Dinsdag 21 mei 2019- week 21

Bouw Waterwijk Fijnaart

Lancering www.ons-moerdijk.nl

2150 euro bijeen gespeeld

Actie HoeveRunners

Opening dorpshart Moerdijk op zaterdag 29 juni

“Verliefd op ons dorpshart”
bespreekpunt van de Dorpstafel.
Er waren allerlei plannetjes zoals
woningbouw met winkeltjes
eronder, een congrescentrum,
maar dat was allemaal niet
haalbaar. Als Dorpstafel hebben we toen een plan gemaakt
om er een multifunctioneel
Dorpshart van te maken. De eerste plannen die op tafel kwamen
was eigenlijk om er een soort
hangplek voor de jeugd van te
maken. Maar het is heel wat
meer geworden. We hadden een
verlanglijstje gemaakt met alles
erop en eraan. Onze toenmalige plaatsgenoot Johan Beljaars
heeft daar toen een tekening
van gemaakt en daarmee zijn we
verder gegaan”.

Een gedeelte van de werkgroep Dorpshart Moerdijk
Vlnr Jan Eestermans, Joke Hagenbeuk, Kees Scheenaard, Jos Schalk en Ronald Helmstrijd

MOERDIJK - Het is bijna zover: het Dorpshart Moerdijk is zo goed als klaar. De speeltuin is ingericht,
de jeu-de-boules banen zijn speelklaar, de sportievelingen kunnen straks aan de slag op het prachtige sportcourt, de picknickruimte ziet er uitnodigend uit en voor de rust kan men de stilte zoeken
in de Mariakapel. Het Dorpshart mag echter nog niet betreden worden. De aanplant moet nog even
groeien en de hekken blijven gesloten tot de dag van de opening: zaterdag 29 juni is het zover. Een
feestelijke opening met tal van activiteiten.
De werkgroep die namens de
Dorpstafel Moerdijk druk is geweest om dit alles voor elkaar
te krijgen, is apetrots dat het
uiteindelijk allemaal gelukt is en
zelfs nog mooier geworden dan
men ooit verwacht had. “Toen
we begonnen met onze plannen,
zeiden heel wat mensen: eerst
zien en dan geloven, maar kijk
nu eens, we hebben het toch
maar voor elkaar gekregen”, vertelt Jan Eestermans. Samen met
Pascal van Valen, Kees Scheen-

aard, André van den Herik,
Ronald Helmstrijd en Piet Jongbloed vormt hij de werkgroep
Dorpshart Moerdijk met alle
ondersteuning van Andras Incze,
namens de gemeente Moerdijk
werkzaam als projectleider van
het dorp Moerdijk. Voor de organisatie van de openingsfestiviteiten zijn hier Jos Schalk, René
Mol en Joke Hagenbeuk nog bij
aangesloten.

Jardin del Turia in het klein
Woordvoerder Jan Eestermans
van de werkgroep is vol enthousiasme: “Het lijkt nu een
beetje op de Jardín del Turia in
Valencia, maar dan in het klein.
Geweldig zoals het er nu uitziet.
Zelf durf ik wel te zeggen dat
ik verliefd geworden ben op
ons Dorpshart”. Samen met de
andere werkgroepleden wordt
even teruggeblikt naar hoe ze
begonnen zijn. “Die grote kerk,
die toen leeg stond, dat was een

Recreatief dorpscentrum
De kerk is grotendeels afgebroken,
het frame staat er nog en de klokkentoren is bewaard gebleven. Theo
Reesink van bureau Poelmans-Reesink uit Arnhem heeft het ontwerp
helemaal gemaakt. Als basis is de
gedachte uitgewerkt dat de kerk
een baken moet zijn in de samenleving, een plek waar iedereen graag
wil komen. Niet meer als kerk,
maar nu als dorpscentrum met recreatieve functie.
Het terrein is opgedeeld in vier
blokken: de geweldig leuke
speeltuin voor valide en mindervalide kinderen, een compleet
sportcourt, een picknickgedeelte en de Mariakapel, waar men
de stilte kan zoeken, een ruimte
voor geloof en bezinning.

Lees verder op pagina 3

SMULTOPPERS

Van woensdag 22 t/m zaterdag 25 mei

Belgische worstenbroodjes

4 stuks € 4,20

Appelpunten met slagroom
per stuk € 1,59
+ 8 spaarpunten cadeau

•
•
•

interieuradvies
Giftshop
Ambachtelijke
meubelen
Boekenhoek

•

Waldkorn ciabattabroodjes
4 stuks € 1,49 (bake off)

Eerste Kruisweg 8 Fijnaart
Tel. 0168-464459
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Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af?
Oksels
Bikinilijn
Borst
Rug

Benen
Armen
Gezicht

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

www.feelbeauty.nl

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

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

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

Colofon
Fendert & Klundert Lokaal
is een uitgave van
Uitgeverij Lokaal
Specht 17
4793 HN Fijnaart
info@uitgeverijlokaal.nl
www.uitgeverijlokaal.nl
en
Stichting In de Klundert
Postbus 74
4790 AB Klundert
info@indeklundert.nl
www.indeklundert.nl
Redactie Fijnaart e.o.
Jan Willem van Bodegom
06-22011800
jw@uitgeverijlokaal.nl
Acquisitie Fijnaart e.o.
Tom Aarts
06-14520497
tom@uitgeverijlokaal.nl
Redactie & acquisitie
Klundert e.o.
Anjo van Tilborgh
06-43694329
Rondeel 120
4791 LB Klundert
redactie@indeklundert.nl
advertenties@indeklundert.nl
Druk
Janssen/Pers - Gennep
Aanleveren
Advertenties:
Fijnaart e.o.
advertentie@fendertlokaal.nl
Klundert e.o.
advertenties@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur
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In de diverse blokken zijn steeds
gezellig zitten in een verdiept
kenmerkende dingen te vinden
gedeelte. En ditzelfde verdiepte
uit de vroegere Rooms-katholiegedeelte kan ’s winters onder
ke kerk, zoals de communietawater gezet worden, zodat er
fel, de communiebanken en de
een kleine ijsbaan ontstaat midaltaren, deze zijn allemaal op de
den in het dorp.
een of andere manier verwerkt
in dit prachtige Dorpshart. Zo
Openingsfestiviteiten
heeft men geprobeerd om toch
Zaterdag 29 juni is de opening
de karakteristieke zaken te bevan het Dorpshart en is het de
waren voor het dorp.
hele dag feest. Het begint om 10
uur met een speciaal moment
Speeltuin voor valide en minvoor alle omwonenden. Daarna
dervalide kinderen
de hele dag allerlei activiteiten
De grootste trekpleister zal
en optredens in het Dorpshart.
straks de speeltuin zijn waar
Heel veel optredens van met
valide en mindervalide kinderen
name Moerdijkse artiesten
samen kunnen spelen. “Zoiets
en verenigingen. Er komt een
is er in de wijde omgeving niet
presentatiekraam waar alle
te vinden. Er is een vogelnestverenigingen en ondernemers
schommel, een carrousel waar
uit Moerdijk zich kunnen prezo twee rolstoelen in gereden
senteren.
kunnen worden, voelborden
Aan de organisatie wordt ook
en een lachspiegel, maar ook
meegewerkt door de jongerenbijvoorbeeld een klankschaal en
werkers van Meer Moerdijk en
een muziektol, die met name
er wordt nauw samengewerkt
voor autistische kinderen heel
met de plaatselijke horeca
rustgevend kunnen zijn. Daar
ondernemers: Café De Put, De
hebben we heel wat acties voor
Snackbar, ‘t Winkelmandje en
gehouden om de nodige centjes
de Ankerkuil.
bij elkaar te krijgen, maar dankzij heel wat sponsoring is het
Officiële opening
gelukt.”
Om 14.00 uur is de officiële
Ook is er gelegenheid voor opopening met het college van
tredens. Er is een soort podium
Burgemeester en Wethouders
en daarvoor kunnen de mensen
en de werkgroep is nog in

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

door Anjo van Tilborgh

Oorstrelende muzikale middag levert
mooi bedrag op voor HoeveRunners
De Black Sheep Swing Band
uit Fijnaart liet de gevulde zaal
genieten van haar kwaliteit. De
muzikaliteit van de blazers en
ritmesessie werd vocaal ondersteund door vaste zangeres Kim
van Doorne en gastzanger Jannes
Matthee uit Fijnaart.

Redactionele berichten
Fijnaart e.o.
redactie@fendertlokaal.nl
Klundert e.o.
redactie@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur
Weekendverslagen
voor: zondag 18.00 uur
Fendert & Klundert Lokaal
wordt elke week op dinsdag/
woensdag huis aan huis bezorgd
in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan,
Klundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en
Zwingelspaan.

onderhandeling met een heel
speciale gast voor de openingsceremonie.
De werkgroep wil hier toch ook
even het gemeentebestuur en
dan met name burgemeester
Klijs noemen. “De burgemeester
heeft zich echt hard gemaakt
voor ons dorp en alles in het
werk gesteld zodat we hier weer
een mooi en leefbaar dorp hebben met een positieve uitstraling. Daar zijn we heel blij mee!”
De buitenactiviteiten eindigen
met een barbecueparty, waarna
om 21.00 uur het programma wordt voortgezet in het
Multifunctionele Centrum De
Ankerkuil aan de overkant van
het Dorpshart Moerdijk. Daar
eerst nog wat optredens van
Moerdijkse artiesten, zoals de
inmiddels in de hele regio bekende zanger Marco Kanters.
Daarna wordt er een zogenaamde DJ-contest gehouden en
zullen de beats tot in de kleine
uurtjes te horen zijn. “Met ons
Dorpshart en alle festiviteiten
en activiteiten er om heen hopen we ons dorp weer positief
op de kaart te zetten”, aldus de
werkgroep Dorpshart Moerdijk.

Talenten
De sets van de bigband werden
afgewisseld met optredens van
de jonge talenten Mirte van Hoof
uit Fijnaart en Pieter en Kees Nolet uit Etten-Leur. Ook zij kregen
de handen veelvuldig op elkaar.

Kees Ploeg ontvangt de cheque uit handen van Corry-Anne de Geus van de Black
Sheep Swing Band.

De kleine honderd mensen die hun zondagmiddag doorbrachten
in De Graanbeurs in Fijnaart, hadden een oorstrelende muzikale
middag. Bovendien leverde het concert ook nog een bedrag van
2150 euro op voor de HoeveRunners. Dit team neemt op 22 en 23
juni deel aan de HomeRun, waarmee geld wordt ingezameld voor
de Ronald McDonald Huizen.

Hoogtepunt
Het benefietconcert beleefde
zijn hoogtepunt toen bekend
werd dat de middag het fraaie
bedrag van 2150 euro had opgeleverd. Een dolblije teamcaptain
Kees Ploeg nam de cheque dankbaar in ontvangst.
Door Jan Willem van Bodegom

VRIJ

Vanaf 19:00 uur
Gratis toegang - NIX18

24

Voor meer informatie
ga naar www.destadklundert.nl
Of check onze Facebookpagina

MEI

welke kies jij?
We hebben een nieuwe lunchkaart!

Broodje
saté

BORREL
IN DE
STAD

Bij de Fendertse Hoeve
op 2 juni 2019:
KOPPEL Dart Football
DE FENDERT voor KIK !
Aanvang: 13.30 uur.

koppelGezellig et terrein
i op h
toernoo Fendertse
d
van e
k,
et muzie
Hoeve m n, loterij en
usse
springk r Co Stompé!
to
presenta

ke

Leu

ze
prij

or
n vo

de

ars!

na
win

Durf ji
jd
speel ji e uitdaging
jv
aa
2 juni 2 oor KIKA? K n en
om dan
01
Hoeve! 9 naar de Fe
nder
Insc
koppel hrijven á € 5 tse
,- per
kan ee
n
contac
t@fend voudig via
ertseho
eve.nl

Diner tip:
Speciale aanbieding: Schnitzel met saus, friet en salade
€ 12,50 p.p. WAARVAN € 2,50 TEN BATEN VAN KIKA!
Mede mogelijk gemaakt door:

Thierry van Steen – Dart Football

www.fendertsehoeve.nl • Kadedijk 3 • 4793 GA Fijnaart

schuif gezellig aan
in onze lunchroom
en ontdek wat er
nog meer voor
lekkers op staat!

vega
sandwich
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Platform voor welzijnsdiensten en -activiteiten

OnS Moerdijk gelanceerd in Huis van
de Wijk Klundert

KLUNDERT - Alle welzijnsdiensten en -activiteiten bij elkaar op
één platform, dat is OnS Moerdijk. OnS staat voor Ondersteunen
en Samenwerken en is bedoeld om de inwoners zo goed mogelijk
te informeren om de ondersteuning te bieden die nodig is. Afgelopen woensdagmiddag is dit platform gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Wijk in Klundert.
OnS Moerdijk is het voorportaal naar alle welzijnsdiensten
en -activiteiten in de gemeente
Moerdijk. Het is een samenwerking met vrijwilligers, organisaties, burgerinitiatieven en de
gemeente Moerdijk om de inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen die het nodig
hebben. Woensdagmiddag was
het een gezellige drukte in de
ontvangstruimte van het Huis
van de Wijk in de Mauritshof
in Klundert. Heel wat welzijnspartners, vrijwilligers en andere
genodigden waren aanwezig bij
de feestelijke lancering van OnS
Moerdijk.
Makkelijk en overzichtelijk
De initiatiefnemer van dit platform is Boudewijn in 't Veld.
Hij is sinds 2,5 jaar werkzaam
bij Surplus en vanuit de commerciële wereld in de welzijnswereld terecht gekomen. "Het
is echt een hele andere wereld
met andere regeltjes, maar ook
met heel veel mogelijkheden
en heel veel initiatieven. Er zijn
voorzieningen vanuit Surplus,
de gemeente en de bibliotheek,

er zijn ondersteuners, coaches
en buddy's, maar om al die diensten en voorzieningen te kunnen
vinden, dat was lastig. De mensen weten gewoon niet wat er
allemaal is en wat de mogelijkheden zijn. Daarover ben ik gaan
nadenken hoe dit makkelijker,
overzichtelijker en toegankelijker gemaakt kon worden. En zo
is OnS Moerdijk ontstaan", aldus
de enthousiaste initiatiefnemer.
Platform voor en door elkaar
Voor de officiële lancering was
José Hiel aanwezig, domeinregisseur Mens & Maatschappij bij
de gemeente Moerdijk. "Ik vind
het een voorrecht dat ik namens
wethouder Eef Schoneveld deze
officiële lancering mag doen. De
wethouder zelf had vandaag andere verplichtingen. Ons streven
is om mensen vooral lekker te
laten leven, maar dat is niet voor
iedereen mogelijk. Daarom moeten we die mensen ondersteuning geven, hulp bieden waar
nodig. Dit kan betaalde hulp zijn,
maar er kan ook hulp geboden
worden die niets kost. Dit kan
van alles zijn, zoals een praatje

bij rouwverwerking, hulp bij financiële zaken en klusjes doen
in de tuin, het zijn vaak relatief
kleine dingen waar mensen al
mee geholpen kunnen zijn. Maar
wat aangeboden wordt, dat moet
wel vindbaar zijn. OnS Moerdijk
is een geweldig initiatief waar
vraag en aanbod samenkomen,
een platform voor en door elkaar. Een groot compliment voor
de initiatiefnemer Boudewijn In
't Veld, een hartelijk dank aan
hem is op zijn plaats en daarmee
ook aan iedereen die meegewerkt
heeft om samen met hem dit platform te realiseren. Een mooie stap
om de weg in de welzijnswereld
te vinden. Zegt het voort, zodat iedereen straks OnS Moerdijk weet
te vinden", aldus de José Hiel tijdens haar openingsspeech. Daarop werd een introductiefilmpje
getoond, waarmee de website nu
geopend is.

www.ons-moerdijk.nl
Trots werd tenslotte een gedeelte van het team vrijwilligers van
OnS Moerdijk voorgesteld door
Boudewijn In 't Veld. "Graag willen we de nu aanwezige teamleden van OnS Moerdijk aan u
voorstellen: Marijke Brendel,
Lia Maat, Sonja Molengraaf, Phil
Schoonen en Paula van Maren,
samen met nog een aantal ambassadeurs gaan zij aan de slag
om dit platform tot een succes
te maken. Meer vrijwilligers zijn
altijd welkom. Ze kunnen zich
aanmelden via de nieuwe website."
Met een drankje en een hapje
werd deze feestelijke lancering
afgesloten.
De website www.ons-moerdijk.
nl is nu voor iedereen toegankelijk. Zeker de moeite waard om
op deze website eens rond te kijken, zowel voor degenen die iets
aan te bieden hebben, als voor
mensen met een hulpvraag.
door Anjo van Tilborgh

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

Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek vanaf het Sovakplein Klundert
Kaartclub: 13.30 uur in De Niervaert Klundert
Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Niervae-

rt Klundert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert
Klundert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur
in De Niervaert Klundert

Weekschrijfsel
in 300 woorden...

Poetsen, dat zien we
volgende week weer wel...
De oppasdagjes met kleindochterlief zijn de mooiste
momenten die je maar beleven kunt. Ik ben normaal helemaal geen ochtendmens,
maar op zo'n oppasdagje
kom ik graag vroeg m'n bed
uit. Ik reed van de week net
na zes uur al door Klundert
om het kleine lief op te halen en kon het niet laten
om even om te rijden om te
genieten van het prachtige
opkomende zonnetje bij 't
Wachtertje aan de Gracht.
Wat is die opkomende zon
juist op dat plekje waanzinnig mooi!
In het begin van de week is
het qua redactiewerk altijd
wat rustiger. Dan tijd voor
andere dingen, zoals huishoudelijke klusjes. Deze
keer samen met kleindochterlief. Ik ben bang dat die
kleine toch wat genen van
mij heeft geërfd, want ook
zij houdt niet zo van huishouden. Even met de poetsdoek door het huis, daar wilde ze wel bij helpen. De salontafel is grondig geboend,
weliswaar daarna weer vies
gemaakt tijdens het snoepen
van wat stukjes fruit en een
lekkende melkbeker, maar
daar maken we geen punt
van.
Het plan daarna was stofzuigen, maar ze blijkt een
grote aversie tegen dat lawaaierige ding te hebben.
Zo rustig als ze normaal haar
gangetje gaat, zo'n keel wist
ze nu op te zetten. Stofzuigen dus maar een andere
keer. Dat vuil loopt niet weg
(was het maar zo'n feest). Ik
dacht nog om de ramen te
gaan zemen, maar samen
met zo'n peuter schiet dat
ook niet op. Dus ook dat uitgesteld. Snappen jullie nu
dat de ramen hier niet altijd
even glimmend zijn, gewoon
geen tijd of geen goede gelegenheid.
Gelukkig vindt ons Livvekind shoppen altijd wel heel
gezellig en dat is weer goed
gelukt afgelopen week.
Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

Ze zijn er weer!

VERSE AARDBEIEN

fam. Deijkers

uit eigen kas!

Oude Heijningsedijk 10, Heijningen | 06-23090891

Riooltechniek

geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

24 uurs service
En bij ons:
geen resultaat, geen rekening

Afspraak maken?
Online via dokkappers.nl
of 0168 47 26 19

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte
neemt u gerust contact met ons op.

Openingstijden:
ma
13:00
di / wo
08:30
do / vr
08:30
za
08:00

Telefoonnummer: 0168-462489
Bij geen gehoor: 06-20441189

- 17:30
- 17:30
- 20:00
- 15:00

Raadhuisstraat 12 - Willemstad

Staat hier volgende week
uw advertentie?

Vierdaagse hoopt weer
op wat beter weer
Uw advertentie ook in de special ‘Klundert op een Kluitje’?
Ons weekblad Fendert & Klundert Lokaal is een huis-aanhuiskrant die zich met plaatselijke berichten richt op de
inwoners van Fijnaart, Oudemolen, Klundert, Moerdijk,
Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.
AANDACHT VOOR ONDERNEMERS
Van 21 tot en met 23 juni wordt het festival Klundert op
een Kluitje gehouden, een evenement met nieuwe naam
maar met vertrouwde ingrediënten, zoals braderie, kermis en heel veel podiumactiviteiten. Natuurlijk zullen we
daar met deze weekkrant ook volop aandacht aan schenken. Zo zal er in week 23 een special gemaakt worden met
alle info over dit event met daarbij speciale ruimte voor
adverteerders.
GROTERE OPLAGE
De oplage van deze krant is normaal 7000 stuks, maar van
deze editie met de special Klundert op een Kluitje zullen
1000 kranten extra gedrukt worden, zodat deze verspreid
kunnen worden in de hele regio.
Uw advertentie voor het reguliere tarief dus op heel veel
adressen extra onder de aandacht!
ACQUISITIE
De Klundertse winkeliers zullen komende week benaderd worden om mee te werken aan deze special door het
plaatsen van een advertentie. Voor meer informatie bel
naar 06-43694329 of stuur een e-mail naar:
advertenties@indeklundert.nl.

Elk jaar zorgt de avondvierdaagse in Fijnaart weer voor veel lol.
FIJNAART – Met elk buitenevenement ben je afhankelijk van het
weer. Dat geldt zeker voor de avondvierdaagse van Jeugd- en
Sportvereniging De Kieviten in Fijnaart. Twee jaar geleden vielen
de mussen van het dak, waardoor het aantal wandelaars tegenviel. Vorig jaar kende het wandelevenement door noodweer een
valse start, zodat er slechts drie dagen gewandeld kon worden.
Ook was er regen op de afsluitende avond. Dit jaar hoopt de organisatie op prima, rustig wandelweer.
De avondvierdaagse valt vroeg
dit jaar. Vanavond (dinsdag 21
mei) gaan de wandelaars voor
het eerst op pad. Inschrijven
kan vanaf 18.00 uur bij De Parel.
Vanuit deze locatie wordt elke
avond gestart om 18.30 uur.
Gekozen kan worden uit 5 en
10 kilometer. Het inschrijfgeld
bedraagt 3 euro per persoon. Op

vrijdagavond worden de wandelaars ingehaald met muziek
van muziekvereniging Oranjevaan en Drumband DUO bij
woonzorgcentrum Fendertshof.
Daarna wandelen alle deelnemers richting De Parel, waar de
welverdiende medailles worden
uitgereikt.

OUD NIEUWS
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een selectie van artikelen over Klundert uit oude kranten en tijdschriften
nr. 12 - 20 mei 2019
is afgebroken.
In november van dat jaar vond
ook de laatste Joodse begrafenis in Klundert plaats: Slager
Manus van Straten uit Zevenbergen.
Volgens een opgave van de
gemeente woonden er in 1941
geen Joden meer in Klundert.

Manus van Straten, slager te Zevenbergen, werd op 23 november 1941
als laatste begraven op de Joodse begraafplaats in Klundert.
Om er voor te zorgen dat de Joodse Begraafplaats aan de Blauwehoefsweg niet weer in de vergetelheid geraakt hier 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". Deze week het derde en laatste deel van deze serie.
De Israëlitische begraafplaats te Klundert en zijn voorgeschiedenis (slot)
Op 29 december 1871 vroeg
Jacob Jacob, een koopman te
Zevenbergen, of de gemeente
Klundert nog een stukje grond,
groot 26 ca, wilde verkopen
ter vergroting van het eerder
aangekochte terrein. Hij trad
op als gemachtigde van het Israëlitisch Kerkgenootschap van
Zevenbergen, Klundert, Fijnaart
en Willemstad. Als eigenaar van
de begraafplaats stond dan ook
deze naam in het kadaster vermeld. In 1940 is dit doorgehaald
en veranderd in de stichting "De
Israëlitische begraafplaats te
Klundert".
Nog in 1872 vonden twee begravingen plaats op de nieuwe

begraafplaats in Klundert. In
1875 zijn vijf begravingen geregistreerd, welk aantal tevens de
hoogste jaarscore zou vormen.
In 1892, 1893 en 1895 vonden
geen Joodse begravingen plaats,
evenals in de periode 18981903. Na 1906 werd het aantal
begravingen nog geringer. De
gemeente heeft het aantal begravingen over 1872-1929 bijgehouden, wat een totaal opleverde van 66 Joodse begravingen.
In die periode was er sprake van
een goed onderhouden begraafplaats. Blijkbaar stond op de begraafplaats ook een metaheerhuisje (lijkenhuisje), waarvan
alleen bekend is dat het in 1938

Na de Tweede Wereldoorlog
was het aantal Joden in Brabant,
evenals elders, enorm gedaald.
De begraafplaats in Klundert
raakte in verval. In 1976 riep
het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap in Amsterdam
de hulp in van de gemeente
Klundert. Deze was bereid
om de begraafplaats zo goed
mogelijk schoon te houden en
enkele malen per jaar het gras
te maaien. Deze werkzaamheden konden niet voorkomen,
dat de begraafplaats in 1978 in
een schandalige staat verkeerde. Op de begraafplaats hing
regelmatig wasgoed te drogen,
de omheining was vernield en
autowrakken lagen praktisch op
de begraafplaats. Na overleg met
de bewoners van het woonwagenkamp verbeterde de situatie,
mede doordat het woonwagenkamp enkele honderden meters
werd verplaatst.
In 2015, na het afronden van de
nieuwbouw van de Mauritshof
hebben de gemeente Moerdijk,
Woningstichting De Brabantse
Waard en "Die Overdraghe"
de koppen weer bij elkaar gestoken, hetgeen resulteerde
in een nieuwe opknapbeurt,
een nieuwe afrastering en een
toegangspoortje. Er wordt regelmatig gesnoeid, het gras wordt
gemaaid, enz. En de overledenen krijgen, "met inachtneming
van de gebruikelijke (Joodse) gedragsregels" regelmatig bezoek
van belangstellenden, die de
Historisch Stadswandeling door
Klundert maken.
door Kees Hendrikx
voorzitter Heemkundekring Die
Overdraghe Klundert

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk
Dagelijks van maandag tot vrijdag om 10.00 uur gezamenlijk
koffiemoment
dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur sporten voor mensen
die chronisch ziek zijn

dinsdag vanaf 17.00 uur eetpunt
(opgeven in het Huis van de
Wijk)
dinsdagavond van 19.00 tot
22.00 uur jongerenavond
donderdagavond 19.00-21.00

uur spelletjesavond
vrijdagmiddag om 14.00 uur
schilderen (is een besloten activiteit, maar binnenlopen mag
altijd)

Ter intro
Ik ben niet iemand die vindt
dat de een beter is dan de ander en zeker niet dat ons land
beter is dan een ander. Behalve
als WE kunnen winnen. Dan
stijgt het chauvinisme in mij
tot ongekende hoogte.
Dit fenomeen overvalt me
vooral bij sport. Het hele jaar
geef ik niets om voetbal. Maar
als WE in de halve finales van
de Champions League staan,
heb ik ineens een rood-wit
hart. Staan ONZE mannen of
vrouwen op een WK of EK,
dan zing ik uit volle borst het
Wilhelmus mee. Ik heb het
ook bij hockey, darts, zwemmen, wielrennen, tennis en
natuurlijk bij Formule 1. Sinds
ONZE Max furore maakt op
de circuits, val ik niet meer in
slaap op de bank. Maar ja, als
WE successen zouden boeken
bij het punniken, dan zou ik
dat ook op de voet volgen.
Nu heb ik een nog groter hart
voor muziek, waarin eveneens
het chauvinisme in mij opborrelt. Dat is zeker het geval
bij het Eurovisie Songfestival.
De afgelopen 44 jaar nam ik
me elk jaar voor niet meer te
kijken. WE zouden toch niet
winnen door een oneerlijke
jurering, waarin buurlanden
elkaar ‘douze points’
geven en alleen vrouwen met
baarden, kakelende kippen en
Finse monsters met de zege
aan de haal gaan.
Voor een écht mooi liedje was
geen plaats op dat Europese
podium. Totdat ONZE Duncan
in spijkeroutfit en achter een
afgeschreven elektrische piano
vanuit zijn tenen het verlies
van een dierbare bezingt.
Europa moest wel om en dat
gebeurde ook. Maar wat was
het spannend. Tot de allerlaatste seconde was ik ervan
overtuigd dat we het weer
zouden verliezen van vriendjespolitiek en een verkeerde
keuze. Ik schreeuwde mijn
chauvinistische hart dan ook
uit mijn lijf toen bleek dat WE
na 44 jaar eindelijk hadden
gewonnen. WE zijn nummer
één! Maar eigenlijk heeft de
muziek gewonnen. Music first.
Dank je wel, Duncan.
Jan Willem van Bodegom
Redactie Fendert & Klundert
Lokaal

AUTOBEDRIJF
C.A. de Bruyn
OMZIEN uitvaartbegeleiding

Veelgestelde vragen (5):
Hoe omgaan met rouwenden?
Om hulp vragen of iemand op de kofﬁe vragen is voor een nabestaande vaak erg moeilijk. Want als je je heel verdrietig en wellicht eenzaam
voelt ga je je drukke vrienden toch niet daarmee lastig vallen? Zeker
niet als het overlijden van je dierbare al een tijd geleden is. Ze willen
anderen niet lastig vallen. Hoe kunnen we ze als omstanders dan toch
een beetje helpen?
Veel nabestaanden hebben moeite met gewone praktische dingen.
Omdat ze niet gewend zijn om deze dingen te doen, of omdat ze te
vermoeid zijn. Rouwen kost namelijk heel veel energie, het is hard
werken. Ze hebben dus bijna geen energie meer over voor bijvoorbeeld koken, het huis schoonmaken, de tuin doen, boodschappen
halen, rekeningen betalen, kleren kopen.

Het is zaterdagavond; het zit op de
bank en het kraakt…Rara, wie of
wat is dat? Nettie Bom met een bakje chips!!! Uh? Nettie, jij? Jij die altijd
met gezondheid bezig is? Die altijd
alles zelf maakt en die niets moet
hebben van kant en klare fabrieksvoeding? Jij aan de chips?

Voor alle reparaties,
APK, in -en verkoop
van uw auto
Patrijsstraat 2 Fijnaart
T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

Adverteren in Lokaal!
Bel 06-14520497

Als je als omstander niet zo’n prater bent, maar wel graag iets voor
een nabestaande wilt doen liggen hier volop mogelijkheden.
‘Is het een idee dat ik zaterdag even langskom om je met de tuin te
helpen? Zal ik vanavond bij je komen koken en eten? Zal ik voortaan
je kliko aan straat zetten?’
Joyce schrijft: Wat was ik dankbaar voor de buurman die voorstelde
dat hij elke woensdag voor twee gezinnen zou koken en ons een
maaltijd zou brengen. Een jaar lang elke week één dag niet nadenken
over de boodschappen, één keer per week geen eten klaarmaken. Een
mooier cadeau had ik niet kunnen bedenken!
Mensen zeggen vaak: ‘Als ik wat voor je kan doen, moet je het zeggen’
… Als je daadwerkelijk iets wilt doen voor rouwenden, neem dan zelf
het initiatief en probeer het niet alleen een aanbod te laten blijven.

Dit had je niet van mij verwacht hè?
Want chips is nou echt niet één van de
gezondste producten om te eten. Ja...
lékker…dát wel…Maar gezond? Ho
maar…
Nou kun je je afvragen of alles dan
altijd maar gezond moet zijn? Nee,
natuurlijk niet, dat zou niet normaal
zijn. Ik ben groot fan van de 80-20
regel. Dan houd je het schip in het
midden. Maar als ik voor ongezonde dingen een gezond alternatief kan
vinden, ga ik voor het alternatief! En
zeker in het geval van chips.
In chips zit vaak een stofje wat ik altijd probeer te vermijden, namelijk
E-621. Dat is een smaakversterker
die ervoor zorgt dat het product naar
meer smaakt. Bovendien zet E-621
het verzadigingshormoon op non actief; dat houdt in dat als je er eenmaal
aan begonnen bent, je bijna niet meer
kunt stoppen met eten: Sterker nog…
die zak MOET leeg!!!
Toch zit ik regelmatig op de bank te
kraken en ik moet eerlijk zeggen…. ik
vind het zalig!!! Ik heb voor de chips
uit de fabriek een heerlijke vervanger
bedacht: mijn eigen super lekkere
home made kaas-uienchips. Niet te
versmaden! Ik kan je op een briefje
geven dat als je die eenmaal geproefd
hebt, dat je niet meer anders wilt. Benieuwd?

OMZIEN uitvaartbegeleiding
Lonneke de Vrij en Janita Bom
06-23427930

Kruisvereniging Klundert

Presentatie gezonde voeding
KLUNDERT - De kruisvereniging
Klundert houdt haar algemene
ledenvergadering op donderdag 6 juni 2019 om 14.00 uur in
Huis van de Wijk (Mauritshof),
Prins Willemstraat 2 te Klundert.

Naast de vaste agendapunten
zoals o.a. het jaarverslag en het
financieel jaarverslag, zal er een
presentatie worden gegeven
over gezonde voeding.
De vergaderstukken liggen die
dag vanaf 13.00 uur ter inzage.

Ook de koffie/thee staat gereed.
U wordt van harte uitgenodigd
deze algemene ledenvergadering bij te wonen. Aanmelding vooraf is niet nodig. Ook
niet-leden zijn welkom, deze
hebben geen stemrecht.

Op vrijdag 24 mei a.s. van 11.00 tot
13.00 uur kun je bij Francis in de
Jumbo in Fijnaart mijn favoriete
kaas-uienchips proeven: Grote kans
dat jij na het proeven meteen door
de Jumbo sjeest om alle ingrediënten
mee te nemen om het gerecht zelf
klaar te maken en ervan te genieten
met het hele gezin: Chips ZONDER
suiker, zonder smaakversterkers zoals
E-621 en zonder andere ingrediënten
waar je lichaam niet zo blij van wordt:
Het recept krijg je meteen van Francis
mee naar huis.
En zaterdagavond??? Lekker samen
kraken op de bank!!!
Ik zeg alvast: EetLijn Smakelijk!

Foto van de week
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Wat wonen wij in een prachtige omgeving!

Deze week een foto van Jos van
Loon uit Klundert.

Ga eens op pad en kijk rond met
andere ogen. Verrassend wat
voor mooie plekjes je dan ziet.
Maak een foto van een mooi of
bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar het volgende redactieadres: redactie@
indeklundert.nl. Zet er even bij
waar de foto precies genomen
is.

"Een mistige ochtend stimuleert
mij altijd om foto's maken,
vooral als de zon bijna door
komt. Op deze mysterieuze foto,
gemaakt op de begraafplaats
in Klundert, is een ontluikend
boompje te zien vanuit een
scheur in de natuurstenen afdekking, ten teken van nieuw
leven."

Elke week kiezen we een foto
van de week die gepubliceerd
wordt in dit weekblad.

Wie weet meer over...
FIJNAART - De Heemkundige
Kring Fijnaart en Heijningen is
een paar maanden geleden begonnen aan de bevrijdingstentoonstelling, ter herinnering
aan de bevrijding van Fijnaart
en Heijningen begin november
1944, nu 75 jaar geleden.
Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk informatie verzamelen over alle mensen van Fijnaart en Heijningen, die tijdens
de Tweede Wereldoorlog, waar
dan ook in de wereld, om het leven zijn gekomen. Tevens wordt
getracht om ook van alle soldaten, die op het grondgebied van
Fijnaart en Heijningen gesneuveld zijn, informatie te verzamelen. Helaas nog steeds geen reactie/informatie ontvangen over
Sebastiaan, Johannnes Bierkens. Hij is op 8-jarige leeftijd
overleden op 23 november 1944
in Breda, gewond geraakt door
een ontplofte fosforgranaat. Ook
van hem zouden wij graag meer
vernemen.
We gaan informatie ontvangen

over Pieter Burgers, geboren
19 september 1929 en overleden in Fijnaart op 2 november
1944. Meer informatie is altijd welkom. Wie heeft meer
info over de omstandigheden
waarbij Hermanus van Mourik (10.12.1901-03.11.1944) en
Dina van Mourik (17.03.193303.11.1944) bij de Blaaksedijk
om het leven zijn gekomen. Ook
over hen zouden wij graag meer
informatie ontvangen alsmede
een foto. Help de Heemkundige
Kring bij hun streven om zoveel
mogelijk informatie voor de
toekomst te vergaren! U kunt
uw informatie zenden naar de
volgende e-mailadressen:
sjaakann29@ziggo.nl of
dierksjan@gmail.com of afgeven
iedere dinsdag- of donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur bij de Heemkundige Kring
Fijnaart en Heijningen, Veluwestraat 2 in Heijningen. De
Heemkundige Kring bedankt u
bij voorbaat voor uw medewerking.

Bingoavond bij het Westerkwartier
KLUNDERT - Aanstaande
vrijdagavond 24 mei houdt
Buurt- en Speeltuinvereniging
Het Westerkwartier een bingo
voor volwassenen in het clubgebouw bij de speeltuin aan
de Prins Willemstraat 72 in
Klundert.
Deze bingoavond is zowel voor
leden als voor niet-leden. Het

clubgebouw is open vanaf
19.30 uur; de bingo gaat dan
draaien vanaf 20.00 uur. Er zijn
weer leuke en mooie prijzen te
winnen. Iedereen die zin heeft
om ook eens gezellig bingo
te komen spelen is van harte
welkom.

Tip van Energiek Moerdijk

Zonnepanelen: zelf plaatsen
voordeliger dan huren
MOERDIJK - De afgelopen periode ontvingen verschillende
inwoners van de gemeente
Moerdijk brieven over het huren van zonnepanelen. Energiek Moerdijk staat helemaal
achter het plaatsen van zonnepanelen, maar stelt wel dat dit
niet de meest financieel rendabele manier van besparen is.

stimuleringsregeling. Peeraer:
“Als je daar gebruik van maakt,
of bijvoorbeeld van een groene
lening bij de bank, kun je je investering lenen tegen een zeer
aantrekkelijke rente. Zeker bij
het investeren in zonnepanelen
is dit aantrekkelijk.” Het aanvragen van deze subsidie kan ten
minste nog tot eind 2020.

Energiek Moerdijk is de denktank en stimulator van de
energietransitie in de gemeente
Moerdijk. In samenwerking
met onder andere de gemeente
werkt de onafhankelijke organisatie van vrijwilligers aan
verduurzaming van de regio, bijvoorbeeld met een energiescan
en advies over zonnepanelen en
duurzame warmtebronnen.

Tot vijf keer meer besparen
Energiek Moerdijk heeft een berekening gemaakt op basis van
het rekenvoorbeeld in een brief
van Zelfstroom, een van de partijen die het huren van zonnepanelen aanbiedt. De uitkomst van
die rekensom was al snel duidelijk. Peeraer: “Als je alles tegen
elkaar afweegt kun je bij het zelf
plaatsen van zonnepanelen binnen tien jaar ruim vijf keer meer
besparen dan bij het huren. Echt
iets om over na te denken dus.”

Slim investeren
“Zonnepanelen zijn een mooie
manier van duurzaam energie
opwekken, wij staan daar dan
ook zeker achter”, aldus Joep
Peeraer, bestuurslid van Energiek Moerdijk. “Wij willen de
bewoners van de gemeente er
wel graag op wijzen dat dit niet
de meest financieel rendabele
manier is om te besparen. Zelf
investeren in panelen levert
over het algemeen namelijk veel
meer op dan het huren ervan.”
Stimuleringsregeling
De gemeente draagt haar steentje bij aan de energietransitie
en helpt bewoners met een

Nadenken over duurzaamheid
Alleen het nadenken over zonnepanelen, of het nu huren
of zelf plaatsen is, is volgens
Peeraer al een stap in de goede
richting. “We merken dat het
steeds meer gaat spelen. We
krijgen veel aanvragen voor
bijvoorbeeld de energiescan of
het begeleiden van subsidieaanvragen. Dat is een goed teken.
De energietransitie is iets dat we
samen moeten doen, dan kunnen we veel meer bereiken. We
staan dan ook klaar voor zowel
bewoners als ondernemers.”
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Kalender
Dinsdag 21 mei
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen
18.30 uur: Avondvierdaagse, start vanaf De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart
Woensdag 22 mei
18.30 uur: Avondvierdaagse, start vanaf De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart
Donderdag 23 mei
13.30 uur: Ontspanningsmiddag KBO, De Graanbeurs, Kadedijk
3 in Fijnaart
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen
18.30 uur: Avondvierdaagse, start vanaf De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart

Bericht
Bericht van
van
de
de wijkagent
wijkagent
Hard- en softdrugs
Op maandagavond 13 mei
werd op een parkeerplaats
in Dinteloord een 18-jarige
inwoner uit Heijningen aangehouden. In zijn auto werden
verschillende soorten hard- en
softdrugs aangetroffen. Hij
werd overgebracht naar een
politiecellencomplex. Dinsdag
werd hij hiervoor gehoord en

mag zich later voor de rechter
hierover verantwoorden.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen,
Oudemolen, Zwingelspaan,
Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond
T 0900-8844
johan.damen@politie.nl

Sponsoractie voor sponsorkinderen via World Vision

Kinderen van De Molenvliet
lopen 1250 euro bij elkaar

Vrijdag 24 mei
19.00 uur: Avondvierdaagse, start vanaf De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart
19.30 uur: Bingoavond in Buurthuis van Het Westerkwartier,
Prins Willemstraat 72 in Klundert
Zaterdag 25 mei
15.30 uur: Reünie Korfbalvereniging De Kieviten, ’t Onderdak,
Molenstraat Fijnaart
19.30 uur: Optreden Determinato als gast van het Gastelse Fanfareorkest in ‘t Veerhuis, Veerkensweg 22, Oud Gastel
Zondag 26 mei
14.15 uur: High teaconcert HarpSoon, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart
Maandag 27 mei
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert, start bij De Mauritshof, Prins Willemstraat 2 in Klundert
10.00-11.30 uur: Ontmoetingsmoment met diverse culturen in
het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
19.00-20.00 uur: Inlooppunt digitale wereld in het Huis van de
Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
Dinsdag 28 mei
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen
Woensdag 29 mei
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert, start bij De Mauritshof, Prins Willemstraat 2 in Klundert
17.00 uur: Themamaaltijd in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert (opgeven in het Huis van de Wijk)
Donderdag 30 mei
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen

KLUNDERT - Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van De Molenvliet heel wat rondjes gelopen om geld in te zamelen voor
twee kinderen die door de school gesponsord worden via World
Vision. Het uiteindelijke resultaat was maar liefst zo'n 1250 euro.
De school heeft sinds 2017
twee sponsorkinderen: Nofita
uit Indonesië en Harrison uit
Oeganda. De sponsorbedragen
worden elk jaar bij elkaar gerend door alle leerlingen van De
Molenvliet. "De kinderen rennen
er heel fanatiek voor. De meeste
leerlingen worden niet meer per
rondje, maar voor een totaalbedrag gesponsord", vertelt Lizeth
Vellekoop, directrice van De
Molenvliet, "we zijn er op school
ook echt mee bezig. Enkele keren per jaar ontvangen we post
van "onze" kinderen en sturen
we hen bijvoorbeeld tekeningen,
Engelse briefjes, foto's, etc. We
vinden het fijn deze kinderen en
hun omgeving te kunnen steunen. Daarnaast is het ook een
manier om vanuit onze christelijke grondslag onze leerlingen
te leren over een maatschappelijke opdracht."
World Vision projecten
Door te sponsoren verandert het
leven van een kind in Afrika of

Azië. Afhankelijk van de basisbehoeften van het betreffende
sponsorkind, krijgt het medische zorg, gezonde voeding,
onderwijs en toegang tot schoon
water. Bovendien wordt ook
de familie van het sponsorkind
geholpen. Zo krijgen zij bijvoorbeeld landbouwtrainingen, hulp
bij het genereren van inkomsten
of andere ondersteuning. Alle
bewoners van een World Vision-projectgebied profiteren van
de verbeterde infrastructuur,
zoals de aanleg van nieuwe
waterputten, scholen of gezondheidscentra.
Sponsorgeld voor een jaar
"De precieze opbrengst van deze
sponsorloop is nog niet exact
bekend, maar het zal ongeveer
1250 euro zijn. Dat is in ieder
geval ruim voldoende om Nofita
en Harrison weer een jaar te
sponsoren", aldus Lizeth Vellekoop.
door Anjo van Tilborgh
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Geen bezwaren ingediend bij Raad van State

Bouw Waterwijk Fijnaart kan van start
elkaar kunt wonen. Ik ben heel
blij dat ook starters hun eigen
woonwensen kunnen realiseren
door bijvoorbeeld gezamenlijk
rijwoningen te laten bouwen”,
aldus de wethouder.

Impressie van Waterwijk Fijnaart, gezien vanaf de Molenstraat.

FIJNAART - Alle gegadigden voor een bouwkavel in de toekomstige Waterwijk Fijnaart kunnen opgelucht ademhalen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het wijzigen van het bestemmingsplan
Fijnaart-West. Daarmee is het plan onherroepelijk en kunnen de voorbereidingen voor de bouw van
de nieuwe woonwijk doorgaan. De eerste kavels worden komend najaar uitgegeven.
Al in mei 2016 maakte de gemeente Moerdijk bekend een
nieuwe woonwijk te willen
realiseren aan de westkant van
Fijnaart. Op het terrein tussen
de Westkreekweg en de Molenstraat is ruimte voor maximaal
120 woningen. Uit een enquête
in 2018 in Fendert Lokaal bleek
dat de belangstelling om te bouwen in de nieuwe wijk groot is.
Bezwaar
Twee inwoners van de sportwijk maakten bij de gemeente

bezwaar tegen de komst van
Waterwijk Fijnaart. Zij vreesden
onder andere voor wateroverlast
en waren bang dat het parkje
aan de Sportring verloren zou
gaan. De gemeente is blij dat zij
uiteindelijk de stap naar de Raad
van State niet hebben gemaakt.
Daarmee is een jarenlange vertraging voorkomen.
Sinds jaren tachtig
Wethouder Désirée Brummans
is dan ook een gelukkig mens.
“Nadat we de afgelopen jaren

diverse inbreidingslocaties in
Fijnaart konden ontwikkelen,
is het nu tijd voor de eerste
uitbreidingslocatie sinds de jaren tachtig. Met een bijzonder
uitgifteconcept waarbij mensen
zelf de omvang van hun eigen
kavel kunnen bepalen. Particulieren kunnen zich verder individueel of als groep inschrijven.
Dat laatste doe je als je bijvoorbeeld een twee-onder-een-kapwoning of een rijtjeswoning wilt
bouwen of als je de garantie wilt
hebben dat je als buren naast

Eind mei
Eind mei starten de eerste werkzaamheden op locatie. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt
of in de grond nog niet gesprongen explosieven zitten. Tegelijk
bereidt de gemeente Moerdijk
de informatievoorziening voor
over de bouwmogelijkheden en
de kaveluitgifte van Waterwijk
Fijnaart. Voor en na de zomervakantie worden informatieavonden gehouden. Belangstellenden
krijgen dan meer informatie
over de opzet van de wijk, de
bouwmogelijkheden en de wijze
waarop men aan een kavel kan
komen. In het najaar opent de
formele inschrijving en vindt
de eerste kaveluitgifte-avond
plaats. Mocht na die avond
blijken dat er nog kavelruimte
over is, dan kan de gemeente die
kavels aanbieden aan projectontwikkelaars of ontwikkelende
bouwers. Particulieren hebben
dus de eerste keus.
Door Jan Willem van Bodegom

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

Zondag 26 mei
10.30 uur: Eerste Communieviering
Celebrant: P. de Rooij
Gebedsintenties: Jrgt. Mevr.
Korst-Kannekens. Opa en oma
Neelen. Oom Giel. Opa en oma
Mol. Opa Traets. Anja Traets,
oma van Eelon. Nard, Sjack en
Leo Fayaars. An en Jan Ooijen.
Harry Beljaars. Joop van Almen.
Oma Ineke van Aken-van Andel,
oma van Loïs. Oma Jaantje van
Steen-Nagtzaam, overgrootoma
van Loïs. Jan Willekens, opa van
Max. Bernard Lange, opa opa
van Damian. Eugenie Dufaux,
oma oma van Damian. Klarie

Hoogmoed-Hartensveld, oma
van Pepijn. Yorick Hoogmoed,
broer van Pepijn. Ria Santbergen,
oma van Jeffrey. Harrie Dor, opa
van Jeffrey. Joke van Loon, kleine
oma van Jeffrey.

Zondag 26 mei
10.00 uur: De Dorpskerk
Afscheidsdienst Ds. J.H. van der
Sterre
Voorganger: Ds. J.H. van der
Sterre

U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren
via www.kerkomroep.nl

H. Bartholomeuskerk

Kerkplein 4, Zevenbergschen Hoek
Zaterdag 25 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: M. Prasing

De Dorpskerk

Kerkring 1 Fijnaart

De Ontmoetingskerk

Wilhelminastraat 64 Fijnaart

Hervormde kerk Klundert
Kerkring 1 Klundert

Gereformeerde Kerk

Von Kropffplein 1 Klundert
Zondag 26 mei
10.00 uur: Hervormde kerk
Voorganger: dhr. A. Kornaat uit
Klundert
10.00 uur: Gereformeerde kerk

Voorganger: Ds. D.C. Groenendijk
16.30 uur: Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. D.C. Groenendijk m.m.v. Gospelkoor Reclaim
18.30 uur: Hervormde kerk
Voorganger: Ds. A. Slingerland
Protestantse Kerk Moerdijk
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 26 mei
09.30 uur: Ochtenddienst
Voorganger: dhr. P. de Jong

Huis van de Wijk Mauritshof
Prins Willemstraat 2 Klundert

Vrijdag 24 mei
19.00 uur: Oecumenische weeksluiting

gewoon niet op stil kan staan.
Sommige lezers herkennen dit nu
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Te veel control freak soms

Ronald Broeders
FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Uitgeverij
Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder
bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een
vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Ronald Broeders.

Ik luister graag naar...
Van Bob Marley tot Metallica...
van Snollebollekes tot DJ Paul en
van alles wat ertussen zit
Ik droom van...
Op een groot podium met AC/DC
een nummer meespelen
Het liefst drink ik...
Cappuccino, melk, thee en een
(speciaal) biertje

Ik woon/werk in Fijnaart sinds...
1995
Men kan mij kennen van...
Destijds patatbakker in Cafetaria
Fijnaart op de Voorstraat en het
dartgebeuren aldaar. Ook van
de hondenschool toen met m’n
Duitse herders. En nu o. a. van de
plaatselijke sportschool en DC
Fendertse Hoeve 2
In het dagelijks leven...
Heb ik een bestuurlijke functie
bij een Horeca groothandel, ook
wel chauffeur genoemd haha.
Voor Kreko rijd ik routes voornamelijk in de binnenstad van
Dordrecht
Het liefst eet ik...
Er is zoveel lekkers, maar onder
andere Griekse yoghurt met
granola en havermoutvlokken,
of gebakken aardappels met
gemengde sla en gyros. Oja, en
frikandel speciaal natuurlijk
Mooiste gebeurtenis in m'n
leven...
De geboorte van Silke, m’n dochter, die vrolijke goedlachse jongedame waar ik nog steeds van
en mee geniet

Het boek waarvan ik genoot...
De Chirurg van Tess Gerritsen,
een spannende thriller die je wil
blijven lezen. De Harry Potter
reeks was ook heel boeiend
Maak mij maar wakker voor…
Een Formule 1 race die dan
toevallig begint. Verder word ik
liever niet wakker gemaakt
De mooiste kleur vind ik…
Groen
De persoon die ik graag eens
zou ontmoeten is...
Jochem Myjer, een briljante cabaretier die dingen uit het leven
prachtig weet te vertolken. Zijn
typetjes zijn onnavolgbaar…
evenals zijn snelheid
Ik ben goed in...
(Woord)grapjes maken
Mijn guilty pleasure is...
Gangnam style van PSY…een
geweldige eendagsvlieg waar je

Ik heb bewondering voor…
Mensen die zich terugvechten
na tegenslagen en altijd positief
blijven

Ik heb een grote hekel aan...
Geweld, negativiteit, onrechtvaardigheid, oneerlijkheid
Over 10 jaar wil ik het volgende
bereikt hebben…
Ik ben niet zo’n doelensteller…
leven in tevredenheid en geluk
maakt me al een rijk mens

Op televisie kijk ik graag…
Wie is de Mol, The Voice of…
(met dochterlief), diverse sporten (of talkshows er over), films
series

Mijn bijnaam is…
Ro(bro)

Mijn favoriete vak op school...
Engels

Ik ben trots op...
M’n dochter haar ontwikkeling
op allerlei gebieden, maar toch
ook wel op mezelf

Mijn beste vriend/vriendin is…
Dat houd ik voor mezelf, ik wil
niemand te kort doen

Bovenaan mijn bucket list...
Een parachutesprong (en mijn
hoogtevrees ff voor lief nemen)

Deze film moet iedereen zien…
The Shawshank Redemption,
een all time classic. Maar recenter heeft Bohemian Rhapsody
ontzettend veel indruk op me
gemaakt. Je hoeft niet per se
Queen-liefhebber te zijn (ben
ik wel) om je door deze film te
laten raken

Mijn lievelingssport is...
Darten, maar kijken doe ik naar
meerdere sporten

Mijn grootste blunder...
Ik hield op de basisschool een
spreekbeurt over atletiek. Ik
sportte destijds bij een vereniging in Breda waarvan ik de
naam op het schoolbord had
geschreven met sierletters… Ik
was alleen de letter R vergeten
waardoor er A.V. Spint stond…
de medeleerlingen waren al aan
het lachen voor ik begonnen
was en ik had geen flauw idee
waarom

Mijn lijfspreuk is…
Positief denken is een keuze

Mijn naam is...
Ronald Broeders

Mijn lievelingsspel is...
Ik ben niet zo’n spelletjesmens,
maar zo nu en dan vind ik bijvoorbeeld ‘het Kezenspel’ of
‘Wie ben ik’ met een groep wel
leuk

Mijn favoriete vakantieland is...
Daar ben ik nog niet geweest….
Mediterrane landen zijn natuurlijk heerlijk… Ik vond het vroegere Joegoslavië en met name de
Plitvice meren erg indrukwekkend. En ook de Noorse Fjorden
Mijn sterrenbeeld is…
Aap/Tweeling
Mijn vrije tijd besteed ik aan…
Darten bij Fendertse Hoeve 2,
sporten bij Lifestyle 13, evenementen bezoeken (muziek,
sport, cabaret), de natuur opzoeken, foto’s maken

Ik ben bang voor…
Ik heb hoogtevrees
Het mooiste dier is…
Een gorilla: heel statig, machtig,
onberekenbaar. Het meest fascinerend om naar te kijken in de
dierentuin (als ze tenminste in
zicht zijn)
Fijnaart vind ik...
Een heerlijk rustig dorp met veel
sociale contacten
Wat ik mis in Fijnaart…
Een recreatieve badmintonvereniging zoals vroeger in de Witte
Roos

Als ik 10 miljoen euro win…
Houd ik er 1 over, want speel
met 9 collega’s. Ik vind het wel
erg veel geld…z ou met een ton
ook al blij zijn. Maar 10 Miljoen
zou ik zeker delen met goede
doelen en dierbaren

Mooiste plekje in Fijnaart...
De Voorstraat met evenementen,
maar ook de diverse authentieke
gebouwen

Beste voetbalclub ter wereld...
NAC Breda, niet de beste maar
wel de (volks)club met echt
trouwe supporters die hun hart
en gevoel laten spreken

Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is…
Willemstad bij de vesting, de
bunkers en het water

Minst mooie plekje in Fijnaart…
Het ZNS-terrein
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Mannenkoor neemt afscheid
van dirigent Kees van Vugt

Praktijk voor verloskunde
Duna Lus verhuist naar
nieuwe locatie!
Na jaren een avondspreekuur
aan de Voorstraat gehouden te
hebben bij de huisartsen Parmentier en Van Loon is voor
Duna Lus nu het moment gekomen om van locatie te gaan
veranderen.

KLUNDERT - Zaterdag stond Kees van Vugt voor de laatste keer
voor het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert. Tijdens het concert werd het stokje officieel overgedragen aan de nieuwe dirigente Annemiek van den Hoven.
Het was een gezellige drukte in
De Niervaert met optredens van
twee koren. Zowel het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur en
het Westhoeks Mannenkoor uit
Klundert stonden onder leiding
van Kees van Vugt. Maar deze
Klundertse dirigent heeft besloten het stokje over te dragen en
helemaal te stoppen met dirigeren. Kees heeft gekozen voor
wat meer vrije tijd.
Het werd een gezellig en fees-

telijk voorjaarsconcert, een
mooie afscheidsavond voor Kees
van Vugt. Beide koren hebben
inmiddels een andere dirigent.
En na enkele nummers met de
vertrekkende dirigent, lieten de
koren horen dat er inmiddels al
flink gerepeteerd is met de nieuwe dirigenten. Het Etten-Leurse
koor met Nanny Kramers als
muzikaal leidster en het Klundertse koor gaat verder met Annemiek van den Hoven.

Zij werken veel en naar tevredenheid samen met echocentrum Womancare van Manon
Broumels en Sabina Ledda.
Hun echobureau is deze winter van de Kadedijk verhuisd
naar een ruimte in het nieuwe
gezondheidscentrum aan de
Nieuwe Dorpsweg en om de
verloskundige ketenzorg meer
structuur te geven was het voor
de verloskundigen van Duna Lus
een logische stap om dicht bij
Womancare spreekuur te gaan
houden. Een prachtige kans
werd geboden toen bleek dat er
bij de huisartsen Pourfar en Khalili spreekuurruimte beschikbaar
was.
Met ingang van eind mei zal de
praktijk van Annette Feenstra en

Edith van Oosterom, sinds ruim
een jaar uitgebreid met vaste
waarnemer Carlijn van Esch, de
deuren openen aan de Nieuwe
Dorpsweg 1a. Het spreekuur zal,
net zoals voorheen aan de Voorstraat, plaats vinden op de dinsdagavond van 18.00 tot 20.30.
Dit jaar beleeft Duna Lus haar
‘porseleinen jubileum’ want 1
juli bestaat de praktijk 20 jaar.
Uitgebreide informatie over
Praktijk voor Verloskunde Duna
Lus en alles wat te maken heeft
met zwangerschap tot en met
kraamtijd is te vinden op de
website van de praktijk www.
dunalus.nl. Bovendien is Duna
Lus te volgen op Facebook.
Zwangere vrouwen uit de gemeente Moerdijk waaronder
Willemstad, Fijnaart, Heijningen,
Helwijk, Oudemolen, Zwingelspaan en Tonnekreek zijn van
harte welkom voor persoonlijke
en deskundige begeleiding van
zwangerschap, bevalling en
kraamtijd.

prachtige klankkleur door unieke combinatie

HarpSoon geeft high teaconcert in d’Engelenburgh
FIJNAART - Zondag 26 mei geeft het Nederlands harp & fagot-duo
HarpSoon een exclusief high tea-concert in d’Engelenburgh. Harpiste Emmiko Groenemeijer en fagotspeler Joeri Deckers laten
luisteraars kennismaken met de prachtige klankkleur van een
unieke combinatie.
Een heerlijk hightea-concert
met het sprankelende geluid van
harp en fagot. HarpSoon speelt
ondermeer werken van Andrès,
Piazzolla, Schubert, Pärt en Saint
Saëns. In de pauze wordt een gevarieerde high-tea geserveerd.
Over de musici
Harpiste Emmiko Groenemeijer
begon op haar zevende met
harplessen aan de Muziekschool
Kennemerland te Haarlem.
Een aantal jaar later deed zij
succesvol toelating tot de vooropleiding van het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
In 2015 behaalde Emmiko haar
bachelordiploma en sindsdien
is zij zowel uitvoerend als docerend actief als harpiste. Emmiko
volgde masterclasses bij onder
anderen Erika Waardenburg,
Lavinia Meijer, Isabelle Perrin,
Edmar Castaneda, Pävi Severeide
en Sandrine Chatron.

Fagottist Joeri Deckers rondde
in het voorjaar van 2015 zijn
bachelor fagot af bij Johan Steinmann in Den Haag. Hij kreeg
tijdens zijn opleiding regelmatig lessen van Dorian Cooke en
Bram van Sambeek. Ook studeerde hij een half jaar aan het
Royal College of Music in Londen. Joeri speelt in verschillende
orkesten, waaronder het Zeeuws
Orkest. Naast fagot heeft Joeri
binnen de muziek een passie
voor blaasorkesten en het dirigeren daarvan.
Reserveren
Het concert in d’Engelenburgh
(Molenstraat 24 in Fijnaart) begint om 14.15 uur. De toegang
bedraagt 17,50 euro inclusief
high-tea. Reserveren is noodzakelijk: 06-8357 2448 of
engelenburgh@live.nl
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Week van het Nederlandse Bier in
De Stad Klundert

Klundertse Brouwerij d'n
Luie Nond lanceert
Jakobus Buijs IPA

Klundert gaat zwerfvuil
opruimen
KLUNDERT - Op initiatief van de Werkgroep Sociaal van de
Stadstafel Klundert zijn een aantal Stadstafelaars bezig met de
voorbereidingen voor de zogenaamde Keep It Clean Day, nationale schoonmaakactie die gehouden wordt op vrijdag 20 en
zaterdag 21 september aanstaande.
Renske Donkers en Jolanda
Schreuders hebben de organisatie opgepakt voor deze
opruimdag. De scholen zijn
al benaderd en zij hebben
enthousiast gereageerd. Binnenkort worden de Klundertse
verenigingen gevraagd of zij
met hun leden ook een steentje bij willen dragen bij het
ruimen van al het zwerfvuil in
en om Klundert. Verder zijn de
benodigdheden, zoals grijpers,
zakken, handschoenen aangevraagd bij de gemeente.
Het wordt een opruim-twee-

Foto D'n Luie Nond met vlnr Jeroen Strootman, Han Strootman, Marc
Strootman, Paul Langeweg en Ron Strootman
KLUNDERT - Tijdens de Week van het Nederlandse Bier is de lancering van Jakobus Buijs IPA door Brouwerij d'n Luie Nond uit
Klundert. Dit gebeurt op vrijdag 24 mei vanaf 19.00 uur tijdens
de maandelijkse vrijdagborrel in De Stad Klundert.
Van 16 mei tot en met 26 mei
staat het hele land in het teken
van bier tijdens de 8e editie van
de Week van het Nederlandse
Bier. Tijdens dit jaarlijks evenement zetten de dranken- en
horecasectoren bier van eigen
bodem in de spotlight middels
proeverijen, workshops en festivals door heel het land.

zal de Jakobus Buijs IPA op grote
schaal verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn in de Klundert én op
de tap in de Stad Klundert.
"We zijn bijzonder trots dat we
weer een nieuwe soort aan het
biermerk Jakobus Buijs kunnen
toevoegen", aldus Marc Strootman van Brouwerij D'n Luie
Nond.

Klundertse brouwerij
D'n Luie Nond brouwt in grote
en kleine hoeveelheden speciaalbier en is trotse brouwer van
het Klunderts biermerk: Jakobus
Buijs. Vernoemd naar de vermaarde brouwer Jakobus Buijs
uit Klundert die een historisch
boekwerk schreef over het brouwen van bier in 1799.

Zwaar Blond
Naast de Jakobus Buijs IPA is er
nog meer te beleven in de week
van het Nederlandse bier. Op
zondag 26 mei, zal ter gelegenheid van het sponsorevent voor
het Ronald McDonald Kinderfonds een gelimiteerde Zwaar
Blondbier te proeven zijn. D'n
Luie Nond brouwde dit biertje
kosteloos om zoveel mogelijk
geld op te halen voor het goede
doel waar o.a. Anton en Jeroen
van Dam zich voor inzetten.
Elders in deze krant meer informatie over dit sponsorevent.
Meer Informatie over D'n Luie
Nond is te vinden op de speciale
facebookpagina van deze Klundertse brouwerij.

Jakobus Buijs IPA
Na een succesvolle proefversie
vorig jaar tijdens het bierfestival
in Klundert . Wordt er samen
met De Stad Klundert een speciale editie van de vrijdagborrel
georganiseerd om bierdrinkers
en niet-bierdrinkers te laten
ervaren dat de nieuwe Jakobus Buijs IPA een toegankelijk
product is en zeker de moeite
waard om te proberen. De voorraad is gelimiteerd, dus zorg dat
je op tijd bent! Vanaf de zomer

daagse. De scholen starten
vrijdag 20 september 's morgens om 9.00 uur. 's Avonds
vanaf 19.00 uur gaan de
verenigingen verder waar de
basisschoolkinderen gebleven
zijn. Op zaterdag 21 september vanaf 10.00 uur hopen de
initiatiefnemers dan dat er
ook een grote groep mensen
aangemeld hebben om mee te
helpen om het laatste zwerfafval mee te ruimen.
Opgeven voor deze Keep It
Clean Day kan via e-mail bij
Renske Donkers (renske.littooij@surplus.nl).

Voorronde Open Nederlands Kampioenschap Poker

Pokerkampioenschap van
Moerdijk in De Ankerkuil
MOERDIJK - Van januari t/m mei vinden de voorrondes van het
Open Nederlands Kampioenschap Poker plaats. In 150 horecagelegenheden en sportkantines door heel het land doen zo'n 10.000 recreatieve pokerspelers mee aan het pokerkampioenschap van hun
plaats. Hiermee is het ONK Poker het grootste en gezelligste pokertoernooi van Nederland. Op vrijdag 24 mei vanaf 19:30 uur wordt
het Pokerkampioenschap van Moerdijk gehouden in het Multifunctioneel Centrum De Ankerkuil, Steenweg 48 in Moerdijk.
Iedereen vanaf 18 jaar is welkom
om mee te doen. Deelnemen
kost slechts €12,50. Het toernooi
is bedoeld om juist ook onervaren pokerspelers kennis te laten
maken met het live pokeren. De
speellocatie wordt omgetoverd
tot een ware pokerroom. Er is een
toernooidirecteur aanwezig die
alles in goede banen leidt. Doe je
voor het eerste mee? Wees niet
bang om hem vragen te stellen.
Ben je vroegtijdig uitgeschakeld?
Dan kan je gratis meespelen aan
een sit & go met andere afvallers.
De winnaar krijgt een gratis ticket
voor een voorronde naar keuze.
Maak kans op een sponsoraanbieding!
De winnaar van het pokerkampioenschap is de Pokerkampioen van Moerdijk en kwalificeert zich voor de landelijke finale. Bij deze finale speel je mee
om de Nederlands Kampioen te
worden.
De winnaar van het vorige ONK

Poker seizoen, Dan Korver, kreeg
na zijn overwinning een sponsoraanbieding om plaats te nemen
in Team ONK Poker. Samen met
Felix Verhoeven en Stan Scholten
gaan zij onder teamcaptain Ruurd
Nauta verschillende internationale pokertoernooien spelen. Ruurd
Nauta won vorig seizoen tijdens
zijn sponsorcontract meer dan
€30.000.
Toernooi informatie
Het speltype is Texas Hold em
No Limit; de startstack is 15.000
punten. De winnaar kwalificeert
zich voor de finale en de beste 5%
gaat naar de halve finale. De beste
6 tot 10% krijgt een wildcard.
Inschrijven voor dit toernooi kan
via de website www.onkpoker.
nl/pokertoernooi-moerdijk of
voor aanvang van het toernooi
aan de zaal. De deelnamekosten
bedragen 12,50 euro per persoon.
In De Ankerkuil is geen pinmogelijkheid en ook geen pinautomaat
in de buurt.
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De Zonnebloem afdeling Klundert

Gezellige middag en prachtige bloemstukjes

KLUNDERT - Vrijdagmiddag hebben een stuk of twaalf dames genoten van een gezellige middag in gebouw De Ring in Klundert.
Daar werd een bloemschikmiddag gehouden door De Zonnebloem afdeling Klundert. Begeleid door zeven vrijwilligers werden de prachtigste creaties gemaakt.
Het was gezelligheid ten top in
De Ring. Lekker kletsen onder
het genot van een drankje en
een hapje en ondertussen ook
nog zo'n mooi bloemstukje
maken voor thuis. "Het was wel
duidelijk dat alle deelnemers
er volop plezier aan beleefden
en dit maakt het tot een activiteit die zeker voor herhaling
vatbaar is", dat is de conclusie
van de vrijwilligers van De Zonnebloem, "jammer dat de heren
verstek lieten gaan. Dat ze zo'n
creatieve bezigheid misschien
niet zo leuk vinden, dat begrijpen we, maar ze waren ook
uitgenodigd om gezellig wat te
komen drinken, maar het bleef
een dames-aangelegenheid. Wie

weet de volgende keer."
Activiteitenkalender
In Klundert organiseren de vrijwilligers van de Zonnebloem
Klundert elke zes weken een activiteit voor hun deelnemers. De
komende maanden staan onder
andere de volgende activiteiten
bij de Zonnebloem in Klundert
op de agenda: een stadstour met
afsluitend een picknick op vrijdag 12 juli, een dagje uit op vrijdag 23 augustus en een high-tea
op vrijdagmiddag 27 september.
Zonnebloem voor mensen met
fysieke beperking
De afdeling Klundert van De
Zonnebloem kent op dit mo-

ment zo'n 40 deelnemers. De
Zonnebloem organiseert activiteiten voor mensen met een
fysieke beperking, want dat is
waar het bij De Zonnebloem om
draait. Gezelligheid staat altijd
voorop. Iedereen is welkom om
eens binnen te lopen en kennis
te maken met De Zonnebloem.
De activiteiten worden vermeld
in de kalender van deze weekkrant. Naast meedoen aan de
activiteiten behoort ook een
bezoekje aan huis tot mogelijkheden of een activiteit met een
klein groepje deelnemers of een
één op één activiteit. Jongeren
met een fysieke beperking kunnen in contact gebracht worden
met de jongeren Zonnebloem
club om met leeftijdsgenoten
leuke dingen te ondernemen.
Vrijwilligers
Zonnebloem Klundert heeft
een enthousiaste club totaal 14
vrijwilligers (mannen en vrouwen). Per activiteit zijn er een
wisselend aantal vrijwilligers
nodig, dit wordt onderling afgesproken. Lijkt het u leuk om u in
te zetten voor de Zonnebloem,
neem dan vrijblijvend contact
op met Sylvia Endeman, secretaris van Zonnebloem Klundert,
telefoon 0168-402806; e-mail
s.endeman@ziggo.nl.
Overigens is De Zonnebloem
zowel lokaal als regionaal op
zoek naar vrijwilligers, die een
bestuursfunctie willen bekleden. Belangstellenden hiervoor
kunnen zich ook melden bij Sylvia Endeman.

Nieuw initiatief voor de hele gemeente Moerdijk

Doe mee in het Repair Café!
ZEVENBERGEN - Repair Café
Zevenbergen is een buurtinitiatief dat repareren promoot als
alternatief voor weggooien. De
initiatiefnemers organiseren
om de week op dinsdag van
10.00-14.00 uur een Repair
Café in De Kristal/'t Trefpunt
in Zevenbergen. Inwoners van
Gemeente Moerdijk kunnen
hier naartoe komen met hun
kapotte spullen om die ter
plaatse samen met vrijwillige
reparateurs weer in orde te
maken.

Na de zomervakantie starten
we met dit initiatief en we zijn
nog op zoek naar enthousiaste
en handige vrijwilligers. Men
is vooral op zoek naar mensen
die handig zijn met kleding/
textiel, fietsen, elektrische apparaten en meubels en houten
voorwerpen. Maar ook mensen
die het leuk vinden om kennis
te delen met buurtgenoten
zijn welkom om aan te sluiten.
Daarnaast is er ruimte voor
mensen die handig zijn met

computers en internet om daar
anderen mee te helpen.
Voor meer informatie is te
verkrijgen bij Hans Assmann
(email hansassmann@hotmail.
com) of Renske Donkers (renske.littooij@surplus.nl).

KBO-middag
in De Niervaert
Klundert

Lezing
door
verhalenverteller
Paul
Asselbergs
KLUNDERT - Verhalenverteller Paul Asselbergs uit Bergen
op Zoom geeft donderdag
23 mei een lezing bij de KBO
Klundert. Deze lezing wordt
gehouden in De Niervaert,
Molenvliet 7 in Klundert en
begint om 13.30 uur. De zaal
gaat open om 13.00 uur. Om
ongeveer 16.30 uur zal het
afgelopen zijn.
Paul Asselbergs is een geboren en getogen Bergenaar en
is een echte "taalkunstenaar".
Woordspelingen zijn z'n handelsmerk. Hij heeft al dertien
boekjes met komische verhaaltjes en gedichtjes op zijn
naam staan. Ook is Paul Asselbergs al jaren vaste columnist van een huis-aan-huisblad in Bergen op Zoom en
omgeving. Verder is hij Buitengewoon Ambtenaar van
de Burgerlijke Stad (BABS) in
Bergen op Zoom. Hij sloot al
650 huwelijken.
Heel bekend is Paul Asselbergs van een van zijn gedichten: "de Verliefde Asperge". Maar ook de Aardbei, Ansjovis en de verliefde Thoolse
aardappel komen van zijn
hand. Verder leest hij voor uit
enkele columns en staat hij
stil bij zijn recent uitgekomen
boek "Trouwbelevenissen".
Als daar belangstelling voor
is, bestaat de mogelijkheid
om na afloop van de lezing
gesigneerde boekjes en ingelijste versjes van zijn hand
te kopen. Na afloop van de
lezing worden er nog vier
rondjes bingo gedraaid en
wordt de middag traditiegetrouw afgesloten met een
verloting.
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Gezellig sponsorevent voor Hoeve Runners op zondagmiddag 26 mei

"Hier met je Poen voor Anton en Jeroen!"
Kees ook jarenlang mijn trainer
en coach geweest. Dus toen hij
mij vroeg of ik aan wilde sluiten
bij zijn team, kon ik geen nee
zeggen", vertelt Anton van Dam,
"want als geen ander weten Kees
en Petra Ploeg hoe belangrijk
deze Ronald Mc Donald huizen
zijn. Hoe fijn is het zo'n plek om
dicht in de buurt van je kind te
zijn en jezelf niet druk te hoeven
maken om randzaken als jouw
kind opgenomen moet worden in
het ziekenhuis. Ik heb een enorme respect hoe zij de handicaps
van hun zonen "managen". Het is
een heel sterk en hecht gezin en
als je ziet met hoeveel liefde zij
hier mee omgaan, dan is dit een
absoluut voorbeeld voor mij."

KLUNDERT - De broers Anton en Jeroen van Dam doen mee met
het team De Hoeve Runners van Kees Ploeg. Dit team gaat de
homerun lopen op 22 en 23 juni om geld in te zamelen voor de
Ronald McDonald huizen en vakantiehuizen. Hiervoor hebben de
broers een gezellig sponsorevent georganiseerd op zondagmiddag 26 mei: "Qua naamgeving vonden we dat het maar gewoon
eerlijk moest zeggen wat de bedoeling was: Hier met je poen!
Sponsor Anton & Jeroen!"
In de regio worden diverse acties en events georganiseerd,
zodat het team de Hoeve Runners voldoende sponsorgelden in kunnen leggen voor de
homerun. Een team bestaat uit
tien lopers, zes fietsbegeleiders,
twee chauffeurs en een fysiotherapeut. Elk team moet minimaal 7000 euro inleggen plus

de deelnamekosten van 75 euro
voor hardlopers en 25 euro voor
begeleiders.
Een plek dicht in de buurt van
je zieke kind
"Ik ken Kees al vele jaren van
korfbalvereniging DSO waar we
samen jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan. Tevens is

24 uur de klok rond
Door de teams wordt in estafette de 240 kilometer afgelegd van
Den Haag, Rotterdam, Utrecht,
Amsterdam en weer terug naar
Den Haag. Anton: "Samen rennen we dus een kleine 6 marathons in 24 uur. Dag én nacht, in
weer én wind. Elke loper op de
weg wordt door twee personen
op de fiets begeleid. Enerzijds
voor de veiligheid, zeker 's
nachts op plekken met weinig
licht, en anderzijds ook zeker
voor de gezelligheid. Het is een
extra uitdaging om 's nachts te
lopen en dat is een mooi bruggetje naar de zorg voor een kind,
en dan met name bij een ziek
kind. De zorg voor een ernstig
ziek kind is immers ook 24 uur
de klok rond!"
Event op zondagmiddag 26
mei
Jeroen en Anton hebben al diverse sponsoracties gehouden
en nu hebben ze samen een
speciaal event op touw gezet.
Daarbij kregen ze spontaan de

medewerking van Matthijs Kannekens van Thijs BBQ en van de
mannen van de Klundertse Brouwerij D'n Luie Nond. Deze gezellige sponsormiddag met allerlei
activiteiten wordt gehouden in
en om De Witte Raaf in Klundert
(ingang tussen het Kruisgebouw
Vestkant 2 en Den Hollander
Bouwadvies Kerkring 17).
Wat kan men verwachten deze
middag?
De entree bedraagt 10 euro per
persoon (kinderen t/m 15 jaar
gratis). Daarvoor krijgt men dan
een welkomstdrankje en een
bijzondere hamburger van Thijs
BBQ. Er wordt die middag een
bierproeverij gehouden door
Brouwerij D'n Luie Nond en zij
hebben een speciaal biertje gemaakt voor deze gelegenheid.
Dit is exclusief te koop tijdens
dit event. Verder is er een Rad
van Avontuur en Anton zal een
speech houden om een indruk
te geven van het team de Hoeve
Runners en het zware trainingsschema.
"Natuurlijk is er gezorgd voor
muziek en we hebben een
springkussen en kleurplaten
voor de kids. We maken een
bar waar voor een klein prijsje
drankjes te koop zijn. Een gezellige middag dus voor het hele
gezin! We hopen dat we minstens zo'n 120 mensen mogen
verwelkomen op ons Sponsor
Event." aldus Anton van Dam.

Event "Hier met je Poen voor
Anton en Jeroen!", zondag 26
mei 14.00 tot 18.00 uur, De
Witte Raaf, Vestkant/Kerkring
in Klundert. Aanmelden via
e-mail: sponsor-anton-en-jeroen@hotmail.com of telefonisch of via whatsapp: 0613377251.

Veel activiteiten voor senioren bij de Zomerschool
In de vakantietijd liggen veel
activiteiten voor senioren stil.
De Zomerschool biedt daarom
voor deze periode een reeks
gevarieerde activiteiten aan.
Senioren vanaf 50 jaar kunnen
een keuze maken uit het aantrekkelijke aanbod.
De Zomerschool is een organisatie van Surplus Welzijn in
samenwerking met de zorgcoördinatoren van Stichting Groenhuyzen. De werkgroep bestaat uit

vrijwilligers ondersteund door de
ouderenwerkers van gemeente
Moerdijk, Etten-Leur, Hoeven en
Oud Gastel.
Maar liefst 35 activiteiten en
excursies
Gedurende de maanden juli en
augustus zijn er heel veel verschillende activiteiten te doen
in de regio en ook zijn er diverse
uitstapjes. Zo kan men meedoen
aan een workshop Ikebana oftewel Japanse bloemschikkunst of

een workshop keramiek of pentekenen. Of mee met uitstapjes
naar onder andere naar de bakkersmolen in Essen, een bezoek
aan de tuin De Geesthof in Rijsbergen, stadswandelingen onder
andere in Willemstad, Klundert
of Oudenbosch, er zijn diverse
filmvoorstellingen maar ook een
gezellig etentje of een high tea
behoort tot de mogelijkheden.
Maar liefst 35 activiteiten en alles
is te vinden in het speciale Zomerschoolboekje.

Voor deelname aan één of meer
activiteiten moet van te voren ingeschreven worden. Inschrijving
is beperkt nog mogelijk, maar vol
is vol. Voor vragen kan men bellen naar 06-22699249 of stuur
een e-mail naar: zsvoorseniorenemh@gmail.com. Daar zijn ook
boekjes en inschrijfformulieren
op te vragen.

Drukte en gezelligheid
op Noekse jaarmarkt
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NOORDHOEK - Zondag was het een gezellige drukte voor de kerk
in Noordhoek. Stichting kerkgebouw en Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek hebben de Noekse markt gezamenlijk georganiseerd.
Stichting kerkgebouw heeft gezorgd dat er rondom het veldje
voor de kerk circa 30 marktkraampjes bezet waren. Veel
verschillende snuisterijen waren
er te koop. Van lokale producten
tot kunstwerken gemaakt van
binnenbanden en allerlei andere
zelfgemaakte cadeauartikelen.
Ook in de kerk was er volop
vertier, een aantal kunstenaars
lieten hun prachtige werk zien,
een poppenkastvoorstelling
voor de kinderen en een bijzondere modeshow van Brabantse
klederdracht uit de jaren 1850
tot 1920.

De kinderen konden zich laten schminken en er was een
draaimolen en een groot luchtkussen, wat zorgde voor uren
speelplezier. Samen met de kinderkraampjes en de prachtige
oldtimers van familie Verwater
was het veldje helemaal vol. De
Zuid Nederlandse blaaskapel en
De Noekers zorgden afwisselend voor een gezellig muzikaal
sfeertje. Met een hapje en een
drankje en het zonnetje wat onverwachts toch was gaan schijnen, was de Noekse markt een
groot succes.

Determinato geeft concert
samen met orkesten uit Oud
Gastel en Hooge Zwaluwe
KLUNDERT - De Klundertse
muziekvereniging Determinato is zaterdag 26 mei te gast
in Oud Gastel. Daar zullen ze
een concert verzorgen samen
met Fanfareorkest Concordia
uit Hooge Zwaluwe en het
Gastelse Fanfareorkest. Deze
muziekavond wordt gehouden
in 't Veerhuis, Veerkensweg 22
in Oud Gastel.

het fanfareorkest zal ook zangeres Marieke Ewoldt optreden en bij een aantal nummers
wordt het orkest bijgestaan
door een combo. Marieke zal
onder meer het symfonische
rocknummer Mother Earth van
Within Temptation samen met
orkest ten gehore brengen en
het prachtige nummer Ironic
van Alanis Morissette.

Determinato bijt het spits af en
zal een afwisselend programma laten horen met nummers
zoals Radar Love van The Golden Earring, Tommy van The
Who, maar ook mooie ballads
van onder andere Frank Boeijen en Claudia de Breij. Naast

Het belooft alles bij elkaar een
gezellige onderlinge muziekavond te worden. Iedereen
is van harte welkom om te
komen luisteren. Het concert
begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Fendertsmannen strijden om golfglorie en victorie!

“Toon, wat zijn jouw
zwakke punten?”
Zaterdag 18 mei togen de kloeke Fendertse golfers naar golfbaan Almkreek. Ben Vos mocht
deze wedstrijd organiseren en
koos voor zijn geboortegrond:
het land van Heusden en Altena, midden in de Bible Belt.
Omdat zijn geboorteplaats
Veen wel over afgebrande auto’s beschikt maar niet over
een golfbaan werd uitgeweken naar het nabij gelegen
Almkerk. In aanloop naar de
golfexodus naar Ierland was
de opkomst bijzonder groot,
immers dit is de generale repetitie. Ook maakten twee gastspelers hun opwachting: Arjan
Leijten en Olaf Roks. Al op de
heenreis maakte Arjan Leijten
een abrupt en onomkeerbaar
einde aan het begin van een
nog amper begonnen proces
om ooit lid van de Fendertsmannen te mogen worden
door voorzitter Toon Nuiten
–in het bijzijn van anderen- de
vraag te stellen: Toon, wat zijn
jouw zwakke punten?”
Tijdens het traditionele kopje
koffie met gebak voorafgaand
aan de strijd werd er op Goliath-achtige wijze gepocht over
de golfkunsten en -prestaties.
Waar het hart vol van is, loopt
de mond van over. De kennelijk
toch nog bijbelvaste Ben Vos
(toen Ben nog Bennie was bezocht hij tweemaal zondaags de
kerk in het streng christelijke
Veen) vertelde Luuk Frijters dat
hoogmoed echt een keer voor de
val komt.
Te elfder ure verzamelden onze
golfhelden op de teebox van
hole 1. Omdat Arjan Magielse
vrij van zonden is, sloeg hij de
eerste bal. Almkreek bleek een
paradijselijke baan met typisch
Hollandse vergezichten over
weilanden, sloten en boerderijen. De Fendertsmannen hadden
echter weinig aandacht voor de
geschapen schoonheden: oog
om oog, tand om tand, bal om

bal vochten ze ieder voor zich
voor de punten.
Robby Haverkamp golfde onder
het motto “ de laatsten zullen de
eersten zijn’ en bracht 9 punten
mee naar de prijsuitreiking.
De inwoners van Klundert jeremiëren al jaren om een huisaan-huis verspreiding van de
golfverslagen uit Fijnaart. Uiteindelijk hebben zij onder geween
en tandengeknars hun krant
overgeleverd aan Fendert Lokaal.
Om vervolgens te moeten lezen
dat hun oogappel Pascal Kreeft
een schamele 21 punten bijeen
wist te sprokkelen.
Peter Rutters sloeg in het zweet
des aanschijns maar 2 punten
meer bij elkaar. Een teken aan
de wand dat hij zijn golftalenten aan het verspillen is? Peter
handhaaft echter (nog) wel zijn
derde plaats in het algemeen
klassement.
Het golfspel van de roepende
op de Kadedijk Ger Tegelaar
neemt nog steeds aanstoot aan
de stapel stenen die tegenover
zijn huis gepland is: 24 punten is
dan het maximaal haalbare.
Gastspeler Olaf Roks had de
zenuwen te midden van de
Fijnaartse golficonen iets beter
in bedwang dan tijdens zijn debuut eerder dit seizoen en pakte
eveneens 24 punten.
Secretaris René Consenheim
zit in zak en as; het golfspel is
onuitsprekelijk vermoeiend. Op
zich niets nieuws onder de zon.
Met 26 punten valt hij vandaag
net buiten de top 10.
Arjan Magielse daarentegen
pakt met 26 punten wel de 10e
plaats. In het Zeeuwse verzet hij
bergen werk aan zijn strandhuisje voor zijn duifje waaronder
zijn golfvaardigheden ernstig
leiden.
Lees volgende week verder over de
spannende ontknoping van deze
zinderende golfwedstrijd!

Tip de redactie!
Mail naar één van de emailadressen
vermeld in de colofon
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PV Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging
Fijnaart Melun, Midfond Oude
duiven van zaterdag 18 mei
± 360 km. Gelost om 10.00 uur
met 95 duiven.
1. Van Dijk-Loman Oud Gastel
2. Van Dijk-Loman Oud Gastel
3. Van Dijk-Loman Oud Gastel
4. Van Dijk-Loman Oud Gastel
5. C.J. Kocken Fijnaart
6. Van Dijk-Loman Oud Gastel
7. A.C.A. Kersten Fijnaart

Programma
8. A.C.A. Kersten Fijnaart
9. A. & S. van Sighem Fijnaart
10. A.C.A. Kersten Fijnaart
11. Van Dijk-Loman Oud Gastel
12. Van Dijk-Loman Oud Gastel
13. A.C.A. Kersten Fijnaart
14. A.C.A. Kersten Fijnaart
15. A.C.A. Kersten Fijnaart
16. A.C.A. Kersten Fijnaart
17. Van Dijk-Loman Oud Gastel
18. A.C.A. Kersten Fijnaart
19. A.C.A. Kersten Fijnaart
20. C.J. Kocken Fijnaart

Bridgeclub Ruigenhil
Uitslag competitie 2018/2019
Donderdag 16 mei zesde ronde, 5e zitting
A-lijn
1. Nettie Donders/Els Kamp
65,00%
2. Magda Weaver/Cor van Veelen
60,00%
3. Maarten Schouls/Manda Kaptein 55,42%
4. Marianne de Jong/Hannie van
Tilborgh 52,50%
5. Addie Schouls/Jenke de Lint
52,08%

B-lijn
1. Veronica van Nieuwenhuyzen/
Piet Breure 66,25%
2. Truus van Neste/Ine de Pender
57,50%
3. Hans Riethoff/Graeme Reijnders 56,25%
4. Nel Keuter/Toon Reijnders
55,00%
5. Tonny Frijters/Arie van der
Linden 52,92%

Voetbalvereniging
TPO Moerdijk
Uitslagen
woensdag 8 mei 2019
DHV/TPO/VOV JO13-1 - Sprundel JO13-1 5 - 0
zaterdag 18 mei 2019
VCW JO17-1 - DHV/TPO/VOV
JO17-1 5 - 2
DHV/TPO MO17-1 - Terheijden
MO17-1 2 - 0
Boeimeer JO14-1 - TPO/VOV/
DHV JO14-1 6 - 4
TPO/VOV/DHV JO11-1 - Hoeven
JO11-2 3 - 6
TPO/DHV/VOV JO10-1 - Seolto
JO10-3 7 - 7
DVO'60 JO9-2 - TPO/DHV/VOV
JO9-1 2 - 5
TPO/DHV/VOV JO9-2 - Internos
JO9-2 0 - 16
zondag 19 mei 2019
SC Welberg - TPO 1 5 - 1
SVC 2 - TPO 2 5 - 2
TPO 3 - JEKA 14 4 - 2
TPO VR1 - Oosterhout VR1 8 - 0
Programma:
dinsdag 21 mei 2019

18.30 uur: Klundert JO11-2 TPO/VOV/DHV JO11-1 Klundert
woensdag 22 mei 2019
19.00 uur: DIA JO17-1 - DHV/
TPO/VOV JO17-1 Teteringen
zaterdag 25 mei 2019
11.00 uur: TPO/VOV/DHV JO14-1
- SAB JO14-1 Moerdijk
12.15 uur: Unitas'30 JO13-1
- DHV/TPO/VOV JO13-1 Etten-Leur
08.30 uur: Prinsenland JO11-2
-TPO/VOV/DHV JO11-1 Dinteloord
10.45 uur: Victoria'03 JO10-2
- TPO/DHV/VOV JO10-1 Oudenbosch
09.30 uur: TPO/DHV/VOV JO9-1
-Roosendaal JO9-6 Moerdijk
08.30 uur: WDS'19 JO9-2 - TPO/
DHV/VOV JO9-2 Breda
zondag 26 mei 2019
14.30 uur: TPO 1 - DVVC 1
11.00 uur: TPO 2 - Virtus 4
12.00 uur: Be Ready 5 - TPO 3
11.00 uur: Dussense Boys VR1 TPO VR1

Uitslagen

MOC’17 VE2 – De Fendert VE1
2-0
De Fendert MO13-1 – Luctor
Heinkenszand MO13-1 1-0
De Fendert JO19-1 – DVO’60
JO19-1 3-0
Klundert 5 - De Fendert 6 2-1
De Fendert 1 – DFC 1 1-2
Roosendaal JO15-4 – De Fendert
JO15-2 4-1
De Fendert VR1 – Bruse Boys
VR1 1-1
DVO’60 7 - De Fendert 3 2-1
DFC 5 - De Fendert 5 6-1
De Fendert 4 – FC Bergen 5 2-5
De Fendert MO19-1 – Kloetinge
MO19-1 3-1
De Fendert JO17-1 – DwO’15
JO17 -1 2-2
De Fendert 2 – Klundert 2 3-1
NSV JO11 -1 – De Fendert JO11-3
5-2
De Fendert JO13-1 – Baronie
JO13-3 4-1
De Fendert JO15-1 – Zundert
JO15-1 8-1
De Fendert MO11-2 – TSC MO111 4-3
De Fendert MO13-1 – ST Vogelwaarde/Hontenisse MO13-1 0-4
Roosendaal JO11-1 – De Fendert
JO11-1 2-2
MOC’17 JO11-3 - De Fendert
JO11-2 1-6
MOC’17 JO12-4 - De Fendert
JO12 -1 9-4
De Fendert JO15-3 – SC Welberg
JO15-1G 4-3
De Fendert MO11-1 – SC Welberg MO11-2 5-3
Roosendaal JO11-4 - De Fendert
JO11-4 15-1
De Fendert 2 (zo) – De Schutters
2 (zo) 2-2

Zaterdag 25 mei
De Fendert JO11-3 – Unitas´30
JO11-11 09.00
De Fendert JO8-2 – Victoria´03
JO8-2 09.00
De Fendert JO11-2 – DOSKO
JO11-1 09.00
De Fendert JO12-1 – Alliance
JO12-1 09.00
De Fendert JO7-2 – BSC JO7-3
09.00
De Fendert JO8-1 – Internos JO81 09.30
De Fendert JO11-4 – MOC´17
JO11-4 10.00
De Fendert JO15-2 – Beek Vooruit JO15-4 10.00
De Fendert JO11-1 – Groen Wit
JO11-1 10.30
De Fendert 5 – Oranje Wit 10
12.30
De Fendert 6 – DVO´60 8 14.30
MOC´17 JO9-6 – De Fendert JO91 08.30
Marjola G. MO19-1 – De Fendert
MO19-1 11.00
Cluzona JO15-2 – De Fendert
JO15-3 11.45
Baronie MO11-1 – De Fendert
MO11-2 12.00
The Gunners JO19-1 – De Fendert JO19-1 12.15
Altena 2 – De Fendert 2 12.30
Victoria´03 JO13-1 – De Fendert
JO13-1 12.30
MZC´11 JO17-2 – De Fendert
JO17-1 13.00
JEKA JO15-5 – De Fendert JO15-1
13.30
DHV 1 – De Fendert 1 14.30
ST. TPO/VOV 2 – De Fendert 4
14.30
Zondag 26 mei
Oranje Blauw´14 3 – De Fendert
2 (zo)
Dinsdag 28 mei
De Fendert JO19-1 – Beek Vooruit JO19-2 19.30

Bridgeclub Fijnaart
Uitslag maandag 13 mei
A-lijn
1. Martha en Piet Berghout
67,36%
2. Anton Bom en Piet Bom
63,89%
3. Addie Schouls en Johan
Schouls 58,68%
B-lijn
1. Ge en Henk v.d. Weerd 65,10%
2. Corrie Maat & Arie v.d. Linden

59,38%
3. Marianne en Kees de Jong
56,77%
C-lijn
1. Teunie en Wim Boelhouwers
69,58%
2. Els Kamp & Bram Huitkar
62,50%
3. Jose Prantl & Gerard Reuvers
59,17%
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Voetbalvereniging
Klundert

Voetbalvereniging Klundert
nog altijd niet definitief veilig
Alhoewel de kans niet echt groot is dat VV Klundert nacompetitie
voor degradatie moet spelen is het nog altijd niet definitief veilig.
Klundert speelt de laatste wedstrijd thuis tegen de al gedegradeerde
hekkensluiter Smerdiek. Wil het voor Klundert misgaan dan zullen
zowel De Fendert als ZSC '62 hun laatste zware uitwedstrijden moeten winnen en zal Klundert niet de volle buiten mogen pakken. Gezien het programma niet echt realistisch, maar het blijft natuurlijk
wel voetbal. Gisteren had Klundert goede zaken kunnen doen tegen
Noad '67, maar, alhoewel het zeker niet minder was, verloor het met
een zwaar gehavend team met 2-0, na een 1-0 ruststand.
PROGRAMMA:
Dinsdag 21 mei:
18:30 uur: Klundert JO11-2 - ST
TPO/DHV/VOV JO11-1
20:00 uur: Klundert 4 - EBOH 4
(3-1 restant 12 minuten)
Woensdag 22 mei:
19:30 uur: Klundert JO15-1 METO JO15-1
Donderdag 23 mei:
19:00 uur: Internos JO12-1 Klundert JO12-2
Zaterdag 25 mei:
14:30 uur: Klundert 1 - Smerdiek 1
12:30 uur: Klundert 2 - Yerseke
2
14:30 uur: Klundert 4 - DFC 5
14:30 uur: Alliance 3 - Klundert
5
13:00 uur: DVO'60 JO19-1 Klundert JO19-1
13:00 uur: Chaam JO15-1 Klundert JO15-1
12:15 uur: Klundert JO15-2 DIOZ JO15-1

10:15 uur: Klundert JO13-1 VVR JO13-1
08:45 uur: Roosendaal JO12-1 Klundert JO12-1
10:15 uur: Klundert JO12-2 Groen Wit JO12-2
08:45 uur: Klundert JO11-1 DVO'60 JO11-1
08:45 uur: Klundert JO11-2 Roosendaal JO11-4
10:15 uur: Klundert JO9-1 - Tholense Boys JO9-1
10:00 uur: Klundert JO8-1 - Virtus JO8-1
09:00 uur: Klundert JO8-2 - Kogelvangers JO8-2
09:00 uur Sprundel JO7-1 Klundert JO7-1
11:00 uur: BSC JO7-2 - Klundert
JO7-2
10:00 uur: Klundert JO7-3 Oranje Blauw'14 JO7-1
10:45 uur: Hoeven JO7-2 - Klundert JO7-4
11:00 uur: Klundert JO7-5 Boeimeer JO7-3

Bridge 55+
Uitslag dinsdag 14 mei
Tineke Vis & Gerard Reuvers
61.67%
Marcia Erkamps & Annie Reijnders 56.67%
Frans Berghout & Toke Nagtzaam 54.17%
Anton Bom & Piet Breure 53,33%

Kans op promotie naar
2e klasse voor DSO 1
KLUNDERT - Na overwinningen op Zaamslag en Keep Fit wist DSO 1
dit keer ook te winnen van Seolto. Na een spannende wedstrijd floot
de scheidsrechter af bij 18-16. DSO klimt door deze overwinning
naar de gedeelde tweede plaats met Keep Fit, met slechts 3 punten
achterstand op koploper TOGO. En laat dat nu net de tegenstander
van volgende week zijn.
Uitslagen zaterdag 18 mei::
DSO 1 - Seolto 1: 18 - 16
DSO 2 - RWA 3: 17 - 8
DSO 3 - Albatros 7: 11 - 13
DSO 4 - Vriendenschaar 6: 12
- 11
DSO 5 - DeetosSnel 8: 12 - 8
DSO 6 - Focus 3: 11 - 7
DSO A1 - Focus A1: 4 - 12
DSO B1 - ADO B2: 10 - 12
Oranje Wit B3 - DSO B2: 6 - 6
DSO B3 - PKC / SWKGroep B6:
9-3
DSO C1 - Korbatjo C2: 7 - 8
Merwede / Multiplaat D1 - DSO
D1: 8 - 16
Springfield D1 - DSO D2: 11 - 4
Scheldevogels D1 - DSO D3:
8-8
Springfield E1 - DSO E1: 11 - 7
DSO E2 - Juliana E3: 5 - 6
DSO E3 - Springfield E2: 7 - 3
Oranje Wit F4 - DSO F2: 7 - 17
Programma zaterdag 25 mei
16:00 uur: TOGO 1 - DSO 1
13:10 uur: KCC / SO natural 5 DSO 2

vv Oranje-Blauw ‘14
Uitslagen
Corrie & Jan Nieuwenhuizen
52.08%
Inge & Toon Reijnders 52.08%
Nettie Donders & Jo van Sprundel 50,83%
Anke & Pex Rijnberk 50.42%

Sportbericht plaatsen?
Mail naar:
redactie@uitgeverijlokaal.nl

Steenbergen 4 - Oranje Blauw’14
1 2-0
Oranje Blauw’14 2 - Victoria’03
7 6-0
Beek Vooruit 10 - Oranje
Blauw’14 2 2-4
Oranje Blauw’14 3 - Noordhoek
4 2-3
SC Emma 4 - Oranje Blauw’14 4
3-0
Virtus JO17-3 - Oranje Blauw’14
JO17-1G 4-10
Oranje Blauw’14 JO12-2 - SVC
JO12-1 10-2

Programma

Donderdag 23 mei
MOC’17 VE2 - Oranje Blauw’14
VE1 20.00

13:00 uur: Albatros 7 - DSO 3
14:30 uur: Vriendenschaar 6 DSO 4
17:30 uur: DeetosSnel 8 - DSO 5
14:00 uur: Focus 3 - DSO 6
12:30 uur: Focus A1 - DSO A1
12:30 uur: ADO B2 - DSO B1
12:00 uur: DSO B2 - Oranje Wit
B3
12:30 uur: DSO B3 - Oranje Wit
B4
11:00 uur: Korbatjo C2 - DSO C1
10:30 uur: DSO D1 - Merwede /
Multiplaat D1
11:30 uur: DSO D2 - Springfield
D1
09:30 uur: DSO D3 - Scheldevogels D1
09:30 uur: DSO E1 - Springfield
E1
09:00 uur: Juliana E3 - DSO E2
10:00 uur: Springfield E2 - DSO
E3
10:30 uur: DSO F1 - Oranje
Zwart / De Hoekse F1
10:30 uur: DSO F2 - Oranje Wit
F4

Zaterdag 25 mei
Oranje Blauw’14 1 - Prinsenland
5 14.30
Oranje Blauw’14 JO17-1G - DOSKO JO17-1 12.00
Kogelvangers JO12-4 - Oranje
Blauw’14 JO12-2 10.30
Internos JO9-2 - Oranje Blauw’14
JO9-1G 09.30
Klundert JO7-3 - Oranje
Blauw’14 JO7-1 10.00
Zondag 26 mei
Oranje Blauw’14 2 - VV Papendrecht 2 14.00
De Schutters 2 - Oranje Blauw’14
3 11.00
Oranje Blauw’14 4 - De Fendert
2 10.30
Activiteiten komende weken
Donderdag 30 mei: Hemelvaarttoernooi
Maandag 10 juni: Rode Kruis
Pinkster toernooi
Zaterdag 15 juni: Clubdag
Kijk voor meer informatie en het
laatste nieuws altijd even op de
website: www.oranjeblauw14.nl

Milner kaas

Licht belegen, belegen en oud
prijs per 500 gram

ACTIE!
9.69 5.00

Aardbeien krakeling
van bakker De Rooy
Per 2 stuks

20% korting
Bolussen

van De Hooge Werff
Per 4 stuks

2. 1.
49

*Actie geldig van woensdag 22 t/m zondag 26 mei
Zet- en drukfouten voorbehouden

99

Verse aardbeien
Kees Deijkers
500 gram

maandag t/m zaterdag
zondag

Slechts

2.99

ACTIE!
2.49

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

