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 Veerpont Moerdijk naar 
Strijensas

Nieuw: Klundert op een 
kluitje

Gewoon bijzonder:
Corrie van Brecht-Winde

Oud Nieuws: Joodse 
begraafplaats Klundert

Dikkere krant met nog meer nieuws, grotere oplage en zelfde advertentietarieven

In de Klundert breidt uit met Fijnaart en omgeving

In de Klundert breidt uit. Dé weekkrant van Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwin-
gelspaan wordt vanaf volgende week óók verspreid in Fijnaart, Heijningen en Oudemolen. Hiervoor hebben 
Uitgeverij Lokaal en Stichting In de Klundert de handen ineengeslagen. De gefuseerde krant verschijnt onder 
de naam Fendert & Klundert Lokaal. 

In oktober 2018 is Stichting In de 
Klundert gestart met het uitgeven 
van een weekkrant in Klundert, 
Moerdijk, Noordhoek en omge-
ving. In rap tempo groeide In de 
Klundert uit tot een begrip in het 
verspreidingsgebied. Heel veel in-
woners kijken wekelijks uit naar 
hun krant. Zij vinden het prettig 
om artikelen en berichten uit hun 
directe omgeving te lezen. 
Sinds maart 2014 hebben Fijnaart, 
Heijningen en omgeving al hun ei-
gen weekkrant, een product van 
Uitgeverij Lokaal. Fendert Lokaal 

is eveneens een graag geziene 
gast in de huiskamers. Fendert 
Lokaal heeft nauwe banden met In 
de Klundert, aangezien Uitgeverij 
Lokaal ook de vormgeving en het 
drukken van deze krant verzorgt. 

Identiek
De opzet van beide kranten is 
identiek, namelijk op een laag-
drempelige wijze lokaal nieuws 
brengen dat veel inwoners boeit. 
Het is een aanpak die werkt. De 
kleine oplage van beide kranten 
heeft echter ook een keerzijde. De 

kosten zijn namelijk niet in ver-
houding met de inkomsten. Het 
is elke week weer een opgaaf om 
de krant financieel rond te krijgen. 
Daarom hebben Uitgeverij Lokaal 
en Stichting In de Klundert beslo-
ten hun krachten te bundelen. 

Lokaal
Vanaf volgende week verschijnt 
wekelijks de krant Fendert & 
Klundert Lokaal in een oplage van 
7000 exemplaren. Het enige dat 
voor de lezers van Fendert Lokaal 
en In de Klundert verandert is 

dat zij voortaan nog meer artike-
len kunnen lezen. Naast dezelfde 
hoeveelheid lokale artikelen ko-
men daar berichten bij uit ande-
re kernen. Het plaatselijk nieuws 
is de kracht van ‘het lokaaltje’ en 
dat blijft ook zo! De eigen artike-
len worden geschreven door Jan 
Willem van Bodegom en Anjo van 
Tilborgh. Tom Aarts verzorgt de 
opmaak.

Adverteerders
Voor de adverteerders betekent 
het dat zij een groter versprei-
dingsgebied krijgen zonder dat 
zij daarvoor meer gaan betalen. 
De tarieven veranderen namelijk 
niet. Uiteraard hopen Uitgeverij 
Lokaal en Stichting In de Klundert 
dat hierdoor het aantal adverten-
ties gaat groeien, zodat de lezers 
van Fijnaart, Heijningen, Klundert, 
Moerdijk, Noordhoek e.o. tot in 
lengte van jaren kunnen genieten 
van hun lokaaltje. 

Klundert 
op 

een 
Kluitje?

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

Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten

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

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

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

www.dhafbouw.nl

Vet bevriezen (Cryolipolyse) 

Gratis en vrijblijvend
intake gesprek

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

www.feelbeauty.nl

Vanaf € 98,00

Net buiten de vesting Willemstad, aan de rand van het Hollands Diep, ligt recreatiepark 
Bovensluis. Wij beschikken over een eigen restaurant, zwembad, snackbar en animatieteam.

Hiervoor zijn wij op zoek naar een:

• (HULP) KOK
• KEUKENHULP
• BARMEDEWERKER(S)
• HORECAPERSONEEL (BEDIENING)
• MEDEWERKER(S) SNACKBAR
Stuur je sollicitatie met CV naar onderstaand emailadres.
fort@bovensluis.nl

Oostdijk 22 – 4797 SC  Willemstad
www.bovensluis.nl – telefoon 06 1108 7841

Stuur je sollicitatie met CV naar onderstaand emailadres.
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Colofon
In de Klundert is een uitgave 
van Stichting in de Klundert

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

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

Druk
Janssen/Pers - Gennep

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

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

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

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

Weekschrijfsel
In 300 woorden
Voor een vooruitblik is eerst 
een terugblik nodig…  

Dit is inmiddels de 30e editie van 
Weekblad In de Klundert. Time 
flies...

In het begin zag ik er toch wel een 
beetje tegenop. Elke week weer 
genoeg nieuwtjes vergaren om dit 
blad te kunnen vullen. Maar wat 
is dat meegevallen. Meer dan ge-
noeg nieuws! Soms teveel zelfs!

Voor dertig edities heel wat me-
tertjes typewerk gedaan. Gelukkig 
kan ik redelijk snel typen, lang ge-
leden dat ik het aantal aanslagen 
per minuut gemeten heb, maar 
gemiddeld zal ik echt wel minstens 
zo’n 300 tot 350 aanslagen per mi-
nuut halen. 

Nu voor het laatst Weekblad In de 
Klundert. Een beetje weemoed 
toch wel. Helaas waren de in-
komsten niet in verhouding tot de 
kosten en dat is niet vol te houden. 
Vanaf deze week de samenwer-
king met Fendert Lokaal. Eén ge-
zamenlijke weekkrant: Fendert & 
Klundert Lokaal. Samen gaan we 
ervoor om er voor alle kernen bin-
nen het verspreidingsgebied een 
leuke lokale krant van te blijven 
maken.

Dit heeft ook voordelen. We zijn 
vanaf deze week met twee vaste 
redacteuren. Jan Willem en ikzelf 
zullen allebei ons ding blijven doen 
zoals we nu ook doen, ieder binnen 
ons eigen gebiedje. Daarnaast is 
het natuurlijk ook heel handig en 
geeft het toch wel een goed gevoel 
om niet meer alleen voor de in-
houd verantwoordelijk te zijn. We 
kunnen als het nodig is voor elkaar 
invallen. En dat is toch wel fijn!

We hopen dat onze lezers onze 
nieuwe krant ook gaan waarde-
ren. Blijf gerust alle nieuwtjes en 
activiteiten doorsturen. Het mail-
adres blijft voorlopig: redactie@
indeklundert.nl. 

Met uw berichten blijft het onze 
krant! Samen gaan we er een leuk 
weekblad van maken!

Veel leesplezier met deze 30e edi-
tie! Volgende week de eerste editie 
van ons nieuwe lokaaltje!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
KlundertDeze week een foto van Marc Strootman, gemaakt op Koningsdag. 

Een feestelijke Bottekreek in het centrum van Klundert. ”

Foto van de 
week
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 woonom-
geving en mail het naar de re-
dactie: redactie@indeklundert.
nl. Zet er even bij waar de foto 
precies genomen is. 

Woensdag 8 mei van 16 tot 17 uur in De Niervaert:

Gratis lol maken in de 
Muziekspeeltuin!

KLUNDERT - De muziekspeeltuin van Determinato zet tot de zomer-
vakantie haar deuren wagenwijd open en alle kinderen vanaf vier jaar 
uit Klundert en omgeving mogen gratis komen kijken én meedoen. Op 
een leuke en speelse manier maken de kinderen kennis met muziek 
en mogen ze gratis proberen of ze het leuk vinden om samen muziek 
te maken.

De jonge kinderen maken op een 
speelse manier kennis met mu-
ziek. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van allerlei leuke en kleur-
rijke muziekinstrumentjes en an-
dere spelmaterialen. Door middel 
van liedjes en spelletjes leren de 
kinderen wat muziek is. De ont-
wikkeling van het gehoor, ritme en 
klank komen uitgebreid aan bod. 
Spelenderwijs maken de kinderen 
kennis met muziek en krijgen ze 
de ruimte hun talenten al op jonge 
leeftijd te ontdekken en te ontwik-
kelen!

Gratis
Tot de zomervakantie mogen de 
kinderen gratis mee komen doen 
in de muziekspeeltuin. De speel-
tuin is open op 8 en 22 mei en op 
5 en 19 juni, telkens van 16 tot 17 
uur in de muziekzaal van De Nier-
vaert in Klundert. Loop gerust bin-
nen, welkom om te komen kijken 
en meedoen. Op de website van 
Determinato staat alle informatie 
over de vereniging en zijn ook de 
contactgegevens te vinden. 



KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL 

OF BEL 0168-729202

Moederdag
Verras je moeder met een Zoete 

zonde high tea!
Verras je moeder met een Zoete 

BORREL
IN DE 
STAD

V R I J

24
M E I

Vanaf 19:00 uur
Gratis toegang - NIX18
Voor meer informatie
check www.destadklundert.nl
Of check onze Facebookpagina

Clubsandwich XL!
MaandSpecial

slechts

€5,95

geldig in de gehele maand mei
Turks brood, 

Eisalade, sla, kipfilet, 
tomaat, komkommer, 
radijs, uitgebakken, 

spek, yoghurtdressing 
en kiemgroente

Staat HIER volgende week 
uw advertentie?

De oplage wordt verdubbeld, 
maar de tarieven 
blijven hetzelfde.

Dus nog meer bereik
voor dezelfde kosten.

Geef nu je advertentie op 
en profiteer ervan. 

Mail uw advertentie naar:
advertenties@indeklundert.nl
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Nieuwe naam voor een Klundertse traditie

‘Klundert op een Kluitje’

KLUNDERT - De Klundertse braderie is veel meer dan alleen braderie en kermis. Het is in de loop der jaren 
een steeds groter evenement geworden. Het mag zich met recht een heus festival noemen. Daar hoort ook 
een passende titel bij. En die wordt nu gelanceerd: ‘Klundert op een Kluitje’. Op vrijdag 21 juni, zaterdag 22 
juni en zondag 23 juni gaan we de eerste editie van dit hernieuwde event met z’n allen beleven en staan we 
met heel Klundert op een kluitje in het centrum.

De Klundertse braderie is al jaren 
een traditie. Elk jaar ergens in juni 
staat het hele centrum op z’n kop 
met de braderie, kermis en alle 
activiteiten daaromheen. De bra-
derie wordt dit jaar voor de 46e 
keer gehouden. Het is een steeds 
groter event geworden en de titel 
Braderie Klundert dekt bij lange 
na de lading niet meer. 

Bijzondere naam
“We zijn met de organisatie aan 
het brainstormen geweest wat we 
er van willen gaan maken”, vertelt 
Anita Klaren, woordvoerder na-
mens de braderiecommissie, “we 
hebben er lang over gediscussi-
eerd, wij vinden het zelf eigenlijk 
wel een echt midzomerfestival, 
maar die naam wordt in de regio 
al zoveel gebruikt, wij wilden een 
echt bijzondere naam die speci-
fiek is voor Klundert.”
En bijzonder is het geworden. 
‘Klundert op een Kluitje’ is ver-
zonnen door Anita. En het is niet 
zomaar een willekeurige naam, 
maar heel doordacht met een 
dubbelzinnige betekenis. “De 
naam Klundert is een afgeleide 
van klont of kluit en tijdens de bra-
derie is heel Klundert in het cen-
trum te vinden, dus met z’n allen 
op een kluitje. Deze veelzeggende 
naam is het dus geworden en met 

deze naam willen we onze brade-
rie dus meteen omdopen als een 
groots opgezet festival, dus niet 
meer als braderie met nevenac-
tiviteiten, maar een festival met 
braderie en kermis.”

Vernieuwend
Ondertussen is de commissie 
hard aan ’t werk om ook de huis-
stijl helemaal te vernieuwen. Zo 
heeft Siebe Leendertse een nieuw 
logo ontworpen. Hij heeft hier-
bij als hoofdkleuren groen, geel 
en oranje gebruikt. En ook dit is 
niet willekeurig gekozen, maar 
past bij de ambities van ‘Klundert 
op een Kluitje’. Groen is een po-
sitieve kleur met associaties als 
harmonie en vernieuwing. Geel 
is een vrolijke kleur, zonnig en 
optimistisch. Oranje staat voor 
vooruitstrevend en ambitieus. Sa-
mengevat heeft ‘Klundert op een 
Kluitje’ dus eigenlijk de volgende 
kernwaarden: ambitieus, vrolijk, 
optimistisch, vooruitstrevend en 
vernieuwend.

46e braderie
De braderiecommissie valt onder 
de Klundertse ondernemersver-
eniging KOK. De commissie is sa-
mengesteld uit Gijs Schuurmans, 
René Mol, Evy Strootman, Ed de  
Roos, Jeroen van Wensen,  Manon 

Klaren en Anita Klaren, de voor-
zitter is Benno Donkers. Voorlo-
pig gaan ze in deze samenstelling 
door met de organisatie, deze 
keer dus als een vernieuwd event 
met een nieuwe naam. De ingre-
diënten blijven vooralsnog het-
zelfde. “Er zijn wel allerlei nieuwe 
ideeën, maar die bewaren we nog 
even. Dat moet allemaal nog ver-
der uitgedacht worden. Nu eerst 
de introductie van dit evenement 
als een festival. Het wordt weer 
een uitgebreide organisatie met 
heel veel diversiteit in het pro-
gramma.”

Bruisende editie
De commissie heeft weer van al-
les geregeld en het belooft weer 
een bruisende editie te worden. 
Natuurlijk zoals vanouds met bra-
derie en kermis, maar daarnaast 
weer een heleboel optredens ver-
deeld over drie podia en ook nog 
een diversiteit aan straatvermaak. 
Anita is er druk mee bezig. “We 
zijn al aardig rond met de hele 
programmering, we zijn alleen 
nog bezig voor de opzet op zon-
dagmiddag. Dan willen een soort 
kunstenaarsmarkt houden zoals 
in de Parijse wijk Montmartre 
en daarvoor zijn we op zoek naar 
kunstenaars die op de zondag-
middag hun werk willen laten zien 

of misschien ter plekke zelf willen 
schilderen of andere kunstuiting.” 
Kunstenaars die mee willen doen 
aan deze kunstmarkt kunnen zich 
melden via e-mail: info@klundert-
opeenkluitje.nl. 

Podiumprogrammering
Een heleboel artiesten staan ge-
boekt en hier zo vast een voor-
proefje wat het publiek mag ver-
wachten. Vrijdagavond zal eerst 
vanaf 19.00 uur Suit & Tie optre-
den op het hoofdpodium. Daarna 
om 23.00 uur wordt DJ Barry Fest 
verwacht. Deze drukste, gekste, 
meest energieke feest DJ van 
Nederland zal ‘Klundert op een 
Kluitje’ compleet op z’n kop zet-
ten. Ook op de kleinere podia de 
hele avond vermaak.
Zaterdagmiddag zijn er optredens 
van Dansgroep #Reflex, de Spido 
dansgroepen en ook zal het orkest 
van Determinato laten horen dat 
ze een leuk en eigentijds orkest 
zijn. Vanaf 16.00 uur zal de band 
24/7 van de familie van Gelderen 
optreden. ’s Avonds zorgt de band 
Stoot! voor de muziek met als af-
sluiting om 23.00 uur de plaatse-
lijke DJ Gijs Schuurmans. Op de 
podia in de Voorstraat en in de 
Molenstraat o.a. een kinderpro-
gramma en diverse optredens on-
der andere van zangeres Marieke 
Ewoldt.
Zondag om 13.00 uur is er een op-
treden van een gospelkoor. Dit op-
treden wordt aangeboden namens 
de plaatselijke kerken. Verder nog 
optredens van The Billy’s, Skinny 
Paul en Marcel & Friends.

Vrijwilligers gezocht
“Met dit vernieuwde evenement 
willen we dus de PR gaan zoe-
ken in de hele regio. Zeker als het 
weer een beetje meezit, is het al-
tijd geweldig druk in het centrum 
van Klundert, maar nu hopen we 
op nog meer belangstelling uit de 
hele regio. Dus niet alleen ‘Klun-
dert op een Kluitje’, maar de hele 
regio in het centrum van Klundert. 
Een mooie PR voor ons prachti-
ge en actieve vestingstadje Klun-
dert!” aldus Anita Klaren.
Houd de facebookpagina en de 
website www.klundertopeenkluit-
tje.nl in de gaten. Daar worden 
alle acties en activiteiten vermeld. 
Vrijwilligers die willen helpen bij 
het op- en afbouwen of een bar-
dienst willen draaien kunnen zich 
aanmelden via e-mail: info@klun-
dertopeenkluitje.nl.

Door Anjo van Tilborgh

Archieffoto braderie 2018
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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 Corrie van Brecht-Winde (71) uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds…
Ik ben zelfs in dit huis geboren, op-
gegroeid als jongste in een gezin 
met zes kinderen: vier jongens en 
twee meisjes. Ik heb hier op de ba-
sisschool gezeten en op mijn elfde 
ben ik naar kostschool gegaan in 
Oudenbosch, een meisjesinternaat 
met 250 leerlingen. Ik vond het niet 
altijd even leuk om intern op kost-
school te zitten, maar met een druk 
gezin en een eigen bedrijf hadden 
mijn ouders hun handjes vol. Ik wil-
de eigenlijk schooljuf worden, maar 
dat is er niet van gekomen. Ik heb 
de ULO wel afgemaakt, maar op 
mijn zestiende ben ik mijn zusje 
gaan helpen in Rotterdam. Zij had 
een baby gekregen en ik hielp haar 
drie dagen per week in hun gezin en 
in hun sigarenwinkel. Daarna had 
mijn vader me nodig in het Bode-
huis in Breda. Dat hoorde ook bij 
ons bedrijf en ik deed daar de admi-
nistratie en zat aan de telefoon. Per 
telefoon heb ik toen Jacques leren 
kennen, die werkte bij een expedi-
tiebedrijf. Op een gegeven moment 
was hij naar ons kantoor gekomen 
om mij te zien en zijn we in een ca-
feetje wat gaan eten, daarna heeft 
hij mij thuis gebracht. Ik was nog 
geen zeventien, toen we verkering 
kregen. In 1968 zijn we getrouwd. 
Samen hebben we eerst een jaar in 
Tilburg gewoond, daarna zo’n an-
derhalf jaar in Geleen, daarvandaan 
verhuisd naar Vlissingen, na een 
jaar naar Amersfoort en vervolgens 
verhuisd naar Maarsenbroek. Toen 
verongelukte mijn zusje en ben ik 
daar te hulp geschoten. Mijn moe-
der kon het allemaal niet zo goed 

verwerken en vroeg toen of we in 
Klundert wilden komen wonen. We 
zijn toen met onze twee dochters, 
Angelique en Thancy, verhuisd naar 
Klundert en zijn bij mijn ouders in-
getrokken. Het huis is opgesplitst 
en op die manier konden mijn ou-
ders bij ons inwonen, terwijl we toch 
allebei ons eigen stekkie hadden. 
Hier zijn we nooit meer weggegaan. 
Het huis delen doen wij nu omge-
keerd met onze dochter Thancy en 
haar gezin. Voor ons een ideale si-
tuatie. 

Men zou mij kunnen kennen van...
Een heleboel mensen in de regio 
zullen me kennen als koordirigente. 
Ik heb in de loop der jaren heel wat 
koren gedirigeerd, zoals het kinder-
koor de Klundertse Zangrakkertjes, 
een kinderkoor in Zevenbergen, 
het Ritmisch Koor Fijnaart, Oude-
renkoor De Vrolijke Noten Fijnaart 
een gelegenheidskoor voor rouw en 
trouw in Fijnaart, het Smartlappen-
koor La Misere Zevenbergen en vol-
gend jaar sta ik al 20 jaar voor Da-
meskoor C’ Est La Vie in Klundert. 
Overigens heeft pastor Dirven mij 
gemotiveerd om koordirigente te 
worden en hij heeft er ook voor ge-
zorgd dat ik de opleiding tot dirigent 
ben gaan doen. Eigenlijk vond ik het 
in begin niets voor mij, maar daar 
dacht hij anders over. Ik ben het dus 
toch gaan doen en heb er nooit spijt 
van gehad.
Mensen kennen mij misschien ook 
vanuit de politiek. Heb zes jaar in de 
gemeenteraad van Klundert geze-
ten, ben altijd lid geweest van het 
CDA. Ik heb vrijwilligerswerk ge-

daan voor de kerk, zoals zieken- en 
ouderenbezoekjes. Vroeger actief 
bij de Stichting Europa Kinderhulp. 
Deze stichting zorgt dat kansarme 
kinderen een onvergetelijke vakan-
tie krijgen. We hebben regelmatig 
Franse en Engelse kinderen te lo-
geren gehad.
Verder ben ik al 20 jaar voorzitter 
van SPROK, het regionaal ouderen-
werk hier in Klundert. En ik zing zelf 
als koorlid mee bij het Niervaert-
koor. Ik ken heel veel mensen dus 
andersom zullen veel mensen mij 
ook wel kennen.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan of meegemaakt heb…
Dat was toch wel mijn periode 
als gemeenteraadslid. Luisteren 
naar wat de mensen willen en dat 
verwoorden. Op deze manier een 
steentje bijdragen aan de maat-
schappij was heel bijzonder.

Ik ben trots op...
Mijn gezin, trots hoe allebei onze 
dochters het doen, ieder op hun ei-
gen manier. En trots op hun gezin-
nen. Geweldige kleinkinderen heb-
ben we, daar genieten we enorm 
van.

Mijn lijfspreuk is...
Carpe Diem. Zoveel mogelijk ge-
nieten! En inmiddels weet ik dat ik 
niet te veel hooi op m’n vork moet 
nemen. Andere mensen die altijd 
druk zijn en actief in ’t leven staan, 
die waarschuw ik wel eens: luister 
naar je lichaam. Ik ben vaak te ver 
gegaan en heb niet altijd geluisterd. 
Op een bepaalde leeftijd denk je dat 
je alles aankunt, maar er komt een 
moment waarop je toch meer rust 
moet gaan nemen.
Een mooie lijfspreuk vind ik ook: 
Waar de wereld om schreit, is een 
boterham met tevredenheid.

Ik ben goed in...
Ik denk dat ik best een beetje een 
diplomaat ben. Zorgen dat er tus-
sen groepen en tussen mensen een 
goede sfeer ontstaat. Kwestie van 
luisteren naar elkaar en blijven pra-
ten met elkaar. 

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Mijn kinderen zeggen dat ik best 
wel eigenwijs ben.

Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die over anderen roddelen.

Deze film moet iedereen zien...
Intouchables vond ik een heel in-
drukwekkende film.

Het boek waarvan ik genoot...
Ik kom te weinig aan lezen toe, maar 
ik lees wel kranten en magazines. 

Ik luister graag naar...
Muziek uit de jaren 60/70. De radio 
staat vaak op Radio 5. The Blue Di-
amonds bijvoorbeeld, van hen zou 
ik nog wel eens een medley willen 
zingen met C’ Est La Vie.

Men kan mij ’s nachts wakker ma-
ken voor…
Een lekkere zak chips.

De persoon die ik graag (nog) eens 
zou ontmoeten is...
Mijn kostschoolvriendin Thancy. Ik 
vond dat altijd zo’n mooie naam, 
daarom hebben we onze tweede 
dochter zo genoemd.

Het liefst drink ik...
Water en af een toe een Radlertje 
vind ik ook wel lekker.

Het lekkerste eten vind ik…
Gewone Hollandse pot met verse 
groente.

Mijn favoriete vakantieland is...
We hebben eens een cruise ge-
maakt en zijn toen in St. Petersburg 
geweest. Dat vond ik heel indruk-
wekkend.

Mijn meest dierbare herinnering 
is…
Ik heb zoveel mooie dingen mee-
gemaakt, iedere dag heeft wel iets 
moois. Echt een dierbare herinne-
ring is de geboorte van de kinderen. 
Ik werd moeilijk zwanger, dus dat 
was echt een heel gelukkig moment 
toen ik moeder mocht worden.

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Nog een keer een cruise maken 
over de Middellandse Zee bijvoor-
beeld naar Rome of Dubai.

Als ik 10 miljoen euro zou win-
nen…
Eerst een deel weggeven, een 
groot gedeelte zou naar de kinde-
ren gaan. Ook zou ik dan een groot 
bedrag schenken aan Kinderfonds 
Mamas. Zo geweldig wat die orga-
nisatie doet.

Op televisie kijk ik graag naar…
Praatprogramma’s zoals met  Eva 
Jinek en Jeroen Pauw en ik volg het 
nieuws.
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Kalender:
dinsdag 7 mei
15.30-16.30u: Spreekuur wo-
nen, zorg, welzijn, gezondheid, 
opvoeding in Huis van de Wijk 
Noordhoek

woensdag 8 mei
9.00u: Wandelen in en om Klun-
dert; start bij De Mauritshof 
Klundert
16.00-17.00u: Muziekspeeltuin 
in muziekzaal van De Niervaert 
Klundert; alle kinderen vanaf 4 
jaar zijn welkom

vrijdag 10 mei
19.45u: Kampvuuravond voor 
mannen bij loods van de Wer-
ken, ingang Hilsepoort Klundert

zaterdag 11 mei 
9.30-12.30u: Opening winkeltje 
Leuk en Lekker Sovak Activi-
teitencentrum Gezellenpad 3 
Klundert

maandag 13 mei
9.00u: Wandelen in en om Klun-
dert; start bij De Mauritshof
19.00-20.00u: Inlooppunt digita-
le wereld in het Huis van de Wijk 
(vrijwilligers helpen met tablet 
en laptop)

dinsdag 14 mei
13.30u: Knutselmiddag in het 
Huis van de Wijk
14.30u: Bedevaart Zegge met 
KBO Kring Moerdijk

woensdag 15 mei
9.00u: Wandelen in en om Klun-
dert; start bij De Mauritshof
13.00-14.00u: Spreekuur Geld 
& Recht door sociaal raadslie-
denwerk
13.00-15.00u: Opening OnS 
Moerdijk (voorheen 1-Loket) in 
het Huis van de Wijk Klundert
19.00u: Knutselavond in het 
Huis van de Wijk

Vaste activiteiten in het Huis van 
de Wijk Mauritshof Klundert

Prins Willemstraat 2 Klundert; 
telefoon 0168-407747 
Sociaal werker: maandag, 
dinsdag en donderdag
Renske Littooij: email 
renske.littooij@surpluswel-
zijn.nl telefoon 06 236 408 24

Elke zondagmiddag:
14.00-16.00 uur: gezamenlijk 
koffiemoment
Van maandag t/m vrijdag:
10.00-12.00 uur: gezamenlijk 
koffiemoment
Dinsdag:
14.00-16.00 uur: sporten voor 
mensen die chronisch ziek zijn 
17.00 uur: eetpunt (opgeven in 
het Huis van de Wijk)
19.00-22.00 uur: jongeren-
avond
Donderdag:
13.00-14.00 uur: spreekuur: 
wijkzuster
19.00-21.00 uur: spelletjes-
avond
Vrijdag:
12.00 uur: friet eten; 
14.00-16.00 uur: schilderen

SPROK activiteiten voor
55-plussers in Klundert

Elke maandag:
Gym: 13.15 uur groep 1 en 
14.25 uur groep 2, beiden in 
De Niervaert
Sjoelen: 14.00 uur in de Mau-
ritshof

Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek 
vanaf het Sovakplein
Kaartclub: 
13.30 uur in De Niervaert

Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Nier-
vaert
Bingo: 15.00 uur in De Nier-
vaert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur 
in De Niervaert

Vervolg Gewoon Bijzonder...
Mijn beste vriend/vriendin…
Dat zijn Ank en Piet. En m’n nicht-
je uit Zevenbergen.

Het belangrijkste in een vriend-
schap vind ik…
Eerlijk tegen elkaar, niks verdoe-
zelen, een luisterend oor en een 
pratende mond.

Ik zou best eens een weekje wil-
len ruilen met…
Met niemand. Ik heb een leuk le-
ven met een geweldige vent. Ik 
ben een blij en tevreden mens.

Ik heb bewondering voor…
Voor vrouwen zoals Louisa Klop. 
Zij kunnen zichzelf wegcijferen 
voor anderen, hebben zorg voor 
een ander. Ze zijn werkelijk geïn-
teresseerd in de mens.

Klundert vind ik…
Geweldig. Het is hier zo mooi wo-
nen met al dat groen en dat water.

Wat ik mis in Klundert is…
We hebben hier alles, dus ik mis 
hier niks.

Mooiste plekje in Klundert…
Ons centrum met de Bottekreek 
en de wallen met steeds weer een 
ander uitzicht over grachten en 
polders.

Minst mooie plekje in Klundert…
Ik vind het Westerstraatje geen 
mooi straatje, te weinig groen.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Het bankje aan de pier van de 
dorpshaven in Moerdijk.

Indrukwekkende 
Dodenherdenking in Noordhoek
door Brent Sebel, 11 jaar

NOORDHOEK - Op 4 mei stonden 
de deuren van het kerkgebouw in 
Noordhoek open om met elkaar 
de jaarlijkse dodenherdenking bij 
te wonen. Ongeveer 65 Noordhoe-
kers zijn naar het kerkgebouw in 
Noordhoek toegekomen. 

De heer Twan Musters heette 
alle belangstellenden welkom en 
de heer Benny Blom vertelde na-
mens de gemeente over de bezet-
ting in Moerdijk. Na de 2 minuten 
stilte om 20 uur, werd het Wilhel-
mus gezongen. De namen van de 

tien  Noekers die zijn omgekomen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden voorgelezen terwijl Rick 
en Sjoerd van Dijk, Freek Laze-
roms en Luuk de Jong om beur-
ten een roos voor deze mensen 
hebben neergelegd. Daarna wer-
den er bloemenkransen door  de 
gemeente Moerdijk, V. V. Noord-
hoek, het Zangkoor en Stichting 
Kerkgebouw Noordhoek neerge-
legd. 
Na afloop werd er koffie en thee 
geschonken en kon men nog even 
met elkaar napraten.  

Een artikel plaatsen???
 Mail de tekst dan naar: redactie@indeklundert.nl
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Oud Nieuws
een selectie uit oude kranten en tijdschriften door Kees Hendrikx nr. 10  -  6 mei 2019 

Een jaar of vijf geleden hebben we 
bij “Die Overdraghe” de Joodse 
Begraafplaats “herontdekt”. Die 
lag er een beetje verwaarloosd 
bij en veel mensen in Klundert 
wisten niet eens meer dat hij nog 
bestond. Hij was ook een beetje in 
het nauw gebracht door de bouw-
hekken, die er omheen waren 
geplaatst vanwege de nieuwbouw 
van de Mauritshof. De “eeuwi-
ge rust” voor de overledenen die 
daar waren begraven werd niet 
langer gegarandeerd. In samen-
werking met de gemeente, met 
Woningstichting “De Brabant-
se Waard” , die toen nog anders 
heette, en het Nederlands Israëli-

tisch Kerkgenootschap hebben we 
ons toen ingespannen om een en 
ander in ere te herstellen en zijn 
waardigheid terug te geven. Dat is 
toen gelukt. 
Om er voor te zorgen dat de Jood-
se Begraafplaats aan de Blauwe-
hoefsweg niet weer in de vergetel-
heid terechtkomt starten we deze 
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  ISRAELITISCHE  BEGRAAFPLAATS TE  KLUNDERT  EN  ZIJN  VOOR-
GESCHIEDENIS (deel 1)

In de loop van de 19e eeuw vorm-
de het aantal Joden in Weste-
lijk Noord-Brabant een bijna te 
verwaarlozen minderheid. Het 
grondgebied van het huidige 
Noord-Brabant telde in 1808 te-
gen de duizend Joden, geleid door 
de opperrabbijn te ’s-Hertogen-
bosch. Binnen Breda was in 1808 
een lokaal als synagoge in ge-
bruik en in 1832 huurden de Joden 

er een pand voor dit doel. In 1842 
was men in staat om 2 huizen aan 
te kopen in de Schoolstraat, waar-
van één in 1845 als synagoge werd 
ingewijd, terwijl het andere huis 
dienst deed als Joodse school. 
Achttien gezinnen rekenden zich 
in 1826 tot de Bredase Israëliti-
sche gemeente; ongeveer de helft 
woonde in Breda en de overige 
woonden daarbuiten, onder meer 

in Oosterhout en Fijnaart.

Bergen op Zoom had vanaf 1832 
een synagoge, waarvan gelovigen 
uit omringende plaatsen gebruik 
maakten: uit Ossendrecht, Tholen 
en Scherpenisse. In 1808 telden zij 
in totaal 73 personen. De rabbijn 
van 
’s-Hertogenbosch was van tijd tot 
tijd aanwezig bij de kerkdiensten. 
Het Centraal blad van Israëlieten 
in Nederland besteedde op 11 no-
vember 1932 een hele aflevering 
aan Bergen op Zoom vanwege de 
viering van het 100-jarig bestaan 
van de synagoge aldaar.

Voor het begraven van de doden 
waren de Joden in de tweede helft 

van de achttiende eeuw aanvanke-
lijk aangewezen op de Joodse be-
graafplaats in Oisterwijk. Een eer-
ste begraafplaats in West-Brabant 
ontstond in Oudenbosch, waar 
enkele Joodse bewoners in 1783 
een stukje grond huurden van de 
burgerlijke gemeente aldaar, ge-
legen aan de weg naar Oud-Gas-
tel. Hier werden in het vervolg 
de Joden begraven uit een grote 

omtrek: Bergen 
op Zoom, Roosendaal, Klundert, 
Fijnaart, Steenbergen, Willem-
stad en Nieuw-Vossemeer. Deze 
begraafplaats bestaat nu nog en 
de grond is nog steeds van de bur-
gerlijke gemeente.

De begraafplaats in Oudenbosch 
vond spoedig navolging. De Jo-
den in Bergen op Zoom kregen 
in 1793 toestemming om een 
eigen begraafplaats aan te leg-
gen, even buiten de stad. Hier 
vonden, behalve Bergse Israë-
lieten, ook geloofsgenoten uit 
Wouw, Roosendaal, Steenbergen, 
Scherpenissen, St.-Maartensdijk 
en Hoogerheide een laatste rust-
plaats. Een derde West-Brabant-

se begraafplaats kwam in 1822 
in Oosterhout tot stand. Daarvan 
maakten ook Joden uit Breda en 
Geertruidenberg gebruik.  

(wordt vervolgd)

De Joodse begraafplaats aan de Zandeweg in Oudenbosch is gesticht in 
1783. Toen gaf de gemeente Oudenbosch toestemming om een stuk grond 
als begraafplaats in te richten ten behoeve van de Joodse ingezetenen.

Aan de Bergsebaan in Bergen op Zoom ligt een Joodse begraafplaats. 
Er staan 77 grafstenen. In 1783 werd de grond gepacht, nadat er in het 
begin van de 18de eeuw zich weer Joden vestigden in Bergen op Zoom.

Nieuwe winkel Leuk & Lekker bij Sovak Gezellenpad 3
KLUNDERT - Zaterdagochtend 
11 mei om half tien wordt de 
winkel Leuk & Lekker van Ge-
zellenpad 3 in Klundert geopend 
door Wethouder Thomas Zwiers 
samen met een client van Sovak.

In de winkel worden spulletjes 
verkocht die door cliënten van 

Sovak gemaakt zijn, alles voor 
een leuk prijsje. Men kan natuur-
lijk rondsnuffelen in het nieuwe 
winkeltje, maar er is verder ook 
van alles te doen zaterdagoch-
tend, zoals een prijzenbingo, er 
is een clown met ballonnen en er 
is koffie/thee met taart te koop.
Iedereen is aanstaande zater-

dagochtend van 9.30 tot 12.30 
uur welkom bij deze feestelijke 
openingsactiviteit.
Daarna is het winkeltje van 
maandag tot en met vrijdag ie-
dere middag open van 13.30 tot 
15.30 uur.
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Recept van de Week: 
Surinaamse bami met kip
Surinaamse bami wordt gemaakt 
met spaghetti in plaats van bami. 
Het wordt vaak geserveerd met 
bijgerechten zoals (zoetzure) 
komkommers, tomaat en Suri-
naamse sambal. Of serveer dit 
gerecht met een omelet, ook 
lekker! Je hoeft er niet lang voor 
in de keuken te staan, binnen 20 
minuten zet je deze overheerlijke 
Surinaamse bamischotel op tafel.

Nodig:
500 g spaghetti; 1 ui (fijngesnipperd); 
2 teentjes knoflook; 300 g kipfilet 
of kipdijfilet (blokjes); 1/2 theelepel 
gemberpoeder; 1/2 theelepel vijfkrui-
denpoeder (b.v. van Verstegen); 1 eet-
lepel tomatenpuree; 1 verkruimeld 
bouillonblokje; 4 eetlepels ketjap asin 
of sojasaus; 2 eetlepels ketjap manis; 
5 takjes grof gehakte bladselderij; olie 
om in te bakken.
Tip: wil je extra groenten aan dit ge-
recht toevoegen? Bak dan gerust een 
zak roerbakgroenten mee met de kip!

Bereiding:
Breng een ruime pan met water 
aan de kook voor de spaghetti. 
Voeg als het water kookt de spag-
hetti toe en kook beetgaar volgens 
de omschrijving op de verpakking. 
Giet de spaghetti af en laat uitlek-
ken in een vergiet. Doe de spag-
hetti terug in de pan en hussel om 
met een scheutje olijfolie zodat de 
spaghetti niet gaat plakken.
Verhit een ruime wok- of hapjes-
pan met een scheutje olie en voeg 
ui en knoflook toe. Fruit op mid-
delhoog vuur tot ze zacht maar 
niet gekleurd zijn. Dan daarbij 
voegen de kip, gemberpoeder, 
vijfkruidenpoeder, tomatenpuree, 
verkruimeld bouillonblokje, ketjap 
asin en ketjap manis. Bak alles tot 
de kip gaar is.
Voeg de spaghetti en de selde-
rij toe en hussel alles goed door. 
Tenslotte alles goed door en door 
verwarmen.

Kerkberichten
Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 10 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

Moederdag
Tegenwoordig scoort Moederdag 
hoog in de lijst met de jaarlijkse 
gelegenheden die zorgen voor veel 

consumentenbestedingen. Ieder-
een heeft bijna wel iemand om op 
Moederdag in het zonnetje te zet-
ten. 
Met grootmoeders, schoonmoe-
ders en andere moederfiguren er-
bij zorgt dit voor een enorme piek 
aan consumentenuitgaven. Maar 
is Moederdag niet meer dan alleen 
het afkopen van je waardering met 
een bloemetje? Veel moeders hou-
den van (lieve) woorden. In de bijbel 
vinden we mooie woorden voor onze 
moeders (en eigenlijk alle vrou-
wen). Wat dacht je bijvoorbeeld van:  
Er zijn veel sterke vrouwen, maar 
jij overtreft ze allemaal. Spreuken 
31:29

Diensten zondag 12 mei
10.00u. Gereformeerde kerk, Ds. 

D.C. Groenendijk
10.00u. Hervormde kerk, ds. W. 
Markus uit Bergschenhoek
16.30u. Gereformeerde kerk, ds. A. 
Slingerland
18.30u. Hervormde kerk, ds. A. 
Slingerland

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, 
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 12 mei:
09.30u: Ds. F.A. den Harder
Na dienst is iedereen welkom voor 
kopje koffie/thee of iets fris in de 
pastorie.

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

Noordhoek)
H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart

Zondag 12 mei
09.30u: Eucharistieviering; voor-
ganger P. de Rooij
11.00u: Peuter- en kleuterviering; 
voorganger I. Hoppenbrouwers

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

Zaterdag 18 mei
19.00u: Eucharistievering; voor-
ganger M. Prasing

Extra foto van de week: 

Met In de Klundert op reis!

Dave van Gelderen en Margreet  
Troost zitten op dit moment als 
World Teachers in Malawi om te 
helpen het onderwijs daar te ver-

beteren. Twee weken lang een 
druk programma, maar gelukkig 
tussendoor ook even tijd om de 
krant te lezen tijdens een excursie. 

Met KBO op bedevaart 
naar Zegge
KLUNDERT - Net als voorgaande 
jaren organiseert de KBO Kring 
Moerdijk ook dit jaar weer een 
bedevaart naar Zegge. KBO Kring 
Moerdijk is het overkoepeld or-
gaan voor de acht KBO-afdelingen 
in de gemeente Moerdijk. 

De bedevaart is op dinsdag 14 mei 
in de kerk van Zegge. Aanvang 
14.30 uur. Voorganger is pastoor 
M. Prasing en de dienst wordt mu-
zikaal ondersteund door een gele-
genheidskoor.  Na afloop bestaat 
de mogelijkheid om op eigen kos-

ten in het tegenover de kerk gele-
gen café Kerkzicht een kopje kof-
fie of thee te gebruiken. Iedereen, 
ook niet leden van de KBO, zijn op 
deze bedevaart in Zegge welkom.
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Veel jeugd bij Dodenherdenking

KLUNDERT/MOERDIJK - Een mooie traditie om jaarlijks letterlijk en 
figuurlijk stil te staan bij de Nationale Dodenherdenking.  Zowel in 
Klundert als in Moerdijk was het een buitengebeuren. Aan de Haven-
dijk in Moerdijk staat het monument De Klokkenstoel ter nagedachte-
nis aan de oorlogsslachtoffers en in Klundert is er een monument bij 
de begraafplaats. 

Het fanfareorkest van Determi-
nato had zich opgesplitst en zorg-
de bij beide herdenkingen voor de 
muzikale ondersteuning. In Klun-
dert waren daarnaast de Oranje 
Garde, Avant Garde en de Scouting 
Jan Bautoengroep present, terwijl 
in Moerdijk het Zeecadettencorps 
de wacht hield bij de vlag.
Indrukwekkend was de aanwe-
zigheid van enkele veteranen. In 
Moerdijk wist Johan Beljaars een 
imponerend verhaal te vertellen, 

waarbij de gebeurtenissen uit de 
2e Wereldoorlog vergeleken wer-
den met hoe het nu gaat. Namens 
de gemeente Moerdijk was Bert 
Schreuders in Klundert aanwezig 
en Mieke Pistorius in Moerdijk. In 
beide kernen waren ook de kinde-
ren uitgenodigd om hun verhaal te 
vertellen. In Klundert sprak Tess 
den Hoed namens alle kinderen 
en in Moerdijk waren dat Marlou 
Kieboom en Indy Straasheym,

Foto Bart Oosting

Foto Jos Schalk

Zondag 19 mei van elf tot vijf uur

Jaarmarkt Noordhoek in en 
rond het kerkgebouw
NOORHDOEK - Op zondag 19 
mei is het weer zover: de Jaar-
markt Noordhoek 2019. Deze 
Jaarmarkt wordt om de 2 jaar 
georganiseerd en speelt zich af 
in en rondom het Kerkgebouw 
van Noordhoek. De Jaarmarkt 
begint om 11.00 uur en eindigt 
om 17.00 uur.

In het Kerkgebouw van Noord-
hoek vinden we de grote K van 
Kunst zoals o.a. kantklossen, 
schilderijen, sieraden, spek-
steen, keramiek en nog veel 
meer. Om 13.30 uur zal er in het 
Kerkgebouw een zeer bijzonder 
optreden plaatsvinden van het 
Ensemble Uit Grootmoeders 
Tijd.  Dit is een kleine mode-
show van oude kleding, siera-
den e.d. van de oude bijzondere 
Brabantse klederdrachten. Een 
lust voor het oog!

Sfeer
Buiten het Kerkgebouw vinden 
we de kramen en voor de sfeer 

op deze dag zal feestband De 
Noekers zorgen voor een gezel-
lig stukje muziek.  Natuurlijk is 
er ook volop gelegenheid voor 
een hapje en een drankje.
Aan de kinderen is natuur-
lijk ook gedacht: schminken, 
springkussen en draaimolen 
zijn  aanwezig op het grasveld 
en bij mooi weer bestaat weer 
de mogelijkheid om spulletjes 
te verkopen.

Talent?
Op de planning staat ook nog 
Noordhoek got Talent vanaf 
15.00 uur, maar of dit onderdeel 
definitief doorgaat is nog niet 
zeker omdat er nog niet vol-
doende opgaves zijn binnenge-
komen. Aanmelden kan nog tot 
12 mei via het emailadres van 
de Stichting Dorpsactiviteiten 
Noordhoek: 
sdnnoordhoek@gmail.com.

Geef een man een vuurtje en wat te drinken, 
dan weet hij wat de bedoeling is

Kampvuuravond voor mannen
KLUNDERT - Op vrijdag 10 mei is 
er weer een kampvuuravond voor 
mannen. De locatie deze keer is de 
loods van Maarten van de Werken 
(ingang via Hilsepoort) in Klun-
dert. De inloop is vanaf 19.45 uur; 
de avond begint om 20.00 uur. Alle 
mannen vanaf 18 jaar zijn welkom.

Doel van de avond is ontmoeting 
tussen mannen, gelovig of an-
dersdenkend, om in de ontspan-
nen sfeer van een kampvuur in 
gesprek te gaan over zaken die er 
toedoen, maar ook gewoon voor 
gezelligheid. Op de avonden laten 

we ons verder inspireren door ie-
mand die iets komt vertellen van-
uit zijn geloof.
Er wordt een eigen bijdrage ge-
vraagd van vijf euro per persoon.

Deze kampvuuravonden wor-
den op verschillende locaties in 
het land georganiseerd onder de 
naam KVA. Ook vanuit Klundert is 
er een groep mannen die regel-
matig in deze regio zo’n kamp-
vuuravond organiseert. Het motto 
van deze avonden is: "Geef een 
man een vuurtje en wat te drinken, 
dan weet hij wat de bedoeling is".

Veerdienst Moerdijk dorp naar Strijensas weer in de vaart
MOERDIJK - Vanaf vorige week vaart 
veerpont De Lucretia weer! Schipper 
Jan Blokland neemt je graag mee met 
de prachtige vlet uit 1973 van Moerdijk 
dorp naar Strijensas over het Hollands 
Diep. 

Op de veerdienst Lucretia kan de fiets 
gewoon mee aan boord. Door het fiets-
knooppuntensysteem dat in de meeste 
gebieden aanwezig is, is het erg mak-

kelijk om een leuk rondje te fietsen. De 
Hoeksche Waard is met haar openheid 
en haar vele beboomde dijken bij uit-
stek geschikt voor een mooie fietstocht. 
Deze overtocht is goed te combineren 
bijvoorbeeld met de overtocht Nu-
mansdorp – Willemstad. Er kan zo een 
mooi rondje gefietst worden.
Meevaren? Meer informatie over deze 
veerdienst: http://veerdienst-lucretia.nl
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Chantal Verschoor met The 
Rainbows tweede op EK twirlen

KLUNDERT - Van 18 tot en met 21 
april werd in Italië het Euroopees 
Kampioenschap twirlen gehou-
den. De Klundertse Chantal Ver-
schoor deed daar mee met haar 
team van The Rainbows in het on-
derdeel large team. Het team van 
Frankrijk werd Europees kampi-
oen en The Rainbows gingen met 
de tweede prijs naar huis.

Bij het Nederlands Kampioen-
schap in januari hadden The Rain-
bows de kampioenstitel gewonnen 
en daardoor gekwalificeerd voor 
het Europees Kampioenschap. Vijf 

landen streden voor de titel Eu-
ropees Kampioen: België, Italië, 
Engeland, Nederland en Frank-
rijk. Nederland kwam als vierde 
de vloer op. Na een mooie routine 
met als onderwerp mishandeling 
gingen de meiden tevreden de 
vloer af. De punten logen er niet 
om, de hoogste punten tot dan toe. 
Als laatste kwam Frankrijk, hun 
punten waren wat hoger maar de 
penalties moesten er bij alle lan-
den nog af. Het zou en spannende 
prijsuitreiking worden. Het was 
Frankrijk die er met een heel klein 
verschil met de titel vandoor ging. 

July Schneijderberg naar
beloftenteam van Feyenoord

KLUNDERT - July Schneijderberg is vorige week 17 jaar geworden en 
juist in die week kreeg ze bericht dat ze mag gaan spelen in het dames 
Beloftenteam van Feyenoord. Dit jaar speelde dit Klundertse voetbal-
talent al bij het team MO17 (meisjes onder 17) van Feyenoord en nu 
dus de volgende stap in haar voetbalcarrière.

Feyenoord start met ingang van 
het seizoen 2019-2020 met een 
beloftenteam voor vrouwen. Dit 
team gaat uitkomen in de belof-
tencompetitie van de KNVB, waar-
mee het totaal aantal teams in 
die competitie op acht komt. Dit 
nieuwe damesteam gaat spelen in 
competitieverband tegen de belof-
tenteams van Ajax, PSV, Heeren-
veen, FC Twente, ADO Den Haag, 
PEC Zwolle en VV Alkmaar.

Talenten
Wat is eigenlijk een beloftenteam? 
De naam zegt het al, dat is een 
team dat bestaat uit talenten of-
tewel beloften waar veel van ver-
wacht wordt. Zo’n belofteteam 
wordt door een betaalde voetbal-
organisatie of amateurvereniging 
gecreëerd om spelers beter en 
sterker te maken om ze klaar te 
maken voor het eerste elftal. 

Eredivisie
Feyenoord wil graag  de eredivisie 
in met een meidenteam. Die mei-
den willen ze uit eigen opleiding 
halen. Dat het team MO17 nu be-
loften gaan worden is een mooie 
stap richting de eredivisie. 
July is trots dat ze geselecteerd 
is voor dit nieuwe beloftenteam. 
“De meisjes die dit seizoen in het 
MO17-team hebben gespeeld, 
hebben deze week allemaal een 
gesprek gehad. Het was allemaal 
best spannend, want als je af zou 
vallen, dan moest je een andere 
club opzoeken. En er zijn dus ze-
ker ook meisjes afgevallen. Maar 
ik ben er bij en volgend seizoen 
mag ik meedraaien in de beloften-
competitie.”
Dat betekent voor July vier keer 
per week ’s middags trainen. 
“Dan moet ik dus ’s morgens naar 
school en ’s middags naar Var-
kenoord, het trainingscomplex 
van Feyenoord. Ik heb er zin in!”

Wedstrijdprogramma 
Korfbalvereniging DSO Klundert
Zaterdag 11 mei:
16:00u: DSO 1 - Keep Fit '70 1
14:30u: DSO 2 - ONDO 2
13:00u: DSO 3 - Keep Fit '70 3
14:30u: DSO 4 - Merwede / Mul-
tiplaat 7
13:00u: DSO 5 - De Voltreffers 2
14:30u: DSO 6 - Scheldevogels 4
11:30u: DSO A1 - Keep Fit '70 A1
10:15u: DSO B1 - Twist B1
12:15u: Good Luck B2 - DSO B2

11:30u: DSO B3 - VIOS B1
10:30u: DSO C1 - Ventura Sport C1
09:00u: PKC / SWKGroep D2 - DSO 
D1
10:00u: ADO D1 - DSO D2
11:10u: ADO D2 - DSO D3
09:00u: De Voltreffers E1 - DSO E1
09:30u: DSO E2 - Keep Fit '70 E2
09:30u: DSO E3 - Keep Fit '70 E1
09:00u: Korbatjo F2 - DSO F1
09:00u: Juliana F4 - DSO F2

Heeft u BuitenBeter al op uw 
smartphone?
Ziet u een probleem buiten op 
straat of in de buurt? Lantaarn-
paal kapot? Een vies bushokje, 
vuilniszakken ergens gedumpt of 
een fietspad met enorme gaten? 
Laat het snel en makkelijk weten 
met de BuitenBeter app op uw 
smartphone. 

Met de BuitenBeter app meldt 
u een probleem snel en makke-
lijk bij de gemeente. Meteen op 
de plek én het moment dat u dit 

signaleert. De BuitenBeter app 
is gratis beschikbaar en werkt in 
heel Nederland.

Verkeersovertredingen kunt u niet 
melden via de BuitenBeter app. Hier-
voor kunt u terecht bij de politie.



*Actie geldig van woensdag 8 t/m zondag 12 mei
Zet- en drukfouten voorbehouden

4.99
Moederdag schnitte
Slagroomschnitte
van bakker De Rooij

Asperges
Leon Koevoets
500 gram

2.99

per bakje
Verse aardbeien
Kees Deijkers
500 gram

2.99

Slechts

5.99 1.99Dutch bakery 
Koekjesmix triple chocolate
1 pot

€4 korting

Maak zelf je cookies 
voor mama

Voor maar

Openingstijden
maandag t/m zaterdag  08:00 - 21:00 uur
zondag      10:00 - 18:00 uur


