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Margreet en Dave naar
Malawi als World Teachers

Wandelen in groepsverband
in en om Klundert

Gewoon bijzonder:
Thijs van den Berge

Koningsdag was weer een heerlijk Oranjefeest!

Geen uitbundig oranjezonnetje deze keer, maar wel een uitbundig feest in onze regio. Het was een fris windje en
hier en daar viel ook af en toe wat regen, maar overal volop activiteiten en overal een gezellige drukte.
Klundert: Oranjestad
In Klundert begonnen de festiviteiten traditioneel met de optocht
versierde fietsen voorafgegaan
door de Oranje Garde. Deze optocht eindigde bij het Stadhuis,
waar ondertussen al heel wat
Klundertenaren zich hadden verzameld voor de aubade. Voor de
59e keer stond Wim Hommel op
het bordes om deze aubade te
leiden. Het fanfareorkest van Determinato zorgde zoals elk jaar
voor de muzikale begeleiding van
dit muzikale eerbetoon. Het Stadhuisplein stond weer bomvol en de
hele menigte zong uit volle borst

het volkslied en de speciale aubadeliedjes mee. Daarmee was weer
duidelijk te horen dat Klundert
echt een Oranjestad is.
Daarna overal in het centrum allerlei activiteiten, zoals de vrijmarkt, spelen met de scouting bij
de Bottekreek, een gezamenlijke
oranjelunch, een stormbaan, een
rodeostier en een bungeetrampoline, diverse optredens en tot slot
een drukbezochte Koningsborrel
in De Stad.
Dorpsfeest in Noordhoek
Ook in Noordhoek was er weer
van alles te doen. Ook daar een

optocht met versierde fietsen en
een aubade als start van de dag.
Daarna allerlei festiviteiten in en
om de feesttent met cake versieren, knutselen, een vrijmarkt en
diverse optredens. ’s Middags gaf
Cheyenne van Caam een demontratie met bijzondere dieren, zoals de koningspython ’s Jake en
Jimmy, Sven de schildpad en Nila
de Argentijnse Teju, een prachtige hagedis. De kinderen vonden
het allemaal toch wel een beetje
eng, maar geïnteresseerd werden
er heel wat vragen gesteld aan
Cheyenne. Na de show mochten
ze zelfs op de foto met sommige

Dodenherdenking Klundert,
Moerdijk en Noordhoek

dieren.
Ondertussen was er buiten een
beachvolleybaltoernooi en mocht
de jeugd meedoen aan een speciale graffiti workshop. De jongste
Noordhoekertjes vermaakten zich
prima met de diverse springkussens en ballenbakken. Aan het
eind van de dag was de finale van
Heel Noordhoek bakt in de feesttent. Daar de meest prachtige
creaties en de beker ging naar Jolanda Verheijen voor de prachtige
Koningstaart.
Gezelligheid in Moerdijk
In Moerdijk mochten de kinderen ’s morgens samen hun fietsen versieren in De Ankerkuil en
daarna gingen ze in optocht door
het dorp naar het voetbalveld.
Daar was ’s middags van alles
te doen. Voor de kinderen was er
een springkussen in de vorm van
een gigantisch speelkasteel en
een stormbaan, er was een goochelshow en ze mochten zich laten schminken. Het feest werd in
Moerdijk afgesloten met een gezamenlijke barbecue bij De Blokhut.

Vet bevriezen (Cryolipolyse)
Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

Vanaf € 98,00

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

Staat hier
volgende week
uw advertentie?
Mail die dan
naar:

advertenties@indeklundert.nl
Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert
(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.nl
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Colofon

Dodenherdenking in onze regio

In 300 woorden
FEESTSTEMMING!

In de Klundert is een uitgave
van Stichting in de Klundert

Er zijn van die speciale dagen
dan word je ’s morgens wakker
en ben je meteen in feeststemming. Dat is overigens bij mij
wel een uitzondering, aangezien
ik ’s morgensvroeg niet op m’n
allerbest ben. Ik heb geen echt
ochtendhumeur, tenminste, zo
lang iedereen om me heen zich
gewoon rustig houdt en niet meteen volop gaat kletsen.

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

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

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

In de Klundert wordt elke week
op dinsdag/woensdag huis
aan huis bezorgd in de kernen
Klundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en
Zwingelspaan.
Losse kranten o.a. verkrijgbaar
bij Albert Heijn in de Klundert
In de Klundert behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht
voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.

Foto van de
week

Weekschrijfsel

Zaterdag 4 mei 2019 herdenken we ook in onze regio de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies
daarna. Het thema van de Nationale Dodenherdenking dit jaar is 'In
vrijheid kiezen'. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan
elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband
te brengen met de actualiteit wereldwijd. Zo ook in Klundert, Noordhoek en Moerdijk.
Herdenking in Klundert
De bijeenkomst in Klundert wordt
georganiseerd door de Stichting
Oranjecomité Klundert. Vanaf het
Stadhuisplein vertrekt de stoet
in stille tocht met de Oranje Garde geflankeerd door de Scouting
Jan Bautoen Groep naar het Herdenkingsmonument bij de Algemene Begraafplaats. Daar wordt
onder muzikale begeleiding van
Determinato koraalmuziek gespeeld, terwijl de scoutinggroep
en Avant Garde de wacht houden.
Na Signaal Taptoe wordt er twee
minuten stilte in acht genomen.
Na toespraken door afgevaardigden van het gemeentebestuur en
de Klundertse kerken vinden de
kransleggingen plaats. Na deze
plechtigheid gaat de stoet terug
naar het Stadhuisplein, waar het
Wilhelmus wordt gezongen en de
vlag wordt gehesen. Iedereen is
daarna uitgenodigd voor een kopje
koffie of thee in het Stadhuis.

Noordhoekse herdenking in de
kerk
In Noordhoek begint om 19.30
uur een herdenkingsplechtigheid
in de voormalige kerk. Om 20.00
uur twee minuten stilte en daarna
kransleggingen bij het oorlogsmonument.
Dodenherdenking in Moerdijk
In Moerdijk vertrekt om 19.40 uur
een stille tocht vanaf De Ankerkuil
naar het oorlogsmonument De
Klokkenstoel. Bij de klokkenstoel
wordt door een delegatie van Muziekvereniging Determinato koraalmuziek ten gehore gebracht
en staan de zeekadetten bij De
Klokkenstoel opgesteld. Na het
spelen van The Last Post wordt er
twee minuten stilte in acht genomen. Hierna is er voor iedereen
gelegenheid voor het leggen van
kransen. Na afloop vertrekt de
stoet naar Verenigingsgebouw De
Sprange waar een ieder welkom is
voor een kopje koffie of thee.

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.

Maar er zijn uitzonderingen en
dan heb ik geen enkel probleem
om meteen in feeststemming
te zijn. Dat was dus afgelopen
zaterdagochtend. Kleindochterlief had een nachtje bij ons
gelogeerd en aangezien we bijtijds bij de aubade wilden zijn,
hadden we een vroege start.
Fijn zo’n begin van de dag. Dan
heb je ’t er wel voor over om de
wekker extra vroeg te zetten
om heerlijk te genieten van het
moment.
Sowieso altijd leuk zo’n Koningsdag. Jammer dat het een
beetje somber weer was. Als
het zonnetje schijnt, dan is het
nog veel leuker. Maar toch
heeft zo’n koninklijke dag altijd
iets heel speciaals. Dan sta je
daar ’s morgens op een bomvol Stadhuisplein om samen de
aubadeliedjes te zingen. Jong
en oud zingt en kleppert bij het
Klepperliedje en jubelt hoera
voor de Koning. En de hele dag
probeer je die stemming ook
vast te houden en te genieten
van alle gezelligheid.
Dit jaar heb ik een rondje gemaakt op Koningsdag en mocht
ik proeven aan alle feestelijkheden in Klundert, Moerdijk en
Noordhoek. Leuk om te zien
hoe ze overal op hun eigen manier zo’n dag invullen. ’s Avonds
nog een uurtje naar een verjaardag bij de buurtjes.
Alhoewel normaal een echt
avondmens ging op deze feestdag bij mij al bijtijds het lichtje
uit. Misschien toch een beetje
veel van ’t goede allemaal.

Maak een foto van een mooi of
bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.
nl. Zet er even bij waar de foto
precies genomen is.

Veel leesplezier met deze 29e
editie!

Deze week een foto van Segert van Wensen: “Woensdag kwam ik met
de fiets van Zevenbergen en vlakbij Klundert heb ik deze foto gemaakt.”

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de
Klundert
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Nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…”
Maar liefst 22 vrijwilligers in de gemeente Moerdijk werden vrijdagochtend verrast met een lintje. Voor alle gedecoreerden was het een complete verrassing. Met zoveel lintjes is onze gemeente de koploper in de hele regio. In ons verspreidingsgebied waren er vijf mensen die de
woorden te horen kregen: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…”
Allemaal werden ze vrijdag voormiddag thuis verrast door burgemeester Jac Klijs of wethouder
Thomas Zwiers. Er waren namelijk twee busjes op pad om alle
lintjes uit te delen, want dit moet
allemaal voor 13.00 uur gebeurd
zijn. Voor de burgemeester alleen
niet om te doen zoveel bezoekjes
aan vrijwilligers die een lintje krijgen, dus kreeg de helft van de decorandi een bezoek van de burgemeester en de andere helft kreeg
de versierselen opgespeld door de
wethouder.
De vijf vrijwilligers die binnen
ons verspreidingsgebied wonen,
verdienen het om ook hier even
uitgelicht te worden. Want zoals
de burgemeester het vrijdagmiddag bij de bijeenkomst voor alle
gedecoreerden van de gemeente Moerdijk zo mooi verwoordde:
“Vrijwilligers zijn het cement van
de samenleving. Het vrijwilligerswerk moeten we met z’n allen
stimuleren en belonen. Degenen
die een lintje hebben gekregen,
die hebben dat echt verdiend. Je
moet je toch minstens 15 jaar lang
ettelijke uren per week inzetten
als vrijwilliger, bijvoorbeeld op
het gebied van sport, kunst, cultuur, de kerk, pleeg- of mantelzorg om überhaupt een lintje te
verdienen. Zo’n lintje is dus echt
een schouderklopje vanuit de samenleving. En het mooiste is als je
dan ergens voor de deur staat en
de vrijwilliger blijkt echt verbaasd
te zijn, prachtig om die emotie te
zien, hier en daar een traantje, de
complete verrassing, dat zijn de
echte vrijwilligers.”
Mevrouw Wera Blommers-Nieuwenhuijzen (70 jaar) uit Klundert.

Wera is sinds 2002 vrijwilliger
bij woon-zorgcentrum De Zeven

Schakels te Zevenbergen. Betrokkene organiseert diverse activiteiten voor de bewoners, zoals
de beweegclub, de soos, bingo,
filmmiddagen, het bloemschikken, optredens van muzikanten
en het bezoeken van de markt
met de bewoners. Daarnaast vervoert zij bewoners naar de kerkdienst, verzorgt soep en broodjes
bij het kijken van de bewoners
naar sportevenementen en bakt
zij maandelijks friet voor de bewoners. Daarnaast is Wera actief
als vrijwilliger bij de speeltuin Het
Westerkwartier.
Mevrouw Elmy Kers–Meijers (52
jaar) uit Klundert.

Elmy is sinds 1984 actief bij de
Vereniging Jeugd en Kunst te
Fijnaart. Zij verricht daar diverse
werkzaamheden. Tussen 1989 en
2009 was ze actief bij Balletschool
Angelien Claus. Elmy is verder
actief (geweest) als vrijwilliger bij
de RK bassischool De Rietvest, bij
de Stichting 650 jaar Klundert als
secretaris van de werkgroep cultuur/onderwijs en bij de Stichting
Jeugdmusical Snipperbende waar
zij zich heeft ingezet o.a. bij het
kappen, schminken en het naaien en repareren van toneelkleding. Elmy is sinds 2000 actief als
vrijwilliger bij en bestuurslid van
Sportvereniging ’t Rooie Paerd te
Klundert. Zij is lid van de duikvereniging en zet zich in voor beginnende duikers. Verder zwemt ze
met een patiënt die een lichamelijke beperking heeft en is ze betrokken bij de organisatie van de
diverse activiteiten. Vanaf 2008 is
ze vrijwilliger bij het Klundert Ondernemers Kontakt. Zij is actief
als schminker tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Vanaf 2017
is zij vrijwilliger bij SOVAK waarbij
zij allerlei activiteiten onderneemt

met een cliënt.
De heer Aad Kouwenhoven (69
jaar) uit Noordhoek.

en gastvrouw bij Stichting Gemeenschapshuis Moerdijk. Sinds
2011 is betrokkene vrijwilliger bij
en bestuurslid (2011-2014) van de
gemengde zangvereniging “Niervaert koor’.
Mevrouw Dianne Wervers–van
der Burgh (52 jaar) uit Moerdijk.

Van 1994 tot 2002 is was Aad bestuurslid van de H. Joannes de
Doperkerk in Klundert. Daarnaast
was hij koster en ook lid van de
parochieraad. Tevens verzorgde
hij het wekelijks onderhoud van de
kerktuin bij de pastorie. Van 1996
tot 2013 was betrokkene lid van
de caritasinstelling Klundert en
Noordhoek en (vanaf 2003) Zevenbergen. Sinds 2002 is decorandus
bestuurslid van de Immanuelkerk,
steunpunt St Jozef in Noordhoek.
Ook is hij koster en draagt hij zorg
voor het onderhoud van de begraafplaats. Van 2005 tot 2009 en
van 2009 – 2012 was Aad verlener
van mantelzorg aan twee oud-collega’s. Sinds 2006 is hij vrijwilliger
en gastheer bij voetbalvereniging
Noordhoek. Ook is hij lid van het
jeugdbestuur.
Mevrouw Marlies de Visser–
Broere (57 jaar) uit Moerdijk.

Marlies is sinds 1993 actief als
vrijwilliger bij de vogelvereniging
Moerdijkse Vogelvrienden. Zij verzorgt de verloting tijdens de vogelshows en werft de adverteerders
voor de catalogus. Vanaf 1995 is
betrokkene vrijwilliger bij en penningmeester van De Zonnebloem,
afdeling Moerdijk. Sinds 1999 is
Marlies vrijwilliger bij het Ziekentriduüm Immanuel Caritas cluster
Oost. Vanaf 2004 is zij beheerder

Sinds 1986 is betrokkene vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente
Moerdijk. Dianne helpt o.a. bij het
maken van het kerkblad, is leidster bij de kindernevendienst, bezoekt oudere en zieke leden, organiseert monumentendag en inzamelingen voor kinderen in ontwikkelingslanden en verricht diverse
hand- en spandiensten. Vanaf
1999 is decoranda vrijwilligster
bij de Interconfessionele Basisschool De Klaverhoek in Moerdijk.
Betrokkene was voorzitter van de
ouderraad en lees- en overblijfmoeder. Verder heeft zij de bibliotheek opgezet, begeleidt kinderen
bij het zoeken naar boeken en is
zij lid van een werkgroep die activiteiten voor de kinderen opzet
waar betrokkene als begeleidster
optreedt. Sinds 2015 is Dianne
vrijwilligster bij De Zonnebloem
afdeling Moerdijk. Zij verzorgt de
liturgie voor de Oecumenische
kerkdienst, is afgevaardigde van
de afdeling Moerdijk bij de regiovergaderingen en helpt bij activiteiten. Daarnaast is Dianne ook
actief als verenigingslid, eerst van
de voormalige Muziekvereniging
Hollands Diepklanken Moerdijk
en sinds 2013 van Muziekvereniging Determinato Klundert, waar
ze behalve muzikant ook actief is
in diverse commissies.

Door Anjo van Tilborgh
Fotografie Ellen van der Vlist en
Anjo van Tilborgh

Tip de redactie: redactie@indeklundert.nl
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Werken aan beter onderwijs met Edukans

Klundertse leraren naar Malawi in Afrika

utspelen. Blauwtje en geeltje is
zo’n mooi voorbeeld, waarbij kinderen lekker creatief bezig kunnen zijn en leren om anders tegen
dingen aan te kijken. En natuurlijk
ga ik heel veel met ze zingen. Eigenlijk wil ik heel veel, maar heb
nog geen idee wat er allemaal
kan. We gaan het beleven en ik
heb er enorm veel zin in.”

Afgelopen zaterdag zijn ze vertrokken naar Malawi. Dave van Gelderen en Margreet Troost staan beiden voor de klas op Basisschool Het
Bastion in Klundert en nu zijn ze twee weken naar Malawi om daar
te helpen het onderwijs actiever te maken. Net voor vertrek hebben
we deze enthousiaste docenten nog even gesproken over hun werkbezoek aan dit Afrikaanse land.
Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. In diverse
ontwikkelingslanden wordt er
gewerkt aan het best mogelijke
onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen
met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Maar
liefst zo’n 250 miljoen kinderen
gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle
klaslokalen en slecht opgeleide
docenten zorgen voor onderwijs
van lage kwaliteit. Edukans zorgt
onder andere voor een veilige
leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders.
Goed voorbereid
Dave gaat voor de zevende keer
naar Afrika als zogenaamde World
Teacher van Edukans. Eerder al
geweest in Ethiopië, Oeganda en
Kenia en nu voor de vierde keer
naar Malawi. “Zelf ga ik mee als
begeleider van de groep.”
Margreet gaat voor het eerst. “En
ik ga zelfs voor het eerst vliegen,
dus extra spannend, maar ik heb
er zo ontzettend veel zin in. We zijn
heel goed voorbereid, daar zijn we
ongeveer een jaar mee bezig geweest en nu is het dus zover”.
Verandering in gang zetten
Totaal bestaat de groep die zaterdag naar Malawi is vertrokken uit

23 Nederlandse World Teachers.
Daar gaan ze op verschillende
scholen aan het werk om met
name de docenten te leren hoe
ze actiever les kunnen geven. “Je
moet je voorstellen dat ze daar
klassen hebben met soms wel 70
of 80 kinderen. Wat daar nog heel
vaak gebeurt, is frontaal les geven. De leraar staat voor de klas
en praat en de kinderen luisteren
passief. Wij gaan proberen de lessen te activeren. Dus geen nieuwe
lesmethodes brengen, maar bij de
lessen die ze daar hebben, samen
een actievere werkvorm bedenken. Sommige kinderen moeten
wel een uur of twee lopen voor ze
op school zijn en als ze dan alleen
maar stil moeten zitten en naar
passieve lessen moeten luisteren,
dat werkt niet echt stimulerend,
sommige kinderen slapen zelfs
een groot gedeelte van de dag in
de klas. Ons uitgangspunt is om
verandering in gang te zetten”,
legt Dave uit.
Creatief lesgeven
Margreet heeft zelf ook wat leuke
lessen voorbereid en hoopt dat ze
kans krijgt om daar te laten zien
hoe leuk het is als kinderen actief meedoen in de klas. “Ik heb
bijvoorbeeld hele mooie prentenboeken en ik ga proberen om de
kinderen daar het verhaal te laten

Werkbezoek
Het zal absoluut hard werken
worden die twee weken met weinig tijd voor ontspanning. Volgens
Dave is er hooguit in het weekend
wat extra vrije tijd. “Het is echt een
werkbezoek. We moeten elke dag
om vijf uur opstaan, de scholen
beginnen daar al om half acht. Het
zijn in Malawi overwegend grote
scholen. Zo’n 2.500 leerlingen zijn
geen uitzondering. Het is dus een
flinke uitdaging voor de docenten.”
Er worden workshops gegeven,
onder meer over activerende
didactiek en differentiatie. De
schoolleiders hebben een meer
coachende rol. ”Maar we werken
ook aan ‘community involvement’,
een grotere betrokkenheid van de
gemeenschap zorgt voor een positieve bijdrage om de kinderen te
stimuleren hun school af te maken.”
Zelfde kansen creëren voor
meisjes
In de onderbouw zijn de groepen
het grootst. Naarmate de kinderen ouder worden, haken er
steeds meer af. Dave legt uit dat
er met name ook projecten zijn
om de jeugd te leren hoe ze om
moeten gaan met discriminatie,
uithuwelijking, HIV en dergelijke.
“Bij de klassen in de bovenbouw
zijn het met name nog jongens
die nog naar school gaan. Meisjes
worden nog steeds achtergesteld
en ook komt het nog steeds voor
dat jonge meisjes worden uitgehuwelijkt,. Door onze projecten
hopen we dat meisjes dezelfde
kansen krijgen.”
Betere leraar
Door zijn enthousiasme over dit
soort werk heeft Dave Margreet
weten over te halen ook mee te
gaan. “En dat was niet zo moeilijk
om mij over te halen, dit is echt

iets voor mij. We zijn nu nog niet
weg, maar ik weet zeker dat dit
een geweldige ervaring gaat worden. De reis van m’n leven.”
Voor Dave is het inmiddels bijna
een vanzelfsprekendheid om jaarlijks mee te gaan met zo’n groep
van Edukans. “Als je dit eenmaal
een keer hebt gedaan, dan kom je
er niet meer van los. De grootste
cultuurshock is niet het moment
dat je daar aankomt, maar juist
als je daarna terugkomt in Nederland. Het mooiste van zo’n reis is
om mensen te zien veranderen.
Door dit te doen, word je zelf ook
een betere leraar. Je leert anders
te kijken naar de wereld en met
name naar het onderwijs.”
Vrijwilligerswerk
Zo’n reis is overigens geheel vrijwilligerswerk. Of liever gezegd: je
moet zelf geld meebrengen. “De
reis betaal je in principe zelf. Dat
kost ongeveer tweeduizend euro
inclusief vervoer en volpension.
Het is geen luxe verblijf, we logeren in een oude missiepost van de
zusters.”
Om de nodige gelden bij elkaar te
krijgen, houden de meeste deelnemers sponsoracties en sommige scholen dragen een stukje
bij in kader van deskundigheidsbevordering. Daarbij moeten alle
deelnemers minimaal duizend
euro sponsorgeld inbrengen. “Zo
kunnen jouw collega’s in ontwikkelingslanden deelnemen aan het
trainingsprogramma én kan Edukans opvolging geven aan de kwaliteitsverbetering die jij tijdens de
reis inzet. Het lijkt een hoop, maar
alle deelnemers krijgen het altijd
voor elkaar om dit te kunnen realiseren.”
Over twee weken op 12 mei hopen Dave en Margreet weer terug
te zijn in Nederland. De reis valt
normaal gesproken in de meivakantie, maar hier zijn de scholen dan alweer een week aan de
gang. “Gelukkig hebben we van
onze school en de overkoepelende
Stichting De Waarden alle medewerking gekregen. Ze hebben ons
de kans gegeven om dit te doen en
ze steunen ons hierin”, aldus beide enthousiaste World Teachers.

Adverteren? Mail uw advertentie naar: advertenties@indeklundert.nl
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Gewoon Bijzonder...
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze week aan het woord Thijs van den Berge (30) uit Klundert

Op mijn familie en op mijn vriendenclub. Leuk hoe we met elkaar
omgaan. En trots op de kinderen
van mijn broer, daar geniet ik ook
enorm van.
Mijn lijfspreuk is...
Als je iemand tegen komt zonder
glimlach, geef hem dan die van jou.
Mijn sterrenbeeld is...
Steenbok. Pas voor mijn 30e verjaardag nog een heel epistel gehad
over vriendschap met een steenbok
en dat vond ik wel mooi om te lezen.
Geen idee of ik een echte steenbok
ben, misschien wel. Maar ik heb er
verder niets mee, ik lees ook nooit
horoscopen.

Ik woon in Klundert sinds…
Heel m’n leven woon ik al in Klundert. Geboren aan ’t Ravelijn en
daar ook opgegroeid met mijn ouders en twee oudere broers. Wat
een fijne jeugd heb ik daar gehad.
Altijd spelen op straat met vriendjes en vriendinnetjes en het mooiste
is dat we nog steeds een hechte
vriendenclub zijn. Ik heb op Basisschool Het Bastion gezeten, daarna naar de Havo op het Markland
College. Toen de lerarenopleiding
op de Pabo in Dordrecht. Heb een
aantal jaren voor de klas gestaan
onder andere ook op Het Bastion.
Dat was best een beetje raar om als
collega’s samen te werken met je
vroegere leraren. Vijf jaar geleden
heb ik de winkel van Primera overgenomen van mijn vader. Men zegt
wel eens dat het jammer is voor het
onderwijs dat ik daarmee gestopt
ben, maar de hele organisatie zoals
het nu gaat binnen het onderwijs,
dat is echt niks voor mij. Al die verplichtingen zoals vergaderingen,
verslagen schrijven, stukken lezen,
dat was niks voor mij. Ik wilde gewoon bezig zijn met lesgeven, wilde
tijd steken in lesvoorbereiding. Vijf
jaar geleden was mijn vader zo ziek,
hij kon die winkel niet meer aanhouden. Ik was al vaak in de winkel, eerst als bijbaantje en later om
m’n vader te helpen als ik vrij was.
Die winkel vond ik toen en nu nog
steeds gewoon heel leuk. Gezellig
met mensen omgaan, daar houd ik
van. Bovendien heb ik nu ook meer
tijd voor andere dingen, zoals toneel
en theater, muziek en het Oranjecomité.

Men zou mij kunnen kennen van...
Vroeger van school, later toen ik zelf
voor de klas stond of nu van de winkel. Ik ben actief bij het jeugdwerk
in de Gereformeerde kerk, ik ben lid
van een theatergroep, dus mogelijk
hebben mensen mij wel eens in een
theaterstuk zien spelen. Ik speel
sinds een paar jaar ook saxofoon
bij Determinato, ik zat in het productieteam van Passie in Klundert
en heb daar ook een actieve rol in
gespeeld als verteller. Geweldig om
zoiets te organiseren en ook daar
heb ik weer andere mensen leren
kennen. En een heleboel mensen
kennen mij misschien wel als voorzitter van de Stichting Oranjecomité
Klundert. Dat doe ik inmiddels ook
al weer vijf jaar.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan of meegemaakt heb…
Na de Pabo ben ik een half jaar naar
Suriname geweest. Daar heb ik gewoond en les gegeven bij een stichting voor lichamelijk beperkte mensen. Dat was echt super leerzaam.
In het begin was het best lastig om
daar als Nederlander te zijn. De
Surinamers accepteren je echt niet
zomaar, die hebben echt het idee
dat je daar komt om even te vertellen hoe het allemaal moet. Maar
dat was mijn bedoeling helemaal
niet. Ik wilde zelf leren en ervaring
op doen. Daar heb ik best veel over
gepraat en na een tijdje accepteerden ze mij gelukkig volledig. Ik heb
daar nog steeds leuke contacten,
dus ik ga zeker nog eens terug.
Ik ben trots op...

Ik ben goed in...
Wat ik vooral heel leuk vind om te
doen, dat is toneel spelen. En ik
denk dat ik wel goed kan organiseren.
Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik heb absoluut geen richtingsgevoel. Zonder navigatie kom ik nergens.
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Ik kan heel ongeduldig zijn, met
name in het verkeer. Maar gelukkig
heb ik dat aardig onder controle.
Ik heb een grote hekel aan…
Als mensen hun mening geven
hoe het niet moet of juist wel moet,
maar zelf helemaal niks doen. De
beste stuurlui staan aan wal.
Deze film moet iedereen zien...
De film Queen vond ik een hele
mooie film, vooral de muziek is heel
gaaf.
Het boek waarvan ik genoot...
De Achtertuin van het Achterhuis
van Gerard Kremer.
Ik luister graag naar...
Nederlandstalige muziek, maar
dan wel muziek met mooie teksten.
En ik houd van musicals. Als ik naar
een musical ga, koop ik altijd de CD.
De persoon die ik graag eens zou
ontmoeten is...
Simone Kleinsma. Dat is echt een
vakvrouw. Geweldig hoe zij dingen
overbrengt.
Het liefst drink ik...
Thee, water en ijsthee. Op een
feestje of tijdens een etentje geniet
ik graag van een biertje of een wijntje.

Het lekkerste eten vind ik…
Biefstuk met een salade of lasagne.
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik vind het juist leuk om zoveel mogelijk te zien, steeds weer andere
landen te bezoeken. Vroeger gingen we met onze ouders vaak naar
Zwitserland, een prachtig land, dat
is voor mij een hele mooie herinnering.
Mijn meest dierbare herinnering
is…
Mijn kindertijd toen we met alle kinderen uit de buurt lekker op straat
speelden in ’t Ravelijn.
Mijn grootste blunder ooit was…
Dat heeft te maken met mijn onhandige navigatie. Twee jaar geleden werd onze Koning 50 jaar. Als
Oranjecomité hadden we een grote
kaart waarop iedereen in Klundert
felicitaties en gelukwensen mocht
schrijven. Na Koningsdag zouden
we dat wegbrengen en persoonlijk
afgeven bij het paleis. Keurig navigatie ingesteld, maar toen we daar
aankwamen was daar niemand.
Het hele paleis stond in de steigers,
maar er was verder niemand te bekennen. Stonden we dus gewoon
voor het verkeerde paleis. We hadden niet naar Den Haag gemoeten,
maar naar Wassenaar. Uiteindelijk
hebben we dat wel gevonden en de
kaart daar afgegeven, maar zo’n
blunder is weer wel typisch iets voor
mij.
Wat ik nog heel graag zou willen
doen is…
Een cursus voice-over volgen en
dan films of spotjes inspreken. Dat
lijkt me geweldig om te doen. Dat is
een cursus van een week of twaalf
en ik ga dat zeker nog een keer
doen.
Als ik 10 miljoen euro zou winnen…
Reizen en een huis bouwen in Klundert.
Op televisie kijk ik graag naar…
Wie is de Mol en Expeditie Robinson.
Mijn beste vriend/vriendin…
Ik heb heel veel goede vrienden en
vriendinnen, maar Linda, die ken ik
het langste en het beste. We woonden vlak bij elkaar en zijn samen
opgegroeid. We zijn echte maatjes.
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Vervolg Gewoon Bijzonder...
Het belangrijkste in een vriendschap vind ik…
Je hoeft niet altijd samen te zijn
of altijd samen dingen te doen om
het leuk te hebben. Belangrijkste
is dat je ’t goed hebt als vrienden.
Tegen echte vrienden moet je altijd kunnen zeggen wat je denkt.
Ik heb bewondering voor…
Voor mijn ouders. Zeker in de periode een paar jaar geleden toen
mijn vader zo ziek was. Hij heeft
een half jaar in het ziekenhuis in
Rotterdam gelegen en daarna nog
paar maanden revalidatie in Leiden. Dat was een hele zware tijd.
Respect voor mijn ouders zoals zij
daarmee omgingen.
Klundert vind ik…
Mooi, het voelt heel eigen, echt
een plek waar ik me thuis voel.

Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis eigenlijk helemaal niks. Er
is hier heel veel, qua winkelaanbod en qua activiteiten, er is altijd
van alles te doen.
Mooiste plekje in Klundert…
’t Ravelijn, zo mooi met die bomenrij en dat ronde plantsoen bij
mijn ouders voor het huis.
Minst mooie plekje in Klundert…
We vallen hier in herhaling, maar
ik moet toch zeggen dat ik de Bult
van Pars het minst mooie plekje
vind.
Mooiste plekje in gemeente
Moerdijk…
Fort Sabina. Dat vind ik echt een
hele fijne plek, zo rustig en mooi
gelegen. Je voelt daar gewoon de
historie.

Collecte Hartstichting brengt
ruim € 2400 op in Klundert en
Noordhoek
De jaarlijkse collecteweek van
de Hartstichting heeft dit jaar in
Klundert en Noordhoek het mooie
bedrag van €2422,87 opgeleverd.
Tijdens de collecte van 7 tot en
met 13 april waren er 35 collectanten aan het werk in Klundert
en Noordhoek.

De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte
voor de bijdrage. De Hartstichting
gebruikt de giften om concrete
oplossingen te vinden om ieders
hart zo gezond mogelijk te houden. Want een gezond hart is niet
vanzelfsprekend.

Koningsdag in De Stad

Kalender:
dinsdag 30 april
13.30-15.30u: Gezellige spelen handwerkmiddag in d’Ouwe
School Noordhoek
woensdag 1 mei
14.00u: Brei- en Haakcafé in het
Huis van de Wijk
14.00-16.00u: Opening Heemhuis Heemkundekring Die
Overdraghe Klundert
9.00u: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof
zaterdag 4 mei
14.00-16.00u: Tentoonstelling
vitrines in De Stad Klundert
Heemkundekring Die Overdraghe
19.30u: Herdenkingsdienst in
kerk Noordhoek
19.40u: Start Stille Tocht Klundert bij Stadhuis; aansluitend
Dodenherdenking bij Algemene
Begraafplaats
19.40u: Start Stille Tocht Moerdijk bij De Ankerrkuil; aansluitend Dodenherdenking bij De
Klokkestoel
maandag 6 mei
9.00u: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof
10-11.30u:
Ontmoetingsmoment met diverse culturen in
het Huis van de Wijk Klundert
dinsdag 7 mei
15.30-16.30u: Spreekuur wonen, zorg, welzijn, gezondheid,
opvoeding in Huis van de Wijk
Noordhoek
woensdag 8 mei
9.00u: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof
Klundert
16.00-17.00u: Muziekspeeltuin
in muziekzaal van De Niervaert
Klundert; alle kinderen vanaf 4
jaar zijn welkom

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

Lezerspost
Wilt u ergens op reageren, hebt u iets te vertellen of hebt u een nieuwtje?
Schrijf het op en mail het naar redactie@indeklundert.nl.
Uw ingezonden post wordt dan in deze rubriek geplaatst.

Ingezonden door Toos van Loon
uit Klundert
Volle bak in De Stad Klundert. Op steeds meer plekken wordt de avond
voor Koningsdag al gefeest. Zo is ook in Klundert Konigsnacht een leuke
traditie geworden. Deze keer met Silent Disco van Famous Audio.

Hiermee wil ik vooral het Oranje
Comité en alle vrijwilligers bedanken voor de voortreffelijke organisatie van alle activiteiten op Ko-

ningsdag. Ondanks het dreigende
weer was het een TOP dag. Een
dag met een ORANJE rand.
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Oud Nieuws

een selectie uit oude kranten en tijdschriften door Kees Hendrikx nr. 8 - 29 april 2019
de rit erheen. Veel stoven werden
bewaard in de kerk. Er was altijd
wel iemand die tegen vergoeding
er voor zorgde dat er tijdens de
dienst vuur smeulde in de stoof.
Een gloeiende briket, hier ‘slof’
genoemd, was het meest geschikt.
In de Resolutiën van 1807 wordt
vermeld: Koster Hendrik Littooy
ontvangt ƒ 12 gulden voor het bezorgen van het vuur in de stoven
van het gemeentebestuur in de
kerk, in het winterseizoen.
Toen men zonder kerkgebouw zat,
werd het stadhuis voor de dienst
gebruikt. De stoven kon men ook
daar niet missen, maar wel werden er strenge bepalingen voorgeschreven, en mondeling afgekondigd, want lang niet iedereen
kon lezen. Aldus:

Vier weken geleden was het onderwerp in deze rubriek de kerkbrand van 1737. Op zich een ramp
voor de toenmalige bevolking van
Klundert, ook al omdat het helemaal niet nodig was geweest dat
de brand ontstond. Een menselijke fout was de oorzaak.

In 1737 brandde de kerk in de
Kerkring af. Als oorzaak wordt
vermeld: het vuur van de stoven.
Het was heel gewoon dat men in
de nog onverwarmde kerk met de
voeten op een stoof zat. De boerinnen doe met het ‘gerij’ ter kerke
gingen, genoten er al van tijdens

6 november 1737.
“De Magistraat van Niervaart doet
een iegelijk waarschouwen van
voortaan gedurende van tijd dat
op het stadhuis zal worden gepredickt ende den godsdienst verricht, geen stoven op het stadhuijs
te brengen met een schuiffken of
dexel opdat de vierspatten niet
soude comen te vallen.
1. Dat ook iemand gedurende den

godsdienst zijn vier in de stoven
zal mogen omroeren.
2. Dat ook eeniegelijk zijn stooven
voor twaalf ueren of binnen een
quartier uers na het eindegen van
den godsdienst, van het stadhuijs
zal hebben af te halen om daardoor alle ongelucken die door den
stooven werden veroorzaakt, te
verhoeden, op straffe van een zilveren ducaton”.
Een ducaton is een oude zilveren
munt die in gebruik was in de jaren 1659-1816. Een Hollandse ducaton zou nu een waarde hebben
van ± € 1,50. Ook in de wederom
opgebouwde kerk, die in 1740 in
gebruik werd genomen. Werd
van dit soort privéverwarming gebruik gemaakt. Ieder jaar met de
schoonmaak van de kerk werden
de stoven “uitgesopt” en te drogen
gezet buiten tegen de muur. Pas
toen er verwarming was aangelegd verdween dit gebruik.

Iedereen is welkom om aan te sluiten

Gezellig wandelen in groepsverband

Iedereen mag aansluiten bij deze
wandelgroepen, het is niet voor
een bepaalde doelgroep. Het tempo wordt aangepast, zodat iedereen het aankan om mee te lopen.
Het is altijd heel gezellig onder
elkaar en in overleg wordt altijd
afgesproken welk rondje we gaan
lopen. De wandelingen duren ongeveer een uur.”

Twee keer per week wordt er in groepsverband gewandeld in en om
Klundert. Op maandag- en woensdagochtend om negen uur gaan de
wandelingen van start bij De Mauritshof. Iedereen die het leuk vindt
om te wandelen is welkom om aan te sluiten.
Deze wandelingen zijn op initiatief
gestart door Anja Buijtenhuis van
Meer Moerdijk. “We zijn hier een

tijdje terug al mee begonnen en
elke week gaat er nu een groepje
samen op pad in en om Klundert.

Vorige week was het heerlijk wandelweer en bestond het groepje
uit Trees, Adrie, Corrie en Ada.
Samen met Anja werd een mooie
polderwandeling gemaakt via
Noordschans. Er werd gezellig
gekletst onderweg en ze zijn het
allemaal met elkaar eens: “Heerlijk om samen zo te wandelen.
Alleen komt er vaak niet van en
als je zo met elkaar afspreekt om
met een groep te wandelen, dan
stimuleer je elkaar ook om op te
gaan. Wandelen is gezond, lekker
in de buitenlucht en bovendien
heel gezellig zo met elkaar.”
De dames zouden het wel leuk

vinden als er wat meer mensen
aan zouden sluiten bij hun wandelgroepje. “Een heleboel mensen
weten waarschijnlijk helemaal
niet dat we een georganiseerde wandelgroep hebben. Het zou
leuk zijn als er meer wandelliefhebbers aan zouden sluiten. We
wandelen twee keer per week en
als het echt slecht weer is, dan
mogen we gebruik maken van de
sportapparaten van De Mauritshof.”
Degenen die ook eens mee willen
wandelen, zijn van harte welkom.
Het is geheel gratis. Zowel op
maandag- als op woensdagochtend verzamelt de groep rond 8.45
uur bij De Mauritshof en om negen
uur gaan ze op pad.
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Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 3 mei
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
Leve de vrijheid!
Op 4 mei herdenken we allen die
hun leven hebben ingezet en ge-

geven in de tweede wereldoorlog.
Op zondag 5 mei vieren we de bevrijding van ons land, nu 74 jaar
geleden, in 1945. Ook in de Bijbel
lezen we over vrijheid en bevrijding.
Bijvoorbeeld: Als dan de Zoon u
vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk
vrij zijn. Met de Zoon wordt hier de
Zoon van God bedoeld, Jezus. Voel
jij je bevrijd? Laat het op meerdere
manieren een gedenkwaardige Bevrijdingsdag worden.

18.30u. Hervormde kerk, ds. P. de
Graaf uit Kruiningen

Diensten zondag 5 mei
10.00u. Gereformeerde kerk, Dhr.
P. Mostert, Hendrik Ido Ambacht
10.00u. Hervormde kerk, ds. A.
Slingerland
16.30u. Gereformeerde kerk, Ds.
J.A. Dekker, Lemele

Dinsdag 7 mei:
19.30u: Taizé-gebedsavond in de
consistorie

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

Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert en

Zondag 5 mei
11.00u: Eucharistievering; voorganger P. de Rooij

Recept van de Week:
Witlofschotel met
camembert
Er zijn veel manieren om witlof
klaar te maken. Als salade, gewoon simpel als gekookte groente
of als ovenschotel en dan gecombineerd met diverse andere smaken. Deze keer een ovenrecept
van witlof gecombineerd met camembert en vijgenjam. In plaats
van vijgenjam is het ook heerlijk
met gedroogde abrikozen. Lekker
met bijvoorbeeld gebakken aardappeltjes en een hamburger of
een vegaburger.
Nodig voor 4 personen:
8 kleine stronkjes witlof, camembert in plakjes gesneden, 4 eetlepels vijgenjam (of een stuk of 8
gedroogde abrikozen in stukjes
gesneden); eventueel een handvol
grof gehakte walnoten of geroos-

terde pijnboompitjes. Ook lekker
met rode ui ringetjes er doorheen.
Bereiding:
Was de witlofstronkjes en kook
ze 10 minuutjes in een bodempje
water met wat zout. Zet ondertussen de oven aan op 200 graden.
Snijd de stronkjes doormidden en
verwijder het harde witte hart in
het midden. Vet een ovenschaal
in met olijfolie en leg de stronkjes hierin. Besmeer de stronkjes
met vijgenjam (of strooi de stukjes
abrikoos er over). Doe eventueel
de walnoten of pijnboompitjes en/
of rode ui ringetjes erbij en zet het
ongeveer 15 tot 20 minuten in de
oven tot de kaas gesmolten is.

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk,
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 5 mei:
09.30u: Ds. F.A. den Harder
Na dienst is iedereen welkom voor
kopje koffie/thee of iets fris in de
pastorie.

Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart
Donderdag 2 mei
09.30u: Gebedsviering; voorganger P. de Rooij
Zondag 5 mei
09.30u: Eucharistieviering; voorgangers G. Dirven en M. Bastiaansen

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.
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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KONINGSDAG FOTOPAGINA
Een foto-impressie van de Oranjefeesten in Klundert, Noordhoek en Moerdijk
met foto’s van Mariska van Houwelingen, Bart Oosting, Jos van Loon en Anjo van Tilborgh
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Voetbalvereniging TPO Moerdijk

Dames maken kans op
kampioenschap

Sportberichten
plaatsen?
Mail deze naar:

redactie@indeklundert.nl

De dames van TPO hebben zondag gewonnen van HZ’75. Zondag 5 mei
spelen de vrouwen om 10.45 uur de topper tegen Terheijden. Wie deze
wedstrijd wint, maakt een grote kans om kampioen te worden. Komt allen de TPO dames aanmoedigen. U bent van harte welkom op sportpark
De Klaverweide in Moerdijk.
Uitslagen zondag 28 april:
TPO VR1 – HZ’75 VR 1 2 - 0
TPO 2 – BSC 7 1 - 5
RCD 7 – TPO 3 11 - 0
Programma zaterdag 4 mei:
14:30u DIA JO17-2 – DHV/TPO/
VOV JO17-1
14:30u DHV/TPO MO17-1 – ASWH
MO17-1
11:00u Lepelstraatse Boys JO14-

1 - TPO/DHV/VOV JO14-1 Lepelstraat
10:00u Sprundel JO9-1 - TPO/
DHV/VOV JO9-1 Sprundel
09:30u TPO/DHV/VOV JO9-2 - SC
Kruisland JO9-2 Den Hoek
Programma zondag 5 mei
10:45u TPO VR1 - Terheijden VR1
12:00u Dubbeldam 4 - TPO 2
10:00u TPO 3 - SC Emma 5

Westhoeks Mannenkoor Klundert en Zwanentranenkoor Etten-Leur

Feestelijk voorjaarsconcert ter gelegenheid van
dirigentenwisseling

(Foto: Kees van Vugt tijdens één van zijn eerste optreden als dirigent van
het WMK in 2009)
Het Westhoeks Mannenkoor (WMK) organiseert op zaterdag 18 mei
een feestelijk voorjaarsconcert in zalencentrum De Niervaert in
Klundert. Tijdens het concert wordt opgetreden door Het Westhoeks
Mannenkoor o.l.v. Annemiek van den Hoven en door het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur o.l.v. Nanny Kramers. Na het concert is er een
gezellige afterparty met muziek van DJ Joost.
Aanleiding voor dit concert is de
dirigentenwissel die onlangs in
beide koren heeft plaatsgevonden. Dit kwam omdat oud-dirigent
Kees van Vugt meer tijd voor zichzelf te willen nemen en het dirigeerstokje van “zijn” koren neer
moest leggen om daarvoor ruimte
te maken.

Kees van Vugt was sinds de oprichting van Het Westhoeks Mannenkoor in 1998 de vierde dirigent
die de muzikale leiding over het
WMK heeft gehad. Nadat Kees al
jarenlang als zanger bij het koor
betrokken was, nam hij In 2009 de
verantwoordelijkheid als dirigent
op zich. Aanvankelijk als interim
dirigent, vanwege het uitvallen

van de toenmalige dirigent Adri
Bos, korte tijd later als vaste dirigent. Het aanbod van het bestuur
van het WMK om een dirigentenopleiding te volgen pakte Kees
met twee handen aan. Gaandeweg
ontwikkelde hij zich als dirigent
steeds verder, waardoor er een
perfecte match ontstond tussen
dirigent en koor. Hij drukte ook
als arrangeur nadrukkelijk zijn
stempel op het WMK. Met zijn arrangementen zorgde hij voor een
verschuiving van het repertoire
naar zogenaamde evergreens en
een echt “eigen” 3- en 4-stemmig geluid van het koor. In 2011
trad een zorgelijke onderbreking
van zijn dirigentschap op toen
Kees na een wintersport getroffen
werd door de toen zeer gevreesde
Mexicaanse Griep en zeer ernstig
ziek werd. Tijdens de periode van
zijn afwezigheid werd het dirigentschap toen enkele maanden
waargenomen door Annemiek
van den Hoven. Tijdens zijn revalidatie, waaraan WMK-ers een
actieve bijdrage leverden door in
Sancta Maria rondjes met hem te
gaan lopen, zette hij alles op alles
om in juli weer op de been te zijn
voor de derde editie van WMK’s
eigen bier- en korenfestival Klundert Glundert. Dit lukte en daarna
heeft hij tot begin 2019 onafgebroken opgetreden als dirigent van
het WMK. Inmiddels staat per 1
februari 2019 Annemiek van den

Hoven uit Prinsenbeek definitief
aan muzikale roer van het WMK.
Wat voor het WMK geldt, geldt ook
voor het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur. Het Zwanentranenkoor
is in 1997 door Marianne Jongenelis, destijds kasteleinsvrouw van
het toenmalige café Dee Zwaan op
de Leur. De naam van het koor is
dan ook gerelateerd aan het café
en aan de liedjes (smartlappen en
tranentrekkers). Het Zwanentranenkoor was een van de eerste
smartlappenkoren in de regio.
Kees van Vugt was vanaf half januari 2015 dirigent van dit koor. Ook
van dit koor heeft Kees onlangs
afscheid genomen. Inmiddels
staat het koor onder leiding van
Nanny Kramers.
Beide koren hebben reden genoeg om Kees te bedanken voor
zijn jarenlange inzet met een
heus voorjaarsconcert. Het feestelijke concert met after party
met DJ Joost is op zaterdag 18
mei in De Niervaert, Molenvliet 7
in Klundert. Het begint om 20.00
uur. Toegangskaarten kosten vijf
euro (inclusief consumptie) en zijn
verkrijgbaar in de voorverkoop bij
Primera Van den berge en Jacco’s
Menswear.

Nieuw in het
assortiment

Nieuw
Candy dudes lollipops
5 stuks

1.99

Slechts
marshmallows xxl
1 zak

1.49

kies
o
o
c
e
j
f
l
e
z
k
Maa
voor mama

Dutch bakery

Koekjesmix triple chocolate
1 pot

€4 korting
5.99 1.99

*Actie geldig van woensdag 01 t/m zondag 05 mei

Petunia in pot en
hanging basket of
Koffieboeketje

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

35% korting
7.99 5.00
Openingstijden
zondag
10:00 - 18:00 uur

