi weer, dan
spelen we op het terras van De
Graanbeurs. Is het weer minder,
dan verhuizen we naar binnen.
De kaartverkoop komt volledig
ten goede aan de HoeveRunners.
Ook hebben we weer aardig wat
sponsoren aan ons weten te binden. We hopen dus aan het eind
van de middag een mooi bedrag
te kunnen overhandigen.”

Black Sheep meets
Eén van die acties is Black Sheep
meets HoeveRunners op zondagmiddag 19 mei in de Graanbeurs in Fijnaart. Dit is een idee
van Corry-Anne de Geus, een

Black Sheep meets HoeveRunners, zondag 19 mei, 15.00 uur,
De Graanbeurs, Kadedijk 6 in
Fijnaart. Kaarten à 10 euro zijn
verkrijgbaar bij De Graanbeurs en
via blacksheepswingband.nl

veer en Conny Vermunt uit Rosmalen. Achter het stuur nemen
René van Dam en Roeland de
Gast uit Klundert plaats. Sylvia
van Doeselaar uit Fijnaart verzorgt de fysiotherapie.

in 300 woorden...
Samenwerken en kennismaken
De eerste nieuwe samenwerkingskrant ligt voor uw neus.
Voor iedereen even wennen. Het
is anders, maar anders hoeft niet
minder leuk te zijn. De verandering zit hem met name in samenwerken.
Samenwerken is natuurlijk
hartstikke positief, altijd fijn om
samen te mogen werken met
anderen. En in ons geval als redactie samenwerken om een leuke,
actuele editie te maken die hopelijk de waardering krijgt van alle
lezers in ons verspreidingsgebied.
Zelf was ik als redacteur van In
de Klundert gewend om elke
week een weekschrijfsel te
maken bestaande uit exact 300
woorden. Zomaar over dingetjes
uit het dagelijks leven of over
zaken die me raken of zomaar
helemaal nergens over, maar
altijd precies in 300 woorden. Er
mag van alles veranderen, maar
die 300 woorden blijf ik schrijven. Zo'n column werkt een
beetje verslavend, het is een uitdaging die je met jezelf aangaat.
Elke week weer. Misschien wel
een beetje rare uitdaging, want
waarom precies 300 woorden?
Geen idee, dat vind ik leuk.
Voor dit eerste weekschrijfsel
in deze nieuwe krant houd
ik het nog een beetje oppervlakkig. Laat ik voor deze
kennismaking eens beginnen
met omdenken. Omdenken
kan heel verrassend zijn, kan je
op andere gedachten brengen,
kan inspirerend werken, omdenken is denken in termen
van mogelijkheden en niet van
problemen.
Speciaal voor deze eerste nieuwe-anders-dan-voorheen editie
een quote over verandering:
Wie verandering als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting.
Soms kan het niet anders en moet
er iets veranderd worden. Soms
moet je iets veranderen om door
te kunnen gaan. En loop je dan in
de verkeerde richting, dan betekent dat eigenlijk dat je achteruit
gaat, dan kom je nergens.
Allemaal een hele fijne week
gewenst met hopelijk weinig
tegenwind!
Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

Kinderen en erfenis
OMZIEN uitvaartbegeleiding

Veelgestelde vragen (4): Informatie vooraf
Afscheid nemen gebeurt op tal van manieren in het leven. Afscheid
nemen van het leven zélf en alles daaromheen gebeurt maar één keer.
Denken over uw eigen sterven en begrafenis of crematie is niet makkelijk. Het vraagt moed om uw eigen eindigheid en einde onder ogen
te willen zien.
Het kan wel heel waardevol zijn. Alleen al voor de nabestaanden die
graag een uitvaart passend bij de overledene willen verzorgen. Dan
helpt het als ze kunnen terugvallen op duidelijke wensen die u zelf
hebt aangegeven.
Waar moet ik dan allemaal aan denken?
Het is mogelijk ons Wensenformulier te downloaden via onze website, wat u kunt gebruiken bij het nadenken, beschrijven en eventueel
bespreekbaar maken van uw wensen rondom uw afscheid. Daarna
bewaart u het zelf en kunt u het natuurlijk altijd weer aanpassen.
Duidelijkheid rondom uw wensen kan u rust geven.
Kan dat ook in een persoonlijk gesprek?
Natuurlijk is het mogelijk om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan
over uw persoonlijke wensen en mogelijkheden van uw uitvaart (ook
zeker mogelijk als het afscheid of ziekte nog helemaal niet in zicht is).
Misschien heeft u nog vragen, speciale verzoeken of kunnen wij iets
extra’s voor u betekenen? We bieden u alle informatie en inspiratie
voor een waardevolle herinnering. Passend en persoonlijk. Het gaat
om u.
En misschien wilt u daarbij dan ook een indicatie krijgen van de kosten
van een uitvaart volgens uw persoonlijke wensen? Of wilt u gewoon
eens kennismaken?
Graag maken we dan een afspraak met u. Uiteraard is het gesprek
vrijblijvend, kosteloos en blijft het onder ons.
Op onze website www.uitvaartomzien.nl vindt u meer informatie,
onder ‘Voorgesprek’.

OMZIEN uitvaartbegeleiding
Lonneke de Vrij en Janita Bom
06-23427930

nog ff serieus
AUTOBANDEN koop je bij

bandjeverstandje.nl
verstand van banden,prijzen en service,
lek/trilprobleem? No cure = No pay

T. 0180 - 619 411 - autobanden@live.nl Barendrecht

In een testament kunnen ouders zelf bepalen of en
hoeveel hun kinderen erven. Maar er zijn wel enkele
kanttekeningen. Als zoon of dochter het niet eens is met
het testament, kan hij of zij toch een deel of een groter
deel uit de erfenis krijgen. Hoe werkt dit?
Onterven?
Er zijn verschillende redenen waarom pa of ma besluit
dat kindlief niks uit de erfenis krijgt. Bijvoorbeeld omdat
er geen contact meer is of omdat pa of ma vindt dat zoon
of dochter al genoeg geld heeft gehad. Hij of zij gaat dan
naar de notaris om een testament te maken, waarin wordt
vastgelegd dat dit kind niets erft. Dit wordt ook wel
‘onterven’ genoemd. Dit wil echter niet altijd zeggen dat
het kind niets uit de erfenis krijgt. Dit komt omdat wettelijk is vastgelegd dat een kind in principe recht heeft op de
‘legitieme portie’.
De legitieme portie
De legitieme portie is een minimum deel uit de erfenis. Dit
minimum deel krijgt het kind niet automatisch: het moet
binnen een wettelijke termijn worden geclaimd. Of het
kind de legitieme portie ook daadwerkelijk krijgt, hangt er
overigens vanaf. Er moet een berekening worden gemaakt
om welk geldbedrag het precies gaat. Kinderen kunnen de
legitieme portie ook claimen als ze niet zijn onterfd, maar
door het testament minder erven dan het minimumdeel.
Hoe lang heeft een kind tijd om te claimen?
De hoofdregel is dat een onterfd kind binnen vijf jaar na
de sterfdatum de legitieme portie kan claimen. Heeft het
kind wel wat geërfd maar is dat minder dan het minimumdeel, dan geldt er vaak een kortere termijn.
De erfgenamen die niet vijf jaar willen wachten of de
claim wordt gelegd, kunnen het kind vragen eerder een
besluit over de legitieme portie te nemen.
Soms moet een kind wachten op de legitieme portie
Als een kind op tijd de legitieme portie heeft geclaimd,
moet het soms wachten op het geld. Bijvoorbeeld als de
overleden ouder was getrouwd. Dan moet de partner van
de ouder ook zijn overleden voordat het erfdeel vrijkomt.
Woonde de overleden ouder ongetrouwd samen met een
partner? Als er een uitstelclausule in het testament is
opgenomen en er een samenlevingscontract is, dan moet
het kind ook wachten.
De legitieme portie is complex en er is veel rechtspraak
over. Netwerk Notarissen zijn experts in het erfrecht.
Wij staan met een praktisch advies klaar voor iedereen
die met de legitieme portie te maken heeft. MarkVliet
Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen,
een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die
steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Met ons expertnetwerk volgen we alle
ontwikkelingen op erfrechtgebied. Meer weten? Bel ons
op 0168 463 550 of mail naar fijnaart@markvliet.nl.
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Memoir ’44
speelavond in
Klundert

Ondernemersgala Moerdijk

Bras Fijnaart meest duurzame
ondernemer Moerdijk

KLUNDERT - Zaterdagavond 18 mei is er een
memoir'44 speelavond
in het zaaltje van de Gereformeerde Kerk, Von
Kropffplein 1 in Klundert.
Vanaf 19:00 uur kan er
gespeeld worden op elk
front en in elk formaat.
Deze speelavond wordt georganiseerd door de M44
Brigade.
Het bordspel Memoir'44 is
ontworpen om de inspanningen en opofferingen van
de mannen en vrouwen van
de Tweede Wereldoorlog te
herdenken. Daarnaast hoopt
het spel historisch besef van
deze periode te vergroten.
Dit door de spelers te informeren over de geschiedenis
en te stimuleren zelf verder
te kijken. Memoir'44 is een
leuk, eenvoudig, snel-spelend en boeiend spel. Het
is uitgegeven door Days of
Wonder ter gelegenheid
van de 60e verjaardag van
D-Day.
Ook nieuwe spelers welkom
Het maakt niet uit of je
nieuw, beginner of gevorderd bent als Memoir'44
speler. Er is altijd iemand
die enthousiast het spel
uitlegt, nieuwe uitbreidingen wil spelen of op gelijk
niveau de uitdaging met
je aan wil gaan. Voor deelname wordt een bijdrage
gevraagd van twee euro.
Aanmelden voor deze speelavond is niet nodig. Achter
de kerk is volop gratis parkeergelegenheid.

KLUNDERT/FIJNAART - Tijdens het Ondernemersgala Moerdijk
is afgelopen vrijdagavond de winnaar van de verkiezing meest
duurzame ondernemer van Moerdijk bekend gemaakt. Er waren drie genomineerden: IDV Advies, Geleijns Begrazingsbeheer
en Bras Fijnaart. Bras Fijnaart kwam als winnaar uit de bus. Dit
Ondernemersgala is een organisatie van Rotary Zevenbergen en
omstreken en werd gehouden in de prachtige en sfeervolle ambiance van De Stad Klundert.
uit deze drie een winnaar te kieEen deskundige jury, bestaanzen gezien de kleine verschillen
de uit bestaande uit Jac Klijs,
in de beoordeling.
burgemeester van de gemeente
Moerdijk, Hugo Hollander van
Duurzaamheid in de breedte
Share Impact accountants en
doorvoeren - in het DNA van
Rob de With van Avans Unihet bedrijf
versity, beoordeelde de genoUiteindelijk koos de jury unamineerden. Zij werden daarbij
niem voor Bras Fijnaart als
ondersteund door studenten
winnaar. Groenvoorzieningen,
van Avans Hogeschool. De jury
hovenierswerkzaamheden,
laat weten zeer onder de indruk
cultuurtechniek, grasterreite zijn van de wijze waarop deze
nen en erosiebestrijding zijn
drie bedrijven duurzaamheid
specialismen van Bras Fijnaart.
vorm weten te geven in de resDeze onderneming bestaat al
pectievelijke ondernemingen.
meer dan 60 jaar en de laatste
Zij slagen er alle drie in om den30 jaar onder leiding van Goof
ken over duurzaamheid om te
Rijndorp. Samen met zijn menzetten naar daden en concrete
sen - circa 70 - is Goof sinds jaar
activiteiten. Het was voor de
en dag bezig zijn onderneming
jury dan ook een hele klus om
toekomstbestendig te maken

en te houden. Hierbij spelen
duurzaamheid en innovatie een
belangrijke rol. In het bijzonder
in het vinden van duurzame
oplossingen voor de groenvoorziening, het gebruik van pesticiden en hoe om te gaan met
de inzet van machines op een
efficiënte en duurzame manier.
Duurzaamheid is echter niet het
halen van klimaatdoelstellingen, maar ook het omgaan met
de mensen in de organisatie.
Ook mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt vinden bij Bras
Fijnaart een onderkomen. Het
kost misschien meer energie,
maar om deze mensen ook
een kans te geven zit in het
DNA van de organisatie. Deskundigen zeggen wel eens dat
familiebedrijven in die zin het
meest duurzaam zijn omdat ze
nadenken over hoe de volgende
generatie het bedrijf verder kan
brengen. Als derde generatie
laat Goof zien dat duurzaam ondernemen meerwaarde creëert
voor zijn bedrijf, maar ook voor
de mensen en de omgeving van
zijn mensen.

Opbrengst bestemd voor
slachtoffers orkaan Filipijnen
In totaal namen 176 ondernemers deel aan het gala. De
opbrengst was zo'n 15.000 euro
en komt volledig ten goede
aan de bouw van woningen
voor slachtoffers van de tyfoon
Haiyan, in de Filipijnen bekend
als tyfoon Yolanda. Bij deze
zware storm in 2013 kwamen
5.235 mensen om het leven. Er
kunnen van deze opbrengst ongeveer twee duplex woningen
voor vier gezinnen gebouwd
worden.

Vervolg Connected-bijeenkomsten
KLUNDERT - Er komt een vervolg op de eerder gehouden Connected diensten. Deze speciale bijeenkomsten worden gehouden op de
zondagen 19 mei en 16 juni in de Gereformeerde kerk aan het Von Kropffplein 1.
Uit de evaluatie, die gehouden is
na de pilot, bleek dat er genoeg
draagvlak is om door te gaan. De
enquêtes waren hartverwarmend
en met de aangedragen punten
zal zo mogelijk rekening worden
gehouden bij het vervolg. Er zijn
nu twee datums vastgelegd voor
de zomervakantie en zeker is dat
er na de zomervakantie een vervolg zal komen. Het initiatief voor

deze Connected-diensten komt
vanuit de Protestantse kerken in
Klundert. Iedereen is van harte
welkom.
Thema
Op zondag 19 mei is het thema
"Jullie zijn getuigen". Naast de
gebruikelijke worship, toespraak
en het interactief gedeelte zal
er ook een bijzonder getuigenis
gegeven worden over het getui-

ge zijn.
De gewone kerkdienst begint
om 10:00 uur in de Gereformeerde kerk, daarna is er een
gezamenlijk koffiemoment in de
D-zaal van de kerk. Mensen die
speciaal voor Connected komen,
zullen om 11:00 uur ontvangen
worden in de D-zaal. Iedereen is
van harte welkom.
De bijeenkomst van Connec-

ted begint om 11:30 uur in de
kerkzaal. Na het programma
wat tot 12:45 duurt is er een
gezamenlijke maaltijd waarbij
door bezoekers eten wordt
meegebracht en gedeeld. Er is
kinderopvang voor 0-4 jarigen
en een kinderprogramma voor
kinderen van 4-12 jaar.

Ze zijn er weer!

SJUULS POP-UP STORE

VERSE AARDBEIEN

NIEUWE, B-KEUS & 2DEHANDS

fam. Deijkers

MERKKLEDING, SCHOENEN, ACCESSOIRES

Oude Heijningsedijk 10, Heijningen | 06-23090891

Vrij 17 Mei: 11.00u - 21.00u
Zat 18 Mei: 11.00u - 17.00u
Zon 19 Mei: 11.00u - 17.00u

geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00

Zwingelspaansedijk 22
4793SE Fijnaart
/sjuuls
@sjuuls_store
sjuuls.com

uit eigen kas!

F
VANA

€5,-

Installatiebedrijf
Installatiebedrijf
Installatiebedrijf
KLUNDERT KLUNDERT
KLUNDERT

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk
Oosterstraat 16b - 4791 HH
Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk
0168-402643
info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat
16b - 4791 HH 16b - 4791 HH
info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643
info@installatiebedrijfklundert.nl
www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl
0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Leuke items
voor in
Lokaal??
Tip de redactie.
Mail
uw info
naar het
emailadres
vermeld in
de colofon.

• Tijdschriften • Wenskaarten • Kantoorartikelen • Cartridges • Hobbywinkel
Voorstraat 8a, Fijnaart

Staat hier volgende week uw advertentie?
Bel 06-14520497 of mail uw advertentie naar:
advertentie@uitgeverijlokaal of advertenties@indeklundert.nl

Garageverkoop in Noordhoek
ten bate van de Immanuel
Parochie
NOORHDOEK - Op zondag 19 mei wordt er een garageverkoop
gehouden op het adres Groeneweg 1 in Noordhoek. Er zal van
alles aangeboden worden, zoals gereedschap kinderspeelgoed,
huishoudelijke spullen en kerstartikelen. Deze verkoop is van
11.00 tot 17.00 uur en de opbrengst is bestemd voor de Immanuel
Parochie.

Jeugddienst inclusief WhatsApp
FIJNAART - Zondagmorgen 19 mei vindt in de Dorpskerk in
Fijnaart een jeugddienst plaats. Het thema is … ‘l ‘amour
toujours’, liefde voor altijd.
De jeugddienst gaat over de prachtige, maar ook spannende Bijbeltekst ‘God is liefde’ met bijpassende liederen. En…. evenals vorig jaar is er de kans om mee te doen aan een WhatsApp-gesprek
via de beamer, als je je telefoonnummer voor aanvang van de
dienst doorgeeft aan degenen die daarvoor bij de ingang staan.
Aanvang 10.00 uur tot circa 11.00 uur.

OUD NIEUWS
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een selectie van artikelen over Klundert uit oude kranten en tijdschriften nr. 11 - 13 mei 2019
godsdienstoefeningen werden
gehouden, waaraan ook mensen
uit Fijnaart deelnamen.
Klundert telde in 1808 negen
Joden, die als kerkgenootschap
geen eigendommen in Klundert bezaten. Ook was er geen
vaste binding met een andere
Joodse gemeenschap. De aantallen bedroegen in Klundert
in 1814 twee gezinnen, totaal
10 personen. In 1815 was dit
aantal gegroeid tot 15 personen.
In 1860 en 1870 waren dat respectievelijk 12 en 17. In totaal
woonden in 1870 in Klundert
3174 personen.
Op de Joodse begraafplaats aan de Blauwe Hoefsweg in Klundert zijn
66 mensen begraven. Een vrij hoog aantal is voor zo'n kleine gemeente.
KLUNDERT - Om er voor te zorgen dat de Joodse Begraafplaats
aan de Blauwehoefsweg in Klundert niet weer in de vergetelheid
terechtkomt, begonnen we vorige week met een korte serie over
deze voor Klundert unieke locatie. Eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat deze artikelen al eerder werden gepubliceerd in het jaarboek
nr. 41-1981 van onze Roosendaalse collega’s van “De Ghulden
Roos” en in onze eigen “Overdraght”.
De Israëlitische begraafplaats te
Klundert en zijn voorgeschiedenis (deel 2)
Het aantal Joden in Oudenbosch
was niet groot: uit 1805 is een
telling bekend van 11 Joden op
een totale bevolking van 2016,
terwijl hun aantal in 1825 bestond uit 9 geloofsgenoten. Toch
vormde Oudenbosch blijkbaar
een zekere centrumfunctie, aan-

gezien ook Joden uit de omgeving binnen Oudenbosch godsdienstoefeningen hielden. Regelmatig leidde een rabbijn uit
Rotterdam de bijeenkomsten. Na
1865 kwam in deze situatie verandering en de oorzaak ligt voor
de hand: Vanaf dat jaar kwamen
geen Joden meer voor in Oudenbosch. De centrumfunctie
was blijkbaar verlegd naar
Klundert, waar zeker vanaf 1858

Op 16 juni 1871 diende Joseph
Lichtenstein, slager te Klundert,
een rekest in bij het gemeentebestuur, waarbij hij zich gemachtigde van het Israëlitisch
Kerkgenootschap van deze en
bijbehorende gemeenten noemde. In het rekest deelde hij mee
dat het kerkgenootschap een
begraafplaats wilde stichten
op een stukje gemeentegrond,
groot 315 centiaren. Het perceel
dat men op het oog had, lag aan
de westzijde van de Hilseweg,
die tegenwoordig Blauwehoefsweg wordt genoemd. Joseph
verzocht de gemeente om dit
stukje grond aan het genootschap te willen verkopen tegen
een billijke prijs. Bij het kadaster
stond het betreffende perceel
bekend als sectie H. nummer

394, later H. nummer 1076. Als
plaatselijke benaming vermeldde het kadaster Fortificatiewerken.
De vesting Klundert was in 1809
als vestingstad opgeheven en
alle vestingwerken en -gronden
waren aan de stad afgestaan.
Reeds vóór het opheffingsbesluit waren verschillende
onderdelen van de vestingwerken afgebroken. De gemeente
verpachtte grote delen van de
wallen en regelmatig werden
stukjesgrond, die deel uitmaakten van de vestingwerken
verkocht om daarop huizen te
bouwen. De gemeenteraad had
dan ook op 19 juni 1871 geen
bezwaar tegen de verkoop van
het stukje grond aan de Joden.
Jan Timmers, Pieter Knook en
Jacob Cornelis Schalenkamp
werden als deskundigen aangewezen om het stukje grond te
taxeren. Op 11 juli 1871 nam de
raad het definitieve besluit tot
verkoop voor een bedrag van €
236,25. De opbrengst wilde de
raad besteden aan de aankoop
van een dorpspomp. Het boren
van een bijbehorende put had
men al eerder gedaan.
(wordt vervolgd)

door Kees Hendrikx
voorzitter Heemkundekring Die
Overdraghe Klundert

K E R K B E R I C H T E N
H. Jacobus de Meerdere
Molenstraat 26 Fijnaart

Maandag 20 mei
Fendertshofviering

Donderdag 16 mei
09.30 uur: Gebedsviering

U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Vrijdag 17 mei
17.00 uur: Gebedsviering Noordhoek
19.00 uur: Oecumenische viering
Klundert

H. Bartholomeuskerk

Zondag 19 mei
09.30 uur: Eucharistieviering
Celebrant: M. Prasing
Samenzang olv Wim Hommel
Zang: Jacobuskoor
Gebedsintenties: Wilhelmus
Martinus Sanders (3)
11.00 uur: Doopviering Inge
Jansen

Kerkplein 4, Zevenbergschen Hoek
Zaterdag 18 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: M. Prasing

De Dorpskerk

Kerkring 1 Fijnaart

De Ontmoetingskerk

Wilhelminastraat 64 Fijnaart
Zondag 19 mei
10.00 uur: De Dorpskerk
Specialdienst
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

19.00 uur: De Ontmoetingskerk
Zangdienst
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde
De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren
via www.kerkomroep.nl

Hervormde kerk Klundert
Kerkring 1 Klundert

Gereformeerde Kerk

Von Kropffplein 1 Klundert
Zondag 19 mei
10.00 uur: Gezamenlijke dienst
in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. D.C. Groenendijk
11.30 uur: Connected in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. A. Slingerland
16.30 uur: Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. A. Wisman,

Nieuw Lekkerland
18.30 uur: Hervormde kerk
Voorganger: dhr. J. Holtslag uit
Giessenburg
Protestantse Kerk Moerdijk
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 19 mei
09.30 uur: Ochtenddienst
Voorganger: Ds. F.A. den Harder
18.30 uur: Zingen bij het orgel

Huis van de Wijk Mauritshof
Prins Willemstraat 2 Klundert

Vrijdag 17 mei
19.00 uur: Oecumenische weeksluiting

Familieberichten
Niet de voorbije dagen zijn het leven,
doch de dagen die men zich herinnert.
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid
genomen van mijn man, onze vader en trotse opa

Dingeman Arnoldus Raaijmakers
- Din -

* 4 April 1935

† 10 Mei 2019
Echtgenoot van

Johanna Maria Raaijmakers - van Eekelen
Jo Raaijmakers - van Eekelen
Gerard en Conny
Youri, Björn
Frank en Angela
Sander, Nathalie
Correspondentieadres:
Fam. Raaijmakers
Parelstraat 41
4793 CM Fijnaart
Din is opgebaard in rouwcentrum Leeuw, Wilhelminastraat 68 te
Fijnaart, waar gelegenheid tot afscheid nemen is op woensdag
15 mei van 19.00 tot 19.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 16 mei om
11.30 uur in de aula van crematorium Zoomstede,
Mastendreef 5 te Bergen op Zoom.
Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren tijdens een
samenzijn in de condoleancekamer van het crematorium.
Als u zich betrokken voelt bent u van harte welkom.

Foto van de week
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The Blue Zones, heb je daar wel
eens van gehoord? Het zijn níet de
blauwe parkeervakken!!!
Het zijn 5 gebieden op de wereld
waar mensen met gemák 100 jaar
en ouder worden, zonder noemenswaardige klachten, fris en fruitig en
vaak medicijnvrij.

Wat wonen wij in een prachtige
omgeving!
Ga eens op pad en kijk rond met
andere ogen. Verrassend wat
voor mooie plekjes je dan ziet.
Maak een foto van een mooi of
bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar het volgende redactieadres: redactie@
indeklundert.nl. Zet er even bij
waar de foto precies genomen
is.
Elke week kiezen we een foto
van de week die gepubliceerd
wordt in dit weekblad.
Deze week een prachtige foto
van de 13-jarige Niels de Gast.
Deze foto met avondrood is
gemaakt vanaf het wandelpad
aan het Rondeel in Klundert met
Zwingelspaan in de verte.

Stichting Cultuur Moerdijk presenteert:

Concert met Zuid-Amerikaans temperament
Claudia speelt op een Paraguayaanse harp, een Zuid- Amerikaanse variant op de klassieke
harp. Zij speelt melancholische
samba's en ritmische tango's.
Met haar bijzondere stem treft
zij het juiste gevoel van deze
muziek. Met dynamische fraseringen en tot de verbeelding
sprekende improvisaties staat
gipsygitarist Manito haar terzijde. Het concertprogramma heeft
de titel "Arpamor"; dit betekent
liefde voor de harp.
ZEVENBERGEN - Op zondagmiddag 19 mei om 14.30 uur treedt het
duo Claudia y Manito op in de theaterzaal van de Borgh in Zevenbergen. Claudia en Manito hebben een repertoire van liederen uit
het Latijns-Amerikaanse continent. Dit concert is een organisatie
van de Stichting Cultuur Moerdijk. De doelstelling van deze stichting is het bevorderen van het culturele leven, de activiteiten zijn
bedoeld voor alle inwoners van de hele gemeente.

De entree bedraagt 15 euro, jongeren tot 18 jaar hebben gratis
toegang tot het concert. Na afloop is er gelegenheid tot een
hapje en drankje. Meer informatie op www.cultuurmoerdijk.nl/
concerten.

In Memoriam Johan den Hollander
KLUNDERT - Vorige week
maandag is Johan den Hollander op 90-jarige leeftijd overleden. Dat was toch wel even
schrikken, zo onverwacht.
Natuurlijk een prachtige leeftijd en tot het laatst altijd een
actieve en betrokken Klundertenaar.

Zelf heb ik Johan leren kennen
via de Stadstafel en had zoveel
bewondering en respect voor
hem. Op zijn leeftijd altijd zo
meelevend, altijd bereid om klaar
te staan als het om Klundert ging.
Hij wist het altijd heel mooi te
verwoorden en waar nodig gaf

hij positief kritisch commentaar.
Respect bijvoorbeeld zoals hij
wist in te spreken bij een commissie- of raadsvergadering.
Kort en bondig wist hij daar de
toehoorders zijn mening over te
brengen. Nooit negatief, nooit onbeleefd, maar wel heel direct en
altijd met een correcte benadering. Een oprechte en wijze man.

Regelmatig schreef hij een stukje
voor ons Weekblad In de Klundert. Soms belde hij zomaar,
alleen om te zeggen dat hij weer
genoten had van ons krantje of
om een compliment te geven
over een bepaald stukje. Zo aardig

en zo attent. Een bijzondere en
bewonderingswaardige man.
Ik heb hem eens gevraagd voor
de rubriek Gewoon Bijzonder,
maar daar zei hij jammer genoeg
niet meteen ja op. Nu kan het niet
meer. Een paar weken geleden
belde hij me met de vraag of hij
mij mocht interviewen. Ook daar
heb ik niet meteen ja op gezegd,
daar hoef ik nu niet meer over na
te denken.
Heel veel sterkte gewenst voor
zijn vrouw, zijn kinderen en
kleinkinderen!
door Anjo van Tilborgh

Heel vaak denken mensen dat je
GEZOND(er) OUD(er) wordt omdat je goede genen hebt. Maar dat
geldt slechts in plm. 20% van de
gevallen. Omgevingsfactoren spelen
vaak een veel grotere rol en dat zijn
o.a. een goed sociaal netwerk, veel
bewegen en de kunst om regelmatig
de pauzeknop indrukken. No stress!
Wat ook heel belangrijk is, is dat
je deel uitmaakt van een gemeenschap. In the Blue Zones maken
bijna alle zeer gezonde ouderen deel
uit van een kerk en wonen ze plm.
4x per maand een dienst bij die op
het geloof gebaseerd is. Dat alléén
al kan wel 4 tot 14 jaar aan je leven
toevoegen, volgens onderzoekers.
Bijzonder!
Daarnaast is een heel belangrijke
factor dat je je IKIGAI kent. Dat is
je levensvreugde, je jois de vivre, de
reden waarom je ’s morgens je bed
uit komt. Mensen met een passie,
maakt niet uit waarvoor, worden
gezonder en blijer ouder dan mensen die echt geen idee hebben waar
ze het allemaal nog voor doen. En
die passie kan van alles zijn: Je kinderen, je kleinkinderen, je tuin, je
werk, je hobby’s. Alles is goed als je
maar weet wáár je voor leeft!!!!
En uiteraard speelt ook de voeding
een belangrijke rol. In The Blue Zones gieten ze rijkelijk met olijfolie,
eten veel groente en weinig vlees en
op zijn tijd gaat er een glaasje wijn
naar binnen, waar ze van genieten
met familie en vrienden om zich
heen. Ze zitten heerlijk aan lange tafels bij elkaar tijdens het eten en er is
nauwelijks eenzaamheid.

The Blues Zones kan ik niet bij je
brengen. Ik kan je wél helpen je leefstijl aan te passen. Heb je daar hulp
bij nodig? Neem alvast eens een
kijkje op www.deeetlijn.nl of mail
naar nettie.bom@deeetlijn.nl. Een
belletje kan ook: 0168-462101.
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Kalender
Dinsdag 14 mei
14.30 uur: Bedevaart Zegge, KBO Kring Moerdijk
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen
Woensdag 15 mei
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert, vertrek vanaf Mauritshof,
Prins Willemstraat 2 in Klundert
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht door Sociaal Raadsliedenwerk, Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
13.00-15.00 uur: Opening OnS Moerdijk (voorheen 1-Loket), Huis
van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
19.00 uur: Knutselavond, Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2
in Klundert
Donderdag 16 mei
09.00 uur: Voorjaarsreisje voor 55-plussers, vertrek vanaf busstation, Kerkring in Fijnaart
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur Kom in de kern, Mauritshof,
Prins Willemstraat 2 in Klundert
14.00-15.00 uur: Inloopmiddag Huis van de Wijk, Pestalozzihuis,
Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen
Vrijdag 17 mei
09.15 uur: Museumbus naar Lalique Museum in Doesburg, vanaf
busstation, Kerkring in Fijnaart
14.00-16.00 uur: Bloemschikken met De Zonnebloem afdeling
Klundert (10 euro p.p.), Gebouw De Ring, Kerkring 22 in Klundert
(aanmelden 0168-402806)
Zaterdag 18 mei
19.00 uur: Speelavond Memoir'44, zaaltje Gereformeerde Kerk,
Von Kropffplein 1 in Klundert
19.30 uur: Afscheidsconcert Kees van Vugt, oud-dirigent WMK, De
Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert
Zondag 19 mei
11.00-17.00 uur: Jaarmarkt Noordhoek, in en om de kerk, Bisschops
Hopmansstraat 3 in Noordhoek
11.00-17.00 uur: Garageverkoop t.b.v. Immanuel Parochie, Groeneweg 1 in Noordhoek
15.00 uur: Black Sheeps meets HoeveRunners, Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart
Maandag 20 mei
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert, vertrek vanaf Mauritshof,
Prins Willemstraat 2 in Klundert
Dinsdag 21 mei
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen
Woensdag 22 mei
16.00-17.00 uur: Gratis promotielessen Muziekspeeltuin voor kinderen vanaf 4 jaar in muziekzaal van De Niervaert, Molenvliet 7 in
Klundert
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof
Donderdag 23 mei
13.30 uur: Ontspanningsmiddag KBO, De Graanbeurs, Kadedijk 3
in Fijnaart
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen
Vrijdag 24 mei
19.30 uur: Bingoavond in Buurthuis Het Westerkwartier, Prins Willemstraat 72 in Klundert
Zaterdag 25 mei
15.30 uur: Reünie Korfbalvereniging De Kieviten, 't Onderdak, Molenstraat Fijnaart

Bericht
Bericht van
van
de
de wijkagent
wijkagent
Up-date bijtincident
Vorige editie werd er bericht
dat e2 mei in de Dennenlaan
Fijnaart een bijtincident tussen twee honden had plaats
gevonden. De eigenaars van de
herder hebben vrijwel direct
na de melding contact gelegd
met de andere betrokken
partij. Dit was echter niet bij
de politie gemeld en dan blijft
een melding open staan. De
betrokken partijen hebben in
goed overleg dit incident onderling opgelost. De eigenaars
van de herder hebben daarbij
een ingrijpende en verdrietige
beslissing genomen door deze
in te laten slapen.
Verlaten plaats ongeval
Een eigenaar van een zwarte
Volkswagen Polo, ontdekte op
maandag 6 mei om 7.00 uur
schade aan zijn voertuig. De
spiegel lag eraf en het portier
was beschadigd met diepe
krassen en deuken. Hij had
deze op zondagavond 5 mei
onbeschadigd geparkeerd aan
de Kraaiendijk Heijningen.
Verwarde man
Afgelopen week kwamen
er meldingen binnen over
een onbekende man die zich
verward zou gedragen op de
openbare weg. Hij zou zich
dan ophouden ter hoogte van
de Kerkring, de Fendertshof
en het evenementen terrein
in Fijnaart. Deze man is 10
mei vrijwillig met de ambulance overgebracht naar de
Spoedeisende Psychiatrische
Onderzoeksruimte (SPOR) in
Halsteren.
Schoorsteenbrand (1)
Maandag 6 mei omstreeks
9.00 uur moest de brandweer
in actie komen bij een bedrijf
aan de Glasweg Heijningen.
Aldaar was brand in de 12 meter hoge schoorsteen ontdekt.
Het bedrijfspand werd uit
voorzorg ontruimd. De brand
werd geblust en er vielen geen
gewonden.
Loos alarm
Een bewoonster aan de Koperwiekstraat Fijnaart schrok
dinsdag 7 mei omstreeks
2.00 uur wakker. Ze hoorde
beneden een geluid en dacht
dat er werd ingebroken. Zij

belde de politie en die was
met meerdere eenheden snel
ter plaatse. Er werden geen
braaksporen aangetroffen en
de woning werd geheel gecontroleerd door de politie. In
de keuken werd een gebroken
bord aangetroffen dat zeer
aannemelijk door de huiskat
was veroorzaakt. Gelukkig
loos en goed gehandeld door
de meldster.
Schoorsteenbrand (2)
Donderdag 9 mei omstreeks
14.10 uur werd er een melding
"schoorsteenbrand" gedaan
vanaf een woning aan de
Tonsedijk Fijnaart. Meerdere
brandweer eenheden kwamen ter plaatse om de brand
te bestrijden. Het woonhuis
liep hierbij forse materiele en
waterschade op.
Drugsboot
Vrijdagmiddag 10 mei werd
in de oude haven van Moerdijk een groot drugslab in de
laadruimte van een 80 meter
lang vrachtschip ontdekt. Vier
mannen werden op heterdaad
aangehouden. Het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen
(LFO) kwam met spoed ter
plaatse. Na analyse door LFO,
met ondersteuning van het
NFI en brandweer-LFO werd
duidelijk dat sprake was van
op grote schaal productie van
Crystal Meth in de laadruimte
van het schip. De Explosieven
Opruimingsdienst Defensie
(EOD) kwam ter plaatse om
een kleine partij instabiele en
ontploffingsgevaarlijke stof af
te voeren en te vernietigen.
Een boobytrap werd geactiveerd en het schip stroomde
vol met water. Dankzij voortvarend werk van specialisten
is het gelukt om de boot met
het drugslab, grondstoffen
en afval niet te laten zinken.
Al met al een hele bijzondere
zaak waar breed aandacht aan
is geschonken in de (inter)
nationale media.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen,
Oudemolen, Zwingelspaan,
Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond
T 0900-8844
johan.damen@politie.nl
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Jubilerende Wieler Promotie Fijnaart wil stap hogerop
optimaal om bij de sponsoren
een vertrouwensband te krijgen,
en het opbouwen van een evenement met aanzien, waar deelnemers graag op afkomen.

Op 9 juni (eerste pinksterdag) wordt de 35e Wielerronde van de Fendert gereden.

Stichting Wieler Promotie Fijnaart viert dit jaar haar 40-jarig bestaan en organiseert dit jaar de 35e
Wielerronde van de Fendert, met een Nederlands Kampioenschap Para Cycling ID.
Na een rustpauze van 5 jaar, is in
2017 weer een wedstrijd georganiseerd door een vrijwel geheel
nieuwe groep wielerliefhebbers.
Deze nieuwe groep heeft zich
vooraf een doel gesteld, namelijk
rustig te starten met de jeugdcategorieën en ieder jaar een
stapje hoger, om na 5 jaar een
klinkend en herkenbaar evenement te kunnen organiseren.
In 2018 is er gekozen voor het
toevoegen van de nieuwelingen
en de juniorencategorie. Ook de
eerste veldrit/cross is in 2018
een feit geworden. En de oprichting van de toerclub Heij=Fijn is
een voorbeeld van de beleving
van het wielrennen in Fijnaart
en Heijningen. Het bestuur van
wtc Heij=Fijn is ook nauw verbonden met WielerPromotieFijnaart. Tijdens de voorbereiding
van de koers in 2019 is met het
toevoegen van het Nederlands

Kampioenschap Para Cycling ID
weer een stap gezet naar een
hoger niveau, om uit te groeien
naar een voor bezoekers aantrekkelijk evenement.
Complete wedstrijd
Het idee is om in 2020 weer een
complete wedstrijd neer te zetten met nieuwelingen, junioren
en amateurs of misschien met
meisjes en dames. Om dit voor
elkaar te krijgen zijn er al ideeën
om uit te werken in beraad genomen. Wieler Promotie Fijnaart
wil uitgroeien naar het meest
aansprekende wielerevenement
van de gemeente Moerdijk en
in de regio. Om een goed evenement neer te gaan zetten, is
de stichting in 2017 gestart met
een naar haar mening een goed
plan, waarbij afspraken worden
gemaakt en volgens een strak
schema worden uitgevoerd. Een

Ontspanningsmiddag
van KBO Fijnaart
FIJNAART - KBO afdeling Fijnaart houdt voor haar leden
een ontspanningsmiddag.
Deze middag genieten we van
het duo Jefke Do en Stafke Re,
een twee mansorkest waarvan
de ene wereldkampioen op de
accordeon is en de andere is
een zingende drummer.
Het duo doet verschillende
animatie-acts en ook zijn er
liedjes van vroeger en dit alles
zeer humoristisch. Deze middag
wordt gehouden op donderdag

23 mei en vindt plaats in de
Graanbeurs, Kadedijk 6. Aanvang 13.30 uur. Na afloop van
het muzikale gedeelte spelen
we nog vijf rondjes bingo.
Bingokaarten kosten 1 euro
per ronde. Opgeven voor deze
middag kan tot en met vrijdag
17 mei bij Piet Frijters, Koningin
Julianastraat 12 of bij Jolanda
Nieuwkerk, Frederik Hendrikstraat 3. Het bestuur hoopt op
een grote opkomst.

van deze plannen is/was eenheid
en uitstraling in zowel kleding,
kleurenstelling als logo’s op
borden en spandoeken enz. voor
zowel het bestuur als voor de
medewerkers.
Het op een goede manier omgaan met je vrijwilligers en
sponsoren en alle factoren van
dienstverlening benutten om het
optimale te bereiken, waarbij de
social media een grote rol speelt
met facebook en website en natuurlijk de pers niet te vergeten.
In 2019 hebben we een opzetje
gemaakt om spandoeken te
standaardiseren, en zo voor ons
en onze sponsoren een mooiere
uitstraling en een beter geheel te
creëren met dezelfde afmetingen
en beter en sneller bevestigbaar.
Het aanbieden van deze spandoeken waarbij de organisatie
een gedeelte van de kosten op
zich neemt is voor de toekomst

2020
In 2020 gaade stichting haar
sponsoren een voorstel doen om
meer betrokken te zijn bij het
Fendertse wielergebeuren, door
een gezelligere sfeer te creëren,
met een betere aankleding over
het gehele parkoers, met hier en
daar stands voor promotiedoeleinden, livemuziek en natuurlijk
een plaats waar de sponsoren
onder het genot van een hapje
en drankje hun relaties en of
medewerkers kunnen uitnodigen om de Fendertse wielersfeer
te kunnen proeven.
De stichting wil vanaf nu haar
wielerhistorie een grotere bekendheid gaan geven en uitbouwen naar een topniveau met een
vaste waarde. Waar veel organisaties verdwijnen, omdat er
geen vertrouwen meer is, willen
de bestuursleden vertrouwen in
elkaar waarmaken.
Voorproefje
Iedereen is van harte welkom op
eerste pinksterdag vanaf 10.00
uur om alvast een voorproefje
mee te maken voor de zonnige
toekomst van de mooie wielerronde.
Steun de ideeën en inzet en
meld je aan om als vrijwilliger
aan dit evenement deel te nemen. De stichting zoekt nog verkeersregelaars, om de veiligheid
te waarborgen.
Informatie: secretariaat
@wielerpromotiefijnaart.nl
www.wielerpromotiefijnaart.nl

Aanwezig is de wijkagent

Inloopmiddag
Huis van de Wijk
Op donderdagmiddag 16 mei
van 14.00-15.00 uur is er weer
inloop in het Pestalozzihuis
aan de Hoge Heijningsedijk 4a
in Heijningen.
Deze inloop wordt georganiseerd
door Woonkwartier, politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U
kunt dan binnenlopen met vragen
of opmerkingen op het gebied
van Wonen, Zorg, Veiligheid en
Welzijn in

Heijningen. Deze keer is wijkagent Johan Damen aanwezig. Hij
helpt u graag verder op weg met
specifieke vragen op het gebied
veiligheid van uw woonomgeving. Als u vragen heeft voor de
gemeente, Woonkwartier, of
Surplus dan worden deze vragen
meegenomen naar de juiste contactpersoon. De inloop is bedoeld
voor alle inwoners van Heijningen. Koffie & thee staan voor u
klaar! Komt u ook!?

Gewoon Bijzonder
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In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Deze week aan het woord Désirée Brummans (53) uit het buitengebied tussen Klundert en Fijnaart
zou hebben, dan ga ik weer piano spelen, ik heb jaren pianoles
gehad. Daar komt nu niets van,
want ik wil dat niet half doen, ik
ben een echte perfectionist.
Het meest bijzondere wat ik
ooit gedaan of meegemaakt
heb...
Het is misschien een cliché antwoord, maar het is echt zo: de
geboorte van m'n jongens.
Ik ben trots op...
Dat m'n jongens het zo goed
gedaan hebben ondanks dat
ze hun vader op jonge leeftijd,
midden in de puberteit, hebben
verloren.
Ik woon hier sinds...
Eind 2010 zijn we hier in het
buitengebied tussen Klundert
en Fijnaart gaan wonen. We
wonen ongeveer 700 meter van
Klundert, officieel is het Fijnaart,
maar dat ligt 4,5 kilometer
verderop. Het is vlakbij Zwingelspaan, maar daar hoort het ook
net niet bij.
Ik ben in Breda geboren. Mijn
vader was militair en daardoor als kind heel wat keren
verhuisd. Mijn ouders hadden
vier dochters, ik ben de derde.
Toen ik negen jaar was had ik
al op vier basisscholen gezeten.
Van Breda zijn we naar Woerden verhuisd, we hebben een
periode in Suriname gewoond,
terug in Nederland woonden
we in Leiderdorp, daarna verhuisd naar Ulvenhout en toen
naar Breda. Met mijn eerste
man woonde ik in Zevenbergen. Toen ik 40 jaar was, is hij
overleden en bleef ik achter
met drie zonen van 15, 14 en
12 jaar. Dat was een hele zware
periode. Ik heb me echt wel
eens afgevraagd: hoe krijg ik
die drie mannetjes groot. Van
mijn ouders heb ik altijd geleerd om door te zetten en te
doen wat gedaan moet worden.
Toen ontmoette ik Leo en hij is
nu echt mijn stabiele rots in de
branding. Uit gekheid zeggen
we weleens "Boer zocht vrouw"
maar dan zonder televisieprogramma. We hebben er toen
voor gekozen om deze boerderij,
die al heel lang familie-eigendom is, te renoveren en verbouwen. Eind 2010 was dit klaar en
zijn we hier naar toe verhuisd.
In 2015 zijn we getrouwd. Ik

gebruik overigens mijn meisjesnaam. Samen hebben we een
gezin met vijf kinderen tussen
de 24 en 29 jaar en inmiddels
ook een kleinkind. En allemaal
komen ze regelmatig bij ons hier
op de boerderij. Een tijdje terug
met z'n allen op wintersport geweest, dat was echt zo geweldig
leuk. Eén grote familie!
Men zou mij kunnen kennen
van...
Sinds de verkiezingen vorig
jaar ben ik wethouder van de
gemeente Moerdijk, daarvan
zullen een heleboel mensen mij
wel kennen. Daarvoor was ik
raadslid namens de CDA. Ik ben
met politiek opgegroeid. Mijn
vader is nu 89 jaar en heeft de
oorlog dus bewust meegemaakt.
Dat heeft echt iets met hem
gedaan. Wij zijn opgevoed met
nieuws, krant en politiek.
In het dagelijks leven ben ik...
Het wethouderschap vergt heel
veel tijd. Ik heb van te voren
heel goed nagedacht of dit iets
voor mij zou zijn. Uiteindelijk
dus inderdaad wethouder geworden. Leo stond daar helemaal achter en is ook mijn grote
motivator en tegelijk ook mijn
criticaster. Het was een hele
veramdering, altijd gewerkt in
het bedrijfsleden en nu in een
overheidscultuur. Doordeweeks
werk ik grotendeels op het gemeentehuis, op vrijdag doe ik
een poging om thuis te werken.
Verder minstens drie avonden
per week aan het werk, dus
weinig tijd voor hobby of sport.
Ik ben graag creatief bezig met
keramiek en als ik wat meer tijd

Mijn lijfspreuk is...
Ieder mens heeft talent, gebruik
het voor het leven voorbij is.
Mijn sterrenbeeld is...
Stier en ik ben inderdaad een
echte stier. Ik heb heel veel geduld, maar als ik kwaad word,
dan gaan de hoorns vooruit.
Ik ben goed in...
Anderen vinden dat ik goed ben
in verbinden. Ik probeer ook
inderdaad vaak een verbindende
factor te zijn.
Wat ik echt niet kan, dat is...
Ik kan echt niet opruimen, ben
een heel bewaarderig type.
Mijn onhebbelijkheden zijn...
Mijn jongens zeggen dat ik best
een beetje bemoeizuchtig ben
en soms ook wel dominant.
Ik heb een grote hekel aan...
Als mensen anderen moedwillig
beschadigen ten gunste van hun
eigen belang.
Deze film moet iedereen zien...
The Light between Oceans. Een
prachtige film vol dramatiek.
Het boek waarvan ik genoot...
Dat is voor mij het boek dat
mijn vader voor z'n dochters
heeft geschreven. Het is zijn
levensverhaal speciaal voor ons,
een heel kostbaar bezit.
Ik luister graag naar...
Ik houd van heel veel soorten
muziek van klassiek tot jazz,
maar ook van muziek uit de jaren '80.

Mijn lievelingskleur is...
Roodtinten.
Men kan mij 's nachts wakker
maken voor...
Een trappistje met grenadine en
een goede bitterbal.
De persoon die ik graag eens
zou ontmoeten...
Wopke Hoekstra. In hem zie ik
een goede minister-president.
Het liefst drink ik...
Koffie, thee, water en een goede
chardonnay.
Mijn lievelingseten is...
Vis-vegetarisch met heel veel
verse groente. Ik eet zelden
vlees, behalve dan zo'n bitterbal
met echt draadjesvlees.
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik heb niet echt een favoriet
vakantieland, er zijn zoveel
mooie landen. Ik ben een echt
natuurmens en in m'n vakantie
zoek ik het liefst de natuur op.
Lekker het hoofd leeg maken.
Aanstaande zomer gaan we een
rondreis maken door Noorwegen, daar kijk ik echt naar uit.
Mijn meest dierbare herinnering is...
Mijn jeugdherinneringen in Suriname.
Mijn grootste blunder ooit
was...
Ik leef helemaal mee als ik een
film zit te kijken. Dat deed ik
dus ook een keer in de bioscoop
bij een spannende film. Op een
gegeven moment sprong ik op
en riep keihard "kijk uit!". Daarop wilde ik weer gaan zitten en
was vergeten dat het klapstoelen zijn in de bioscoop. Tja, dat
was wel even gênant.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is...
Als ik meer tijd zou hebben, dan
zou ik meer willen reizen en
meer tijd besteden aan creatief
bezig zijn. Voor nu eerst maar
eens de vier jaar volbrengen als
wethouder en dan zien we weer
wel wat er op m'n pad komt.
Mijn lievelingsdier is...
Een hond, maar daar hebben we
nu geen tijd voor.
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vervolg Gewoon Bijzonder
Mijn lievelingssport is...
Ik wandel heel graag en het liefst
door de natuur.
Op televisie kijk ik graag naar...
Nieuws, actualiteitenprogramma's en documentaires.
Mijn beste vriend/vriendin...
Absoluut Leo, dat is echt mijn
maatje.
Het belangrijkste in een
vriendschap vind ik...
Trouw en elkaar in liefde een
spiegel voor kunnen houden.
Ik zou best eens een weekje
willen ruilen met...
Met niemand. Ik ben een gelukkig mens.

Ik heb bewondering voor...
Mensen die zich inzetten voor de
maatschappij, voor vrijwilligers,
voor mantelzorgers. Zij zijn vaak
onzichtbaar, maar van onschatbare waarde.
Dit buitengebied tussen Klundert en Fijnaart vind ik...
Een prachtig mooi gebied. Een
heleboel mensen beseffen niet
half wat een prachtige omgeving
het hier is.
Wat ik hier mis dat is...
Een eigen centrum voor muziek
en kunst in de gemeente, waar
alle kinderen terecht kunnen.
Deze gemeente heeft een heel
hoog percentage kinderen die
jeugdzorg nodig hebben en juist
voor hen is muziek of een ande-

re vorm van kunstbeoefening zo
belangrijk. Die kans zou ik iedereen willen geven.
Mooiste plekje in mijn woonomgeving...
Dat is absoluut hier mijn eigen
erf.
Minst mooie plekje in de gemeente Moerdijk...
Dat is het ZNS terrein in Fijnaart.
Mooiste plekje in de gemeente
Moerdijk...
Willemstad is een prachtig toeristisch stadje. Maar ik vind het
ook heel mooi dat Klundert en
Willemstad deel uitmaken van
de Zuiderwaterlinie, twee mooie
vestingsteden binnen onze gemeente.

Nieuw winkeltje Leuk & Lekker bij Sovak

Anneke (links) trots in haar winkeltje
KLUNDERT - Zaterdagochtend om half tien was het een gezellige
drukte bij het activiteitencentrum van Sovak aan het Gezellenpad
3 in Klundert. Daar werd het nieuwe winkeltje Leuk & Lekker geopend door Wethouder Thomas Zwiers samen met cliënte Anneke
van der Schans.
Onder het toeziend oog van medebewoners, familie van bewoners, medewerkers van Sovak en
andere belangstellenden mocht
Anneke samen met de wethouder het winkeltje officieel openen. Ze was best een beetje zenuwachtig voor deze feestelijke
happening, maar stralend knipte
ze het lint door. Het is dan ook
een beetje haar winkeltje, want
de spulletjes die verkocht worden, worden grotendeels door
haarzelf gemaakt.

ratiespulletjes, allerlei leuke cadeau-artikelen, wenskaarten en
nog veel meer. Een leuke tip is
bijvoorbeeld de creatieve traktaties die Anneke maakt voor kinderen om te trakteren als ze jarig
zijn, maar ook leuke uitnodigingen voor feestjes. Voor degenen
die zelf niet zo creatief zijn of
geen tijd om iets te maken, zijn
hier absoluut leuke dingen te
koop voor kleine prijsjes. Grotere
hoeveelheden kunnen eventueel
ook besteld worden.

Leuke dingen voor kleine prijsjes
Er is werkelijk van alles te koop,
zoals bloemstukjes, leuke deco-

Steeds nieuwe spulletjes
Anneke woont en werkt bij Sovak aan het Gezellenpad en
heeft het prima naar haar zin.

"Allemaal leuke mensen hier en
ik word heel goed geholpen. Elke
dag doe ik weer iets anders en
het leukste vind ik het om dingetjes te maken die nu in de winkel
verkocht gaan worden."
"Het winkeltje is absoluut niet
commercieel bedoeld", vertelt
begeleidster Jeanette van Groesen, "van de opbrengst kunnen
we weer nieuwe materialen
aanschaffen, zodat onze cliënten
weer nieuwe spulletjes kunnen
maken."
Het winkeltje Leuk & Lekker
in het activiteitencentrum aan
het Gezellenpad 3 is van maandag tot en met vrijdag open van
13.30 tot 15.30 uur. Loop gerust
eens binnen, ongetwijfeld kan
iedereen wel iets van zijn gading
vinden.
door Anjo van Tilborgh

Wekelijkse
Activiteiten
Pestalozzihuis
Woensdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur
Bingo: start om 14.00 uur,
daarna kaarten, sjoelen of
Rummikub

TER INTRO
Vijf jaar geleden heeft Moederdag voor mij zijn glans
voor altijd verloren. Nu is het
samen met haar verjaardag
en sterfdag een moment op
de kalender dat je het liefst
overslaat. Wat zou ik graag
op die tweede zondag in mei
weer binnenstappen in haar
appartementje. Aanbellen
hoefde niet, want de deur
stond altijd open. Dan zouden
we samen weer klagen over
de politiek, het lokale nieuws
doornemen, de Champions
Leaguewedstrijd van Ajax nabeschouwen en genieten van
een lekker bakje met uiteraard
een koekje. Ik zittend aan de
rechterkant van de bank en
zij in haar op maat gemaakte
fauteuil.
In deze zetel kon zij in ieder
geval met de voetjes bij de
vloer. Want voor wie mijn
moeder niet heeft gekend:
zij was klein van stuk. Maar
haar amper 1,44 meter maakte
zij vocaal ruimschoots goed.
Bij welke gelegenheid ze ook
was, overal voerde ma het
hoogste woord en won ze elke
discussie.
Mijn moeder was nogal actief
in het verenigingsleven, wat
haar ook een welverdiend
lintje opleverde. Met name
voor de ouderen sprong ze in
de bres. Daardoor was ze op
veel bijeenkomsten van de
partij. Als ik daar ook moest
zijn en wat verlaat was, hoefde ik me nooit af te vragen of
mijn moeder aanwezig was.
Ik hoorde het meteen. Degene
die vrijwel continu aan het
woord was, was ons ma.
Ook langs de lijn liet zij zich
horen. Tijdens mijn kortstondige voetbalcarrière gaf ze
mij, volgens haar, broodnodige
aanwijzingen: "Nu schoppen
Jan!", "Pas op, achter je Jan!".
En als we na de thee aan de
tweede helft begonnen: "Je
moet nu de andere kant op
voetballen Jan!".

Donderdag
Biljarten: van 13.00 uur tot
16.30 uur
Koersbal: van 14.00 uur tot
16.30 uur

Op die momenten hoopte ik
dat mijn moeder acuut haar
stem zou verliezen. Nu zou
ik graag dat geluid nog eens
horen. Dat kan, want ze staat
nog op ons antwoordapparaat.
En dat bericht koester ik voor
altijd.

Vrijdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur tot
16.30 uur

Jan Willem van Bodegom
Redactie Fendert & Klundert
Lokaal
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Stadstafel Klundert actief en actueel

KLUNDERT - Vorige week is de Stadstafel Klundert weer bij elkaar
geweest en is er van alles besproken voor wat betreft actuele zaken in en rond Klundert. De Stadstafel is opgesplitst in de werkgroepen Sociaal en Fysiek en voor het Centrumplan is ook een
aparte groep actief. Vorige week maandagavond hebben de werkgroepen apart vergaderd en daarnaast was er een plenair overleg.
Of het nu gaat om zorg, onderwijs of wonen: er liggen nogal
wat uitdagingen die om actie
vragen. Hoe zorgen we er voor
dat Klundert een sfeervolle kern
blijft? Hoe behouden we de
voorzieningen? En hoe maken
we Klundert nog aantrekkelijker
voor jong en oud?
Fysiek
Onderwerpen als de Bult van
Pars, de plannen voor de rondweg en ontsluitingsweg Blauwe
Hoef, de renovatie van het Stadhuis, de fietspaden om Klundert,
maar ook de verkeersveiligheid
en de problematiek op bepaalde
knelpunten zijn onderwerpen
die besproken zijn binnen de
Werkgroep Fysiek.
Twee projecten gaan van start:
renovatie Stenen Poppen en
aanpassen van watergangen
en waterstand. Hiervoor komt
een haalbaarheidsonderzoek
wat gespiegeld zal worden aan
het Meerjarenonderhoudsplan
(MJOP). Er is zorg uitgesproken over de bomenkap en over
het onderhoud van bomen en

groenvoorziening. Dit wordt
weggelegd bij de gemeente met
de vraag welke visie hieromtrent is. Ook de toegankelijkheid
van de begraafplaats vraagt
aandacht.
Volop aandacht ook nog steeds
voor de beloofde sociale randvoorwaarden bij de komst van
het windpark op het industrieterrein. Als compromis zou er
een zonnepark komen waarvan
inwoners van Klundert kunnen
profiteren. Hierover is nog veel
onduidelijkheid. Er wordt nu nagegaan waar het eigenaarschap
van die beloften ligt.
Sociaal
Bij de Werkgroep Sociaal is onder andere gesproken over een
opruimactie die georganiseerd
gaat worden in september in het
kader van de Nationale Keep it
Clean Day. De voorbereidingen
zijn al in gang gezet. Samen met
de scholen en met Klundertse
inwoners zal het zwerfafval in
Klundert geruimd gaan worden.
Bespreekpunten waren verder
het Weekblad In de Klundert

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk,
Prins Willemstraat 2 Klundert
dagelijks van maandag tot vrijdag om 10.00 uur gezamenlijk
koffiemoment
dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur sporten voor mensen
die chronisch ziek zijn
dinsdag vanaf 17.00 uur eetpunt
(opgeven in het Huis van de
Wijk)
dinsdagavond van 19.00 tot

22.00 uur jongerenavond
donderdagavond 19.00-21.00
uur spelletjesavond
vrijdagmiddag om 14.00 uur
schilderen (is een besloten activiteit, maar binnenlopen mag
altijd)

dat nu samengaat met Fendert
Lokaal en het vervoer door
Bravoflex wat niet echt goed van
de grond komt en waar vragen
over gesteld zullen worden aan
de betreffende ambtenaar van
de gemeente. De samenwerking
tussen Meer Moerdijk en alle
cultuur- en sportverenigingen
wordt gestimuleerd om samen
één sport- en cultuurboekje te
gaan maken dat uitgedeeld gaat
worden op alle Klundertse scholen in plaats van allemaal aparte
boekjes, folders en informatiebrieven.
Ook is gesproken over de toekomstplannen voor wat betreft
de scholenontwikkeling en dan
met name of er plannen zijn om
te komen tot één groot nieuw
schoolgebouw. Omdat er behoefte is aan meer informatie
zal voor de volgende vergadering een afgevaardigde van het
bestuur van Stichting De Waarden uitgenodigd worden. Vier
van de vijf basisscholen in Klundert vallen onder deze stichting.
Actief
De Stadstafel is al ruim zes jaar
actief in Klundert. Eind 2012
zijn een aantal Klundertenaren
benaderd om mee te denken en
mee te praten over hoe we in
Klundert een optimaal woon- en
leefklimaat kunnen behouden
en het liefst om Klundert nog
aantrekkelijker te maken. Deze
zogenaamde sleutelfiguren zijn
als Stadstafel aan de slag gegaan
om samen met de gemeente
Moerdijk, Woonkwartier, Surplus en de politie te komen tot
een Gebiedsplan voor Klundert.
In de aanloop naar dit plan zijn
er in het eerste jaar drie heel
druk bezochte stadsavonden
geweest. Veel Klundertenaren
waren op deze manier heel betrokken en hebben actief
meegedacht over een leefbare
toekomst voor Klundert. Uiteindelijk is daar een gebiedsplan
uit ontstaan. Dit eerste gebieds-

plan dateert van april 2013. Een
gebiedsplan is niet statisch,
maar wordt steeds aangepast
aan actuele ontwikkelingen en
behoeften. De Stadstafel is nu
bezig om dit plan te actualiseren.
Leuke woonkern
De Stadstafel is overigens sinds
begin dit jaar een vereniging
geworden met als doel het
bevorderen van een optimaal
woon- en leefklimaat in de
kern Klundert. De rol van de
gemeente is de afgelopen jaren
verandert en het is steeds meer
een aanjagende en coördinerende rol geworden. Kennis
en informatie worden gedeeld
en geven ruimte aan leefbaarheidsinitiatieven. Dit is dus de
functie van de Stadstafel. Zij
vormen een verbindende factor
om in gesprek te komen en te
blijven met de overheid en de
maatschappelijke partners. Als
betrokken sleutelfiguren willen de leden van de Stadstafel
zich graag profileren als actieve
Klundertenaren die weten wat
er leeft in Klundert en zij hebben zich als doel gesteld om aan
de slag te gaan met de plaatselijke wensen, uitdagingen en
verbeterpunten zodat Klundert
een leuke groeiende woonkern
zal blijven.
Welkom
Het verenigingsbestuur van
de Stadstafel komt regelmatig bij elkaar. Dit zijn besloten
bestuursvergaderingen. De
volgende openbare Stadstafelbijeenkomst staat gepland op
maandag 26 augustus 2019 om
19.30 in de Niervaert. Iedereen
kan lid worden van de Stadstafel
en iedereen is dus welkom om
mee te praten over de actuele
onderwerpen tijdens deze bijeenkomst.
door Anjo van Tilborgh

SPROK activiteiten voor 55-plussers in
Klundert
Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en 14.25 uur
groep 2, in De Niervaert, Molenvliet 7
in Klundert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mauritshof,
Prins Willemstraat 2 in Klundert
Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf het Sovakplein Klundert

Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert Klundert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervaert Klundert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Klundert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur
in De Niervaert Klundert
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Een mijlpaal om goed en uitgebreid te vieren…

90 jaar clubvoetbal in Fijnaart

De jubileumcommissie met (v.l.n.r.) Jan Otto, Albert Bienefelt, Kris Nuiten, Louise Dulling, Sander Wierikx en Robert Remijn.

Op de 3e zondag van maart dit jaar, op 17 maart 2019, bestond v.v. De Fendert officieel 90 jaar. De
Fendert is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen de voetbalverenigingen Kaaise Boys en FSV. Bij deze
fusie is de oprichtingsdatum 17 maart 1929 van de oudste club (Kaaise Boys) behouden.
“Dat is iets om uitgebreid bij
stil te staan”, dacht Sander Wierikx zo’n twee jaar geleden met
een vooruitziende blik. Na een
oproep en het links en rechts
persoonlijk benaderen van een
clubje mensen, zat op 25 oktober 2017 de huiskamer van
Sander en Linda vol met mensen
die op een of andere manier een
steentje wilden bijdragen aan
het 90-jarig jubileum.
Uitgebreide voorbereiding
Sander glundert: “Schitterend
was dat! Na deze officieuze aftrap is er heel snel een jubileumcommissie geformeerd en verder
werden er op allerlei manieren
hand- en spandiensten aangeboden. We houden ook bij wie er
allemaal meehelpen aan het jubileum en intussen is dat al een
behoorlijke lijst met vrijwilligers. Met Louise Dulling, Robert
Remijn, Kris Nuiten en Albert
Bienefelt en ikzelf zaten we al
snel aan tafel voor een eerste
overleg. En op een later moment
is ook Jan Otto aangeschoven.
We hebben heel wat af vergaderd, geappt, gebeld en gemaild.
Met als resultaat een programma met diverse activiteiten voor
ieder wat wils, zijn we dan ook
erg in onze nopjes.
#1dorp1club
Al snel was de jubileumcommissie het er over eens om zich zo
veel mogelijk te gaan richten op
het aanwezige talent in Fijnaart.
Het jubileum moest een groot
feest worden voor alle leden,

vrijwilligers, sponsoren, supporters en verder iedereen die
zich betrokken voelt bij de vereniging: een dorpsfeest voor en
door mensen uit Fijnaart. Daarom ook het motto #1dorp1club.
Voor ieder wat wils
Ideeën waren er genoeg. Robert:
“We hebben nagedacht om voor
allerlei doelgroepen een leuk
onderdeel in het programma op
te nemen. Er wordt op woensdag
gestart met het jeugdkamp, wat
ieder jaar weer een groot succes
is. En dit jaar is er een record
aantal aanmeldingen. Daarnaast
kon een FIFA-toernooi voor de
jeugd natuurlijk niet ontbreken”.
De voetbalquiz van ‘John en
Sander’ is al jaren een begrip.
Die is meestal in maart, maar is
nu ook opgenomen in het jubileumprogramma en vindt plaats
op Hemelvaartsdag. Hopelijk zit
dan de kantine ook weer afgeladen vol. Op vrijdagavond 31
mei houden we in de feesttent
het Jubileumcafé en daarvoor
hebben we niemand minder dan
internationaal voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis weten te
strikken. Deze avond zal onder
andere worden gevuld met leuke
anekdotes uit de voetbalwereld,
verschillende video- en geluidsfragmenten en een afsluitende
quiz. Er is uiteraard ook ruimte
voor het stellen van vragen. Na
afloop van het Jubileumcafé is
het natuurlijk tijd voor een gezellige afsluitende borrel! Op
zaterdag 1 juni hebben we een
hoop gaafs op de rol staan. We

starten met een hele uitdagende
activiteit voor de jongens, meiden en dames”. Daarna wordt
er een aantal potjes gevoetbald.
Zo is er een wedstrijd voor de
dames en spelen er gelegenheidsteams met oud-spelers van
Kaaise Boys en FSV tegen elkaar.
Na de receptie, waar door voorzitter Kees Rombouts en anderen
wordt terug geblikt en voorruit
wordt gekeken, gaan het 1e elftal en oud-NAC de wei in. En in
de avond is er een groot feest,
met een verrassingsoptreden en
live muziek van De Mannen van
de Straat en DJ Gijs. Dat wordt
ongetwijfeld genieten.
Ook is er een expositie met
onder andere foto’s en krantenknipsels uit de oude doos. Er is
een aantal momenten waarop
deze foto’s van lang en korter
geleden zijn te bewonderen, bijvoorbeeld op zaterdagmiddag in
de feesttent.
Op een gegeven moment zijn we
na gaan denken over de locatie
van de verschillende onderdelen,
vertelt Jan. “Er kwamen steeds
meer ideeën en het enthousiasme nam met de week toe. Bij
een evenement met zo’n grote
omvang komt heel veel kijken.
Denk hierbij aan het opzetten
en inrichten van een feesttent,
de inzet van vrijwilligers en
beveiligers, het regelen van de
benodigde vergunningen, extra
sanitair et cetera. Ik was bij andere verenigingen ook betrokken
bij een vergelijkbaar jubileum en
die ervaring was nu handig.

Horeca
Kris heeft zich onder andere
gericht op het horecagedeelte.
“Ik heb een balletje opgegooid
en al snel zat ik met de plaatselijke horeca aan tafel om ideeën
over een soort mini-Foodtruck
Festival op zaterdag 1 juni uit te
werken. Gaaf en eigenlijk ook
best bijzonder om te zien hoe de
handen ineen worden geslagen
en er zo enthousiast en goed
wordt meegedacht. Met allerlei
partijen, en dat waren er heel
wat, hebben we goede afspraken gemaakt. Top! Dit mooie
programma hebben we voor een
groot deel te danken aan bijdragen van verschillende sponsors.
Ook hebben we mooie subsidies
ontvangen van het Havenbedrijf
Moerdijk en de gemeente Moerdijk en hebben we meegedaan
aan de Rabobank Clubkas campagne. We realiseren ons goed
dat we zonder deze middelen
dit nooit hadden bereikt. Louise
vult aan: “En er waren ook nog
andere creatieve ideeën. Zo is er
een Eredivisie en WK-voetbalpoule opgezet, hebben we een
vergoeding gekregen voor hulp
tijdens de Fendertse Week en
gaat de opbrengst van de Grote
Clubactie naar het jubileum. Alles bij elkaar opgeteld komen we
zo aan een heel mooi bedrag.
Jubileumkrant
Albert: “We hebben best lang
nagedacht over een programmaboekje. De Kleibatsers (waarvoor
dank) brachten ons met een leutig
voorbeeld op het idee om een
krant te gaan maken. Deze jubileumkrant, met informatie over het
jubileum van v.v. De Fendert in de
breedste zin van het woord, wordt
in de week van 21 mei huis aan
huis in het hele dorp bezorgd.
Een mooie mijlpaal
Tot slot: met het bestuur zitten
we op één lijn. De fusie heeft het
voetbal en verenigingsleven in
Fijnaart veel gebracht. De vereniging speelt een belangrijke
sociaal-maatschappelijke rol in
ons dorp. Het is belangrijk om
bij deze bijzondere mijlpaal stil
te staan en we hopen dat we dit
van 29 mei tot en met 1 juni met
veel mensen mogen vieren.
Meer informatie over het jubileum
van v.v. De Fendert is onder andere te vinden op de socialmediakanalen en op www.vvdefendert.nl.

Bridgeclub Fijnaart

Pagina 18

Uitslag maandag 6 mei
A-lijn
1. Gerry v.d. Boon & Maarten
Schouls 58,75%
2. Pex Rijnberk & Henk Stam
58,33%
3. Joke Machielse & Kees de Jong
57,50%

C-lijn
1. Tonny Frijters & Arie v.d. Linden 66,15%
2. Riet Neelen & Annie Reijnders
60,42%
3. Nettie Donders & Cobi Verhoeven 54,69%

B-lijn
Nel Keuter & Anita Koole 61,46%
2. Rob den Engelse & Guido Voet
59,90%
3. Teunie en Wim Boelhouwers
53,13%

D-lijn
1. Willy Oostdijck & Jacqueline
Roks 57,50%
2. Veronica van Nieuwenhuyzen
& Toos Meyers 53,75%
3 ged. Mariette en Piet den Engelse / Piet de Lange & Sjerp Vormeer 51,25%

Unieke Japanse zwaard clinic
in Klundert
KLUNDERT - Frédéric Floquet
Sensei (6e dan Katori Shinto
Ryu) komt op zondag 26 mei
naar Klundert om een Tenshin
Shoden Katori Shinto Ryu
clinic te verzorgen. Dit is één
van de oudste nog bestaande
zwaardscholen en krijgssystemen in Japan.
Het is een compleet krijgssysteem zoals dat in het middeleeuwse Japan aan de Samurai
krijgers werd onderwezen. De
leer van de Tenshin Shoden
Katori Shinto Ryu omvat de
technieken van het hanteren
van de wapens, zoals zwaard,
lange stok, naginata/hellebaard

en de techniek van aanval en
verdediging bij gelijke en bij
ongelijke wapens. Omdat in
het Aikido dezelfde wapens
worden gebruikt, is deze clinic
absoluut een interessante stage voor iedereen die het aikido
beoefent, ongeacht aikido-stijl
of rang.
De clinic is op zondag 26 mei
van 10.00 tot 12.30 uur in de
sporthal van De Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert. Iedereen
is van harte welkom. Na de
clinic er gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Meer informatie over Aikibudo
op www.judoklubklundert.nl

Bridgeclub Ruigenhil
Uitslag competitie 2018/2019
Donderdag 9 mei zesde ronde, 4e zitting
A-lijn
1. Corrie Maat/Bert Maat 62,50%
2. Anita Koole/Ineke Dane 55,42%
3. Magda Weaver/Cor van Veelen
55,00%
4. Joek van de Erve/Ellen Bilstra
53,75%
5. Ria van Sliedregt/Sija de Jong
50,83%
B-lijn
1. Tonny Frijters/Arie van der
Linden 58,85%
2. Nel Keuter/Toon Reijnders 56,77%
2. Jeanne van Putten/Piet van
Putten 56,77%
4. Hans Riethoff/Graeme Reijnders 53,13%
5. Truus van Neste/Ine de Pender
51,04%

ZomerAvondCompetitie
BC Ruigenhil houdt per 6 juni
een Z.A.C. (ZomerAvondCompetitie). Deze avond is altijd op
donderdag en er wordt op de
volgende locatie gespeeld:
de Blokhut, Prins Bernhardplein
2, Willemstad
De aanvangstijd is 19.45 uur,
maar men wordt verzocht om
19.30 uur aanwezig te zijn.
De kosten bedragen 2,00 euro
voor leden NBB en 2,50 euro
voor niet-leden NBB.
Deze bedragen gelden per paar.
De beste 8 resultaten tellen om
de Z.A.C.-kampioen te bepalen.
De laatste speelavond is op 22
augustus 2019.

Programma

Dinsdag 14 mei
RSV MO11-1 – De Fendert
MO11-1 19.00
Woensdag 15 mei
Cluzona JO7-1 – De Fendert JO71 19.00
Donderdag 16 mei
MOC´17 VE2 – De Fendert VE1
20.00
Vrijdag 17 mei
De Fendert MO13-1 – Luctor
MO13-1 19.00
Zaterdag 18 mei
De Fendert MO11-1 – Welberg
MO11-2 09.00
De Fendert JO9-1 – Vosmeer
JO9-1 09.00
De Fendert JO7-1 – Rood Wit
JO7-1 09.30
De Fendert JO15-3 – Welberg
JO15-1 09.30
De Fendert MO13-1 – Vogelw/
Hontenisse 10.30
De Fendert MO11-2 – TSC MO111 10.30

De Fendert JO13-1 – Baronie
JO13-3 11.00
De Fendert JO17-1 – DWO´15
JO17-1 11.00
De Fendert JO15-1 – Zundert
JO15-1 11.00
De Fendert MO19-1 – Kloetinge
MO19-1 12.00
De Fendert 2 – Klundert 2 12.00
De Fendert 4 – F.c. Bergen 5 12.30
De Fendert VR1 – Bruse boys
VR1 13.00
De Fendert 1 – DFC 1 14.30
De Fendert JO19-1 – DVO´60
JO19-1 14.30
Roosendaal JO11-4 –De Fendert
JO11-4 08.45
Halsteren JO8-4 – De Fendert
JO8-2 09.00
MOC´17 JO11-3 – De Fendert
JO11-2 09.45
MOC´17 JO12-4 – De Fendert
JO12-1 09.45
Nw. Borgvliet JO7-2 – De Fendert JO7-2 10.00
Roosendaal JO11-1 – De Fendert
JO11-1 10.15
NSV JO11-1 – De Fendert JO11-3
11.00
DFC 5 – De Fendert 5 12.30
DVO´60 7 – De Fendert 3 13.00
Roosendaal JO15-4 – De Fendert
JO15-2 13.15
Klundert 5 – De Fendert 6 14.30
Zondag 19 mei
De Fendert 2 (zo) – Schutters 2
10.00
JO17-1G 13.00
Oranje Blauw’14 JO12-2 - SVC
JO12-1 11.00
Oranje Blauw’14 JO9-1G - SC
Kruisland JO9-2 09.30
Oranje Blauw’14 JO7-1 - DSE
JO7-1 10.30

Programma
Donderdag 16 mei
Oranje Blauw’14 2 - Victoria’03
7 20.00

Zondag 19 mei
Beek Vooruit 10 - Oranje
Blauw’14 2 12.15
Oranje Blauw’14 3 - Noordhoek
4 12.15
SC Emma 4 - Oranje Blauw’14 411.00

Zaterdag 18 mei
Steenbergen 4 - Oranje Blauw’14
1 15.15
Virtus JO17-3 - Oranje Blauw’14

Kijk voor meer informatie en het
laatste nieuws altijd even op de
website: www.oranjeblauw14.nl

vv Oranje-Blauw ‘14

PV Fijnaart

Uitslag Postduivenvereniging
Fijnaart Melun, Midfond Oude
duiven van zondag 12 mei
± 360 km. Gelost om 08.30 uur
met 147 duiven.
1. Van Dijk-Loman Oud Gastel
2. Van Dijk-Loman Oud Gastel
3. Van Dijk-Loman Oud Gastel
4. Van Dijk-Loman Oud Gastel
5. Van Dijk-Loman Oud Gastel
6. Van Dijk-Loman Oud Gastel
7. A.C.A. Kersten Fijnaart

8. Van Dijk-Loman Oud Gastel
9. Van Dijk-Loman Oud Gastel
10. A.C.A. Kersten Fijnaart
11. A.C.A. Kersten Fijnaart
12. Van Dijk-Loman Oud Gastel
13. A.C.A. Kersten Fijnaart
14. Van Dijk-Loman Oud Gastel
15. Van Dijk-Loman Oud Gastel
16. A.C.A. Kersten Fijnaart
17. A.C.A. Kersten Fijnaart
18. Van Dijk-Loman Oud Gastel
19. A.C.A. Kersten Fijnaart
20. Van Dijk-Loman Oud Gastel
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Voetbalvereniging
Klundert

Klundert snakt naar eind
competitie
Een zwaar gehavend Klundert was uiteindelijk niet opgewassen tegen
een degelijk WHS dat in Arvin de Witte, die na dit seizoen naar Halsteren vertrekt, haar belangrijkste speler heeft die duidelijk te goed is
voor de derde klasse. Klundert begon nog wel goed aan de wedstrijd,
maar bij de eerste de beste aanval van WHS was het al raak. Snel werd
het 2-0. In de tweede helft probeerde Klundert wel maar wist nauwelijks kansen te creëren. WHS wist ongehinderd 0-3 binnen te werken.
In de 80e minuut deed Jeffrey van Wingerden nog wat terug. Maar
de punten gingen terecht mee naar Sint Annaland en Klundert is nog
steeds niet definitief zeker van behoud van het derde klasserschap.
Volgende week reist Klundert af naar Sint Philipsland dat ook nog
volop in de problemen zit.
Programma woensdag 15 mei:
18.45 uur: SC Welberg JO11-2 Klundert JO11-1
Programma donderdag 16 mei:
20.00 uur: MOC'17 VE1 - Klundert VE1
Programma zaterdag 18 mei:
14.30 uur: NOAD'67 1 - Klundert 1
12.00 uur: De Fendert 2 - Klundert 2
14.30 uur: Alliance 4 - Klundert 4
14.30 uur: Klundert 5 - De Fendert 6
12.00 uur: Klundert JO17-1 MZC'11 JO17-2
10.15 uur: Klundert JO15-1 - Baronie JO15-5
11.45 uur: Halsteren JO13-2 Klundert JO13-1
08.45 uur: Klundert JO12-1 Tholense Boys JO12-1

10.00 uur: Internos JO12-1 Klundert JO12-2
10.00 uur: SC Kruisland JO11-1 Klundert JO11-1
08.45 uur: Seolto JO11-1G Klundert JO11-2
09.00 uur: Klundert JO10-1 Prinsenland JO10-2
09.00 uur: FC Bergen JO9-1 Klundert JO9-1
08.30 uur: Unitas'30 JO8-6G Klundert JO8-2
09.00 uur: Klundert JO7-1 - BSC
JO7-1
10.00 uur: Klundert JO7-2 - DOSKO JO7-1G
11.00 uur: BSC JO7-4 - Klundert JO7-3
11.00 uur: Klundert JO7-4 - Zundert JO7-1
11.15 uur: Virtus JO7-1G - Klundert JO7-5
14.30 uur: Klundert VR1 - SVO/
DKS'17 VR3

Voetbalvereniging
TPO Moerdijk
Programma woensdag 15 mei
19.00 uur: DHV/TPO/VOV JO13-1
- Sprundel JO13-1 Den Hoek
Programma zaterdag 18 mei
14.00 uur: VCW JO17-1 - DHV/
TPO/VOV JO17-1 Wagenberg
10.30 uur: DHV/TPO MO17-1 Terheijden MO17-1 Den Hoek
10.00 uur: Boeimeer JO14-1 TPO/VOV/DHV JO14-1 Breda
11.00 uur: TPO/VOV/DHV JO11-1
-Hoeven JO11-2 Moerdijk

09.30 uur: TPO/DHV/VOV JO10-1
- Seolto JO10-3 Den Hoek
09.00 uur: DVO'60 JO9-2 - TPO/
DHV/VOV JO9-1 Roosendaal
09.30 uur: TPO/DHV/VOV JO9-2 Internos JO9-2 Moerdijk
Programma zondag 19 mei
14.30 uur: SC Welberg - TPO 1
11.00 uur: SVC 2 - TPO 2
10.00 uur: TPO 3 - JEKA 14

DSO 1 trakteert koploper
op nederlaag
Het eerste team van DSO keek al een half jaar uit naar deze wedstrijd
tegen koploper Keep-Fit uit Roosendaal. Na de verloren uitwedstrijd
was DSO nu klaar om revanche te nemen en te winnen.
Door DSO werd goed gecombineerd en ze wisten mooie acties te maken. Later liep het toch wat minder en kwam Keep-Fit voor te staan
met een ruststand van 4-6. Na de rust gaf DSO meer gas en nam snel
de voorsprong weer over. Het bleef een tijdje gelijk op gaan, maar
uiteindelijk wist DSO met 12-11 de wedstrijd te winnen.
Uitslagen zaterdag 11 mei:
DSO 1 - Keep Fit '70 1: 12 - 11
DSO 2 - ONDO 2: 14 - 14
DSO 3 - Keep Fit '70 3: 9 - 6
DSO 4 - Merwede / Multiplaat 7:
7-9
DSO 5 - De Voltreffers 2: 9 - 5
DSO 6 - Scheldevogels 4: 5 - 10
DSO MW2 - VIOS MW1: 5 - 6
DSO A1 - Keep Fit '70 A1: 8 - 7
DSO B1 - Twist B1: 10 - 12
Good Luck B2 - DSO B2: 17 - 6
DSO B3 - VIOS B1: 9 - 7
DSO C1 - Ventura Sport C1: 6 - 2
PKC / SWKGroep D2 - DSO D1:
4-8
ADO D1 - DSO D2: 4 - 4
ADO D2 - DSO D3: 8 - 2
De Voltreffers E1 - DSO E1: 3 - 18
DSO E3 - Keep Fit '70 E1: 5 - 6
DSO E2 - Keep Fit '70 E2: 7 - 2
Korbatjo F2 - DSO F1: 12 - 1
Juliana F4 - DSO F2: 7 - 14
Programma woensdag 15 mei:
20:15 uur: Vriendenschaar MW2
- DSO MW1
20:00 uur: Good Luck MW1 DSO MW2

Programma zaterdag 18 mei:
16:00 uur: DSO 1 - Seolto 1
14:30 uur: DSO 2 - RWA 3
13:00 uur: DSO 3 - Albatros 7
14:30 uur: DSO 4 - Vriendenschaar 6
13:00 uur: DSO 5 - DeetosSnel 8
14:30 uur: DSO 6 - Focus 3
11:30 uur: DSO A1 - Focus A1
10:15 uur: DSO B1 - ADO B2
15:30 uur: Oranje Wit B3 - DSO
B2
11:30 uur: DSO B3 - PKC / SWKGroep B6
10:30 uur: DSO C1 - Korbatjo C2
10:00 uur: Merwede / Multiplaat
D1 - DSO D1
10:00 uur: Springfield D1 - DSO
D2
11:45 uur: Scheldevogels D1 DSO D3
11:15 uur: Springfield E1 - DSO
E1
09:30 uur: DSO E3 - Springfield
E2
09:30 uur: DSO E2 - Juliana E3
09:00 uur: Oranje Zwart / De
Hoekse F1 - DSO F1
10:00 uur: Oranje Wit F4 - DSO
F2

Promo Shape Workout bij Spido
KLUNDERT - Op zaterdag 18
mei is er bij sportvereniging
Spido in Klundert een speciale
BRN demonstratie. Dit is een
ultieme shape workout voor de
Body u Really Need, BRN dus.
Deze demo wordt gegeven in
de sportzaal van Spido aan de
Prins Willemstraat 1 in Klundert.
De BRN workout is een toegankelijke, effectieve en vooral
motiverende groepsles waarbij
je werkt aan alle facetten voor
een fit, sterk en mooi lichaam.

De workout waarmee je optimaal calorieën verbrandt en je
hele lichaam in shape brengt!
Cardio, spierverstevigende
oefeningen en coretraining in
één. De workout duurt ongeveer 45 minuten. De deelname
aan deze BRN demo is gratis,
maar het aantal deelnemers is
beperkt (vol is vol). Degenen
die mee willen doen, kunnen
zich hiervoor aanmelden via
een berichtje op Facebook of
via e-mail aan activiteiten@
spidoklundert.nl.

Bridge 55+
Uitslag dinsdag 7 mei
1. Riet Neelen & Annie Reijnders
61.25%
2. Nel Breure & Nel Keuter
59.50%
3. Martha & Piet Berghout
56.00%

4. Marcia Erkamps & Mia Schouten 54.58%
5.Corrie & Jan Nieuwenhuizen
53.00%
6. Inge & Toon Reijnders 52.08%
7. Anke & Pex Rijnberk 50.00%

AMSTEL, HEINEKEN
OF BRAND*
Krat Amstel 24x30 cl,
Heineken 24x30 cl of
Brand 24x30 cl

10

99

Geen 18, geen alcohol

* Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.
Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op
Jumbo.com/bieraanbieding.
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Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

