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Oranjevaan Rocks speciale openingsact van Graanpop familiedag 2019

“We doen niet onder voor een stevig rockconcert”

Een deel van de muzikanten die zondag 9 juni Fijnaart doet dreunen op zijn grondvesten. 

FIJNAART - Natuurlijk heb je harmonieorkesten die pop- en rocknummers spelen. Maar je mist dan 
de scheurende gitaren, de dreunende bas, het indringende toetsenspel en de adembenemende voca-
len. Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart combineert het rauwe geluid van een rockband met 
het melodieuze van een harmonieorkest. Het resultaat is te horen op zondag 9 juni (eerste pinkster-
dag) als openingsact op Graanpop familiedag 2019 in Fijnaart. 

Muziekvereniging Oranjevaan 
is altijd op zoek naar bijzondere 
producties. De afgelopen jaren 
werden de musicals Sister Act 
en Ciske de Rat met veel succes 
op de planken gebracht. Ook 
ging samen met De Kieviten de 
eerste turnmusical in première. 
“Nu is het tijd om het stoffige 
imago dat een harmonieorkest 
helaas nog altijd heeft voorgoed 
van ons af te schudden”, stelt 
voorzitter Jan Willem van Bo-

degom. “Met een blaasorkest 
kun je zoveel kanten op. Eén 
van die kanten laten we horen 
met Oranjevaan Rocks. Op het 
festival Graanpop brengen we 
classic rocksongs van Queen, Led 
Zeppelin, Alanis Morissette, Alan 
Parsons Project en de Simple 
Minds. Maar ook Uptown Funk 
van Bruno Mars en Iedereen is 
van de wereld van The Scene ko-
men voorbij.” 

Rockmuzikanten en -zangers
Voor het concert wordt het 
orkest uitgebreid met rock-
muzikanten. “En niet de eerste 
de beste”, weet Jan Willem te 
vertellen. “We hebben gitarist 
Gijsbert Kannekens, bassist Eddy 
Jansen en toetsenist Jens van 
Hoof weten te strikken. Stuk 
voor stuk muzikanten die hun 
sporen in de pop- en rockmu-
ziek hebben verdiend. Maar de 
nummers worden ook gezongen 

door vocalisten van formaat. 
Mirte van Hoof, Kim van Doorne, 
Stefan van der Kemp en Berry 
den Hollander laten hun fraaie 
stemgeluid horen. Samen met de 
ruim veertig orkestmuzikanten 
wordt het een historisch optre-
den. Let maar op: we doen niet 
onder voor een stevig rockcon-
cert!” 

Eerste pinksterdag
Oranjevaan Rocks opent de 
tweede dag van Graanpop. “De 
zondag is traditiegetrouw de fa-
miliedag. Van jong tot oud geniet 
dan van lekkere muziek op het 
Fijnaarts evenemententerrein 
onder het genot van een hapje 
en een drankje. Op zondag 9 juni 
staan onder andere de Band Tilt, 
Wipneus & Pim, John West en 
de Mannen van de Straat op het 
podium. Wij hebben de eer om 
deze dag te openen. Ons concert 
begint om 14.00 uur. We hopen 
dat iedereen die al naar de fami-
liedag van Graanpop komt extra 
vroeg op het festivalterrein is 
en dat iedereen die nog twijfelt 
nu een extra reden heeft om 
zeker van de partij te zijn. Zo’n 
optreden mag je gewoon niet 
missen. We zien iedereen graag 
op eerste pinksterdag om 14.00 
uur op het evenemententerrein 
in Fijnaart!” 

Oranjevaan Rocks op Graanpop, 
zondag 9 juni om 14.00 uur,  
evenemententerrein Fijnaart. 
Kaarten in de voorverkoop 12,50 
euro, onder de 12 jaar: gratis. 
www.graanpop.nl



Actie !! 

Vanaf 20 mei 2019  

Molenstraat  9  
4793ED,  Fijnaart
Tel:  0168-‐462684

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

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

www.bakkerijsonneveld.nl 

Lemoncake € 2,99

Appelpunten met slagroom
per stuk € 1,25

+ 8 spaarpunten cadeau

Nog geen klantenkaart?
vraag deze 

GRATIS  
aan in de 

winkel

SMULTOPPERS VOOR HEMELVAARTSDAG
Geldig van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni

Kadetjes 5 stuks € 0,99 5 gesorteerde
harde broodjes € 0,99
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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

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, Heijnin-
gen, Oudemolen, Zwingelspaan, 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan. 

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. 

Sponsoractie De Hoeve Runners voor Ronald McDonald huizen

Heel wat poen voor Anton & Jeroen!

KLUNDERT – De titel ‘Hier met je poen, sponsor Anton & Jeroen’ 
was helemaal duidelijk voor alle aanwezigen op het sponsore-
vent, georganiseerd door Anton en Jeroen van Dam. Het definitie-
ve resultaat is nog niet helemaal bekend, het streefbedrag voor 
dit event was 1500 euro, maar één ding is zeker, het uiteindelijke 
bedrag voor de sponsorpot voor De Hoeve Runners zal absoluut 
meer zijn.

In plaats van De Witte Raaf in 
het centrum van Klundert werd 
het event gehouden in en om de 
kantine van Korfbalvereniging 
DSO aan sportpark Molenvliet in 
Klundert. En dat was maar goed 
ook: een drukte van jewelste 
met mensen die dit doel alle-
maal een warm hart toedragen 
en op het DSO-terrein meer dan 
genoeg ruimte voor alle activi-
teiten die Anton en Jeroen van 
Dam hadden georganiseerd.

Betrokkenheid
Bijna het hele team van De Hoe-
ve Runners was aanwezig, op de 
eerste plaats natuurlijk vanwege 
hun betrokkenheid bij deze 
actie, maar zeker ook om te hel-
pen bij alle acties.
Initiatiefnemer Kees Ploeg was 
zichtbaar geëmotioneerd voor 
alle positieve reacties op de 
sponsoractie. "Geweldig wat 
deze twee broers hier voor el-
kaar hebben gekregen. Hier zijn 
we zo dankbaar voor. Die Ronald 
McDonald huizen zijn zo gewel-
dig voor ouders die te maken 
hebt met zieke kinderen. Onze 

eigen kinderen kunnen het zelf 
niet verwoorden, maar hartelijk 
dank voor alle bijdragen."

Turven voor het goede doel
Bij binnenkomst kon men bij 
de entree een kaart kopen voor 
een tientje. Daarvoor kreeg men 
dan een welkomstdrankje en 
een overheerlijke hamburger 
van Thijs BBQ. Men had verder 
geen cashgeld nodig, want op de 
kaart werd keurig geturfd wat 
er gebruikt en gedaan werd en 
aan het eind van de dag kreeg 
iedereen een tikkie om het be-
drag meteen over te maken. Een 
handig, maar ook een hilarisch 
systeem, iedereen met een kaart 
aan een touwtje om de hals en 
zo was het ook meteen duidelijk 
hoeveel consumpties er genut-
tigd waren. En een biertje teveel 
was in dit geval niet zo erg, 
want alles was voor het goede 
doel.

Gezelligheid troef
De hele middag was het gezel-
ligheid troef in en om de korf-
balkantine. Het was heerlijk ver-

toeven op het terras en er wer-
den dan ook heel wat streepjes 
geturfd voor een biertje, wijntje 
of frisje. De Klundertse brou-
werij D'n Luie Nond had een 
speciaal biertje gebrouwen voor 
dit event. Dat smaakte blijkbaar 
prima, want eind van de middag 
was de hele voorraad er door-
heen. Een leuke opbrengst ook 
bij het Rad van Avontuur met 
allerlei leuke prijzen, allemaal 
gesponsord door plaatselijke 
winkeliers. Er was een gezel-
lig stukje muziek en iedereen 
mocht voor een klein prijsje 
verzoeknummers indienen. En 
moest je een keertje gebruik 
maken van het toilet, dan kreeg 
je ook daar een turfstreepje voor 
op je sponsorkaart. Ook de kin-
deren vermaakten zich prima. 
Het is sowieso al een kindvrien-
delijke omgeving met allerlei 
speeltoestellen en een grote 
zandbak en nu ook nog een leuk 
springkussen. 

Geweldig resultaat
"Het definitieve bedrag weten 
we van de week pas, want er 
moet nog een en ander verre-
kend worden. Maar één ding is 
zeker: het is werkelijk geweldig 
hoeveel onze bezoekers bij el-
kaar gesponsord hebben. En su-
per natuurlijk dat we zo gastvrij 
zijn ontvangen bij de korfbalver-
eniging DSO, het was een ideale 
locatie voor dit event. Fantas-
tisch zoals al die bezoekers zo 
spontaan mee hebben gedaan 
om er zo'n geweldige middag 
van te maken. Het was een 
feestje!" aldus Anton en Jeroen 
van Dam. De cheque met het 
definitieve bedrag zal komende 
week overhandigd worden.
Met het team van de Hoeve 
Runners nemen de broers op 22 
en 23 juni deel aan de Home-
Run, waarmee geld wordt inge-
zameld voor de Ronald McDo-
nald huizen. Er wordt dan door 
de lopers in estafettevorm 240 
kilometer afgelegd in 24 uur.

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 Mau-
ritshof, Prins Willemstraat 2 in 
Klundert

Elke dinsdag:
Fietsclub: 13.30 uur vertrek van-
af het Sovakplein Klundert
Kaartclub: 13.30 uur in De Nier-
vaert 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



BIER
PROEVERIJ

VRIJDAG
Ben jij een liefhebber van 
speciaal bieren? Dan is dit 
helemaal iets voor jou! Kom 
gezellig met vrienden, familie 
of collega’s op vrijdag 5 juli 
naar onze bierproeverij. Deze 
proeverij is in samenwerking 
met Jakobus Buijs en bestaat 
uit een aantal lekkere speciaal 
bieren met bijpassende hapjes. 

Wil je meer informatie of wil je 
reserveren? Ga dan naar 
www.etenindepastorie.nl!

Reserveer voor vaderdag en 
ontvang een speciale Jacobus 
Buijs giftset met uitnodiging 
tot de bierproeverij. Dat is je 
vader nog eens verrassen!

Vaderdag tip!

Reserveer op www.etenindepastorie.nl/bierproeverij

5 JULI
20:00-22:30 UUR

VOL 
IS 

VOL

nu verkrijgbaar!

Milkshakes
Milkshakes

Molenstraat 9, 4793 ED  Fijnaart
Tel (0168) 462684

Maandagochtend gesloten
www.ellenbmode.com

S E R V I C E P U N T

Ons assortiment bestaat uit:
Rookwaren  Kansspelen
Rokersbenodigdheden Ticketbox en Paylogic
E-smokers  Opwaardeerkaarten
Cadeaukaarten Kantoorartikelen
Zoetwaren  Gifts
Lectuur  Batterijen
Boeken  Postzegels
Wenskaarten  Dagbladen

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

9.3Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.nl

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.

By Tiki Mode voor:

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

Baby’s
Jongens

Meisjes

Heren Dames
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Weekschrijfsel
in 300 woorden...
Toen onze Cooper een Coo-
pertje was, was het een 
schattig klein herdertje. In-
middels is hij opgegroeid tot 
een forse, sterke, onstuimige 
en ondeugende puber van 
ruim 40 kilo en hij groeit 
nog steeds. Gelukkig vaak 
nog wel schattig en aanhan-
kelijk, maar we hebben er 
onze handjes wel tamelijk 
vol aan. 

Als het even kan, staan bij 
ons de tuindeuren open en 
halen we de heerlijke fris-
se lentelucht naar binnen. 
Maar niet alleen de frisse 
lucht helaas.... Onze lieftalli-
ge Cooper holt heen en weer 
en hij heeft de voorkeur om 
dwars overal doorheen te 
ploegen. De eikenhouten 
vloer in onze woonkamer 
heeft dus heel wat te ver-
duren. Huishouden is niet 
mijn hobby, dat moge dui-
delijk zijn, maar afgelopen 
week toch maar eens op de 
knieën gegaan om de vloer 
een uitgebreide poetsbeurt 
te geven. Of we er iets mee 
opschieten is de vraag. Voor 
nu is 't in ieder geval even 
schoon geweest.

Was onze tuin tot ongeveer 
een jaar geleden een fijn pa-
radijsje, het is nu niet meer 
wat het geweest is. Onze 
onstuimige viervoeter rent, 
graaft en maakt er een flin-
ke rotzooi van. Deze week 
verraste hij me weer met 
een paar prachtige planten, 
uitgegraven met wortel en 
al. Als er nog iets van over 
is, zetten we ze in het water 
om wat te bekomen. Omdat 
we zelf ook wel eens willen 
genieten in de tuin, hebben 
we toch maar weer eens een 
grote opruimactie gehouden 
en alle uitgegraven planten 
weer teruggezet in de bor-
der. Hopelijk dat hij toch een 
keer doorkrijgt dat planten 
in de grond horen en niet in 
vazen en potten op het aan-
recht. En dat onze tuin geen 
speelparadijs voor honden 
is, maar een plek om heerlijk 
te genieten en te relaxen...

Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

Jan en Wil Driesprong vieren diamanten huwelijk

“Het begon met een frietje bij Frijters”

Namens de gemeente Moerdijk overhandigde wethouder Jack van Dorst het diamanten echtpaar een mand vol met streek-
producten.

FIJNAART - De vonk tussen Jan Driesprong en Wil van Elsäcker uit Fijnaart sloeg halverwege jaren 
vijftig over bij het eten van een frietje. Inmiddels is het echtpaar 60 jaar getrouwd. Dat werd woens-
dag 22 mei, op de trouwdag, gevierd met een warm en koud buffet én bezoek van wethouder Jack 
van Dorst. 

Jan werd 86 jaar geleden ge-
boren in Heijningen en Wil 
zes jaar later in Zaandam. Als 
tienermeisje verhuisde zij met 
haar moeder naar West-Brabant. 
Eerst naar Standdaarbuiten, 
toen naar Zwingelspaan om na 
de Watersnoodramp in 1953 
op de Voorstraat in Fijnaart te 
gaan wonen. Het was erg wen-
nen voor Wil, de overgang van 
de stad naar een dorp waar de 
meisjes nog niet in broeken lie-
pen. Maar al snel kwam ze Jan 
tegen in de cafetaria van Frijters. 
“Hij vroeg of ik een frietje wil-
de. Daar had ik nog nooit van 
gehoord, maar ik wilde het wel 
proberen. Kreeg ik een patatje. 
Ik zei meteen: ‘Waarom zeg je 
niet gewoon patat!’.” 

Bioscoop
De vonk tussen de toen 15-jari-
ge Wil en de 20-jarige Jan was 
al overgeslagen. “Na een paar 
maanden vroeg hij of ik met 
hem mee naar de film wilde. Dat 
wilde ik wel, maar ik was een 
grote bioscoop gewend. Kwamen 
we bij De Reijer in een zaaltje te-
recht. Dat vond ik eigenlijk niet 
naar de film gaan, maar het was 
wel gezellig.” 

Drie dochters
De verkering hield stand en op 
22 mei 1959 waagden Jan en 
Wil de grote stap. Zij bijna 21 
jaar en hij 26. “We trouwden 
eerst op het gemeentehuis en 
gingen daarna te voet naar de 
kerk”, vertelt Wil. De eerste vijf 
jaar woonden ze op de Molen-
straat en vanaf januari 1966 
tot april 2002 in de Pieter de 
Hooghstraat. Daarna verhuisden 
ze naar de Eksterstraat. Drie 
dochters kreeg het echtpaar: 
Liesbeth, Wilma en Addy. 

Slapend
Jan werkte overal: op de sui-
kerfabriek, aan de sluizen in 
Willemstad, bij Hak Conserven 
in Oud Gastel en in de bouw. 
Ook ging hij verder van huis aan 
de slag, onder andere in Utrecht. 
Daar verbleef hij dan de hele 
week. Dat vond Wil maar niets. 
“Ik had er een hekel aan als hij ’s 
avonds niet thuis was. Dan zag 
hij de kinderen alleen slapend. 
Dat vond ik niets.” 

ANBO
Rond zijn zestigste stopte Jan 
met werken. Wandelen, vo-
geltjes, sierduiven en de oude-

renbond waren zijn hobby’s. 
Jarenlang maakte hij deel uit van 
het bestuur van de ANBO. Wil 
werkte tien jaar in de gezinszorg 
en zong graag in koren. 

Gelukkig
Sinds 2017 woont Wil in de flat 
aan de Jan Punthof en Jan in het 
Kompas in Fendertshof. Ondanks 
de Alzheimer van haar man is 
Wil een gelukkige vrouw. “Ik 
had geen beter huwelijk kunnen 
hebben”, zegt ze oprecht. “We 
hadden nooit ruzie. Was er iets, 
dan praatten we het samen uit. 
Ik ben een kerkelijk mens. Ik kan 
niet tegen ruzie, opstand en dat 
mensen elkaar dwars zitten. Dat 
weten mijn kinderen en mijn 
zes kleinkinderen ook. Je moet 
eerlijk tegenover elkaar zijn en 
alles uitpraten. De kleinkinderen 
kunnen met alles bij me terecht 
en ze komen ook graag langs. 
Dat vind ik fijn.”

Door Jan Willem van Bodegom



Ontdek het hart van

9 & 10 JUNI
12:00 tot 17:00 uur

Voor meer informatie kijk op www.destadklundert.nl

Ben 
jij ook 

zo benieuwd naar 
de historie, het verleden, 
de mooie verhalen en het 

heden van onze voormalige 
rooms-katholieke kerk? 

Op 1e en 2e pinksterdag 
organiseren wij 
rondleidingen 
door de Stad 

Klundert.

Wil je voorgoed van je ongewenste haargroei af? 

Dé oplossing 
definitief ontharen met IPL!

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

www.feelbeauty.nl

Oksels
Bikinilijn

Borst
Rug

Benen
Armen
Gezicht
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OUD NIEUWS 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media nr. 13   -   27 mei 2019 

Klundert, ons heem, in het centrum van de gemeente Moerdijk

HEEMKUNDE HEEFT ALLES TE MAKEN MET ONZE EIGEN LEEFOMGEVING
KLUNDERT - Na afloop van onze jaarvergadering op 16 april jl. was 
het de bedoeling dat de heer Jos Mensen uit Etten-Leur een lezing 
zou houden over de vlinders die leven in en in de buurt van Klun-
dert. Helaas is dat niet doorgegaan omdat Jos Mensen in februari 
plotseling overleed. Van diverse kanten kregen we vooraf al de 
vraag wat vlinders nou te maken hebben met heemkunde. “Heem-
kunde gaat toch alleen maar over vroeger en over oude spullen.”, 
was een veelgehoorde opmerking. Maar dat is een wijdverbreid 
misverstand. Heemkunde gaat over alles in je directe leefomgeving: 
over je huis, je tuin, je familie, je buren, je straat, je stad of dorp, de 
natuur, de kunst, de sport, de lokale politiek, over verleden, heden, 
toekomst, enz. De Duitsers noemen dat “Heimat”, de Engelsen 
“Home”. Wij van Die Overdraghe noemen dat “Klundert” of gewoon  
“Thuis”.

Vorige week zondagmorgen hoor-
de ik op Radio 1 in het program-
ma "Vroege vogels" de column 
van Jelle Reumer. Jelle Reumer is 
hoogleraar in het vakgebied van 
de vertebraten-paleontologie bij 
de faculteit Geowetenschappen  
aan de universiteit van Utrecht. 
Die column wil ik u niet ont-
houden, omdat daarin uitgelegd 
wordt dat ook de natuur, ons mi-
lieu, onze leefomgeving, alles te 
maken heeft met heemkunde.

Gebrek aan menselijk handelen
"De biodiversiteit gaat naar de 
knoppen, zo meldde het IPBES. 
Dit Intergovernmental Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services is de 
zusterorganisatie van het veel 
bekendere Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 
dat de klimaatverandering mo-
nitort. Het IPBES doet hetzelfde 
voor de biodiversiteit, en vorige 
week bracht het platform een 

alarmerend rapport naar buiten 
over de teloorgang van het leven 
op aarde. Om een lang verhaal 
kort te maken: we zitten midden 
in de zesde grote uitstervingsgolf, 
de eerste sinds 66 miljoen jaar. 
Een miljoen soorten dieren en 
planten dreigt binnen relatief 
korte tijd naar de haaien te gaan, 
om het even netjes te zeggen. De 
oorzaak: menselijk handelen, dan 
wel een gebrek daaraan.

Natuur als decor
Een niet onaanzienlijk deel van 
de mensheid zal het echt een 
complete rotzorg zijn. De natuur 
is lastig of vies, poept op de auto, 
veroorzaakt jeuk en pukkels en 
hooikoorts, kan bijten, steken, 
prikken of erger. Of natuur is een 
onuitputtelijke bron van voedsel 
en materiaal dat straffeloos kan 
worden geschoten, opgevist, afge-
plukt of omgezaagd. Of de natuur 
is hooguit een aardig decor voor 
onze activiteiten. Een bos is om 

in te mountain-
biken, een woestijn om er tijdens 
racewedstrijden met vrachtauto's 
doorheen te raggen, een strand 
om je zooi op achter te laten want 
het stuift vanzelf onder of spoelt 
wel weg. De zee als afvalbak. 
Toen eerder deze week een on-
derzoeker in een duikbootje naar 
de bodem van de Marianantrog 
afzakte, trof hij daar op bijna 11 
kilometer diepte, behalve vreem-
de vissen, bizarre kwallen en 
maffe garnalen ook een plastic 
zak en een aantal snoepwikkel-
tjes aan. Stuitend!

Eco
Het voorvoegsel 'eco', dat we terug-
vinden in woorden als economie, 
ecologie of ecosysteem, komt van 
het griekse woord 'oikos', dat huis 
betekent. Het ecosysteem is lét-
terlijk het huis waarin we wonen. 
Wij mensen maken deel uit van 
de natuur, we leven er midden in, 
het is onze verblijfplaats op aarde, 
maar dat besef ontbreekt nogal. 
Gek is dat. Niemand gelooft dat je 
ongestraft een aantal ramen van je 
huis kunt inslaan, dat er wel een 
stel dakpannen af mogen waaien, 
dat je best een paar honderd bak-
stenen uit de muur kunt trekken en 
vijf van de vijftien vloerbalken kunt 
wegzagen. Iedereen snapt dat we 
dan een probleem zouden hebben. 
Maar omtrent de natuur ontbreekt 
dat besef. In films, zoals in oude 
cowboyfilms, is een huis vaak een 
bordkartonnen decorstuk dat van 
achteren met wat latten overeind 
wordt gehouden. Hele wildwest-
dorpjes zijn in werkelijkheid niet 
meer dan een rij wankele platen 
spaanplaat, een decor, waarvoor de 
gebeurtenissen zich afspelen. Onze 
natuur lijkt ook zo'n decorstuk ge-
worden. Het ecosysteem een deco-
systeem. Maar de natuur is toch 
verdorie geen bordkartonnen film-
set, we wónen erin! Hopelijk lukt 
het IPBES de mensheid daar enig 
besef van bij te brengen en kunnen 
we de ramen, de dakpannen, de 
balken en de bakstenen gewoon 
laten zitten waar ze horen."

door Kees Hendrikx

Vaste activiteiten in het Huis van de Wijk 
Dagelijks van maandag tot vrij-
dag 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 ac-
tiviteit, maar binnenlopen mag 
altijd)

TER INTRO
Deze week ben ik een alleen-
staande man. Schrik niet, ik 
ben niet verlaten of erger. Mijn 
lief verblijft alleen een weekje 
op Kreta, samen met haar 
moeder. Ik heb dus het rijk 
alleen, maar moet dat ‘rijk‘ 
ook onderhouden. Dat gaat me 
uitstekend af‘ de eerste twee 
dagen. 

Daarna slaat de twijfel toe. 
Hoe zit het ook alweer met de 
planten? Welke moeten er wel 
water, welke niet en hoe vaak? 
Welke exemplaren moeten er 
gegieterd worden en welke 
ondergedompeld? Allemaal 
vragen waar ik nu het ant-
woord niet meer op weet. Vlak 
voor haar vertrek had mijn 
huisgenote met de groene 
vingers me nog meegenomen 
op excursie langs ons plan-
tenarsenaal in en buitenshuis. 
Maar zoals zo vaak met onder-
werpen die mij niet na aan het 
hart liggen, gingen de aanwij-
zingen het ene oor in en net zo 
snel het andere weer uit. 

Naast het plantenrijk stuit ik 
op nog een probleem. Het ein-
de van de stapel handdoeken 
in de badkamer is in zicht. Dat 
ga ik niet redden tot het eind 
van de week. Dat wordt dus 
wassen. Had ik na twaalf jaar 
eindelijk de werkwijze van 
de vorige machine door, staat 
er sinds enige tijd een nieuw 
exemplaar met totaal andere 
knoppen en boodschappen 
in het display. Gelukkig is het 
witte was. Daar kan ik weinig 
aan verpesten. Alleen zor-
gen dat er geen rode sokken 
meegaan. 

Vandaag treft mij het volgende 
dilemma. Bij gebrek aan vers 
brood denk ik voorgebakken 
kaiserbroodjes af te bakken in 
de airfryer. Normaal gesproken 
doet mijn thuisbakster dat en 
heb ik binnen enkele minuten 
een knisperend broodje op 
mijn bord liggen. Maar ja, hoe-
veel minuten zijn dat precies 
en op welke temperatuur? 
Uiteindelijk stuur ik maar een 
appje naar Kreta. Gelukkig is 
daar ook wifi. Na een kwartier, 
nog geen antwoord. Die ligt 
natuurlijk aan het zwembad 
te bakken. Dan maar een 
beschuit gesmeerd. Dat kan ik 
tenminste zonder hulp. 

Jan Willem van Bodegom
Redactie Fendert & Klundert 
Lokaal



OMZIEN uitvaartbegeleiding  

Veelgestelde vragen (6): 
Veel regelen? Drukke dagen?

Er is geen mens gelijk. Ieder mens is bijzonder, in karakter, in leven-
servaring, in ambities, in emoties, in denken, in doen, in wensen, in 
dromen en in herinneringen. Daarom kan geen afscheid gelijk kan zijn.

In de dagen na het overlijden krijgt u de tijd en ruimte om keuzes te 
maken die goed voelen en die passen bij de overledene en bij u. We 
volgen daarin uw tempo, we hoeven geen haast te maken.

Doordat er zoveel mogelijk is rondom een uitvaart, zijn er ook veel 
keuzes te maken. Dat kost tijd, dat is vermoeiend als je aan het rou-
wen bent. Sommige keuzes vereisen een snelle beslissing en andere 
keuzes kunnen verspreid worden over de  tussenliggende dagen 
(veelal 5-7dagen tussen overlijden en uitvaart), zoals het uitzoeken 
van een kist, rouwbloemen, passend rouwvervoer, muziek etc. Door 
het spreiden kunnen keuzes weloverwogen genomen worden en blijft 
er voor de nabestaanden tijd en rust over om ook tijdens deze ‘drukke’ 
dagen liefdevol stil te staan bij de overledene.

Natuurlijk regelen en organiseren wij alle taken die verbandhouden 
met uw keuzes en houden wij deze dagen het overzicht en regie. 
Daarnaast bieden we een luisterend oor, denken met u mee en dragen 
suggesties aan. Kortom we ontzorgen u in deze periode.

Zo veel keuzes, kan ik van tevoren al iets doen?
Het is mogelijk ons Wensenformulier te downloaden via onze website, 
wat u kunt gebruiken bij het nadenken en eventueel bespreekbaar 
maken van uw wensen rondom uw afscheid. Het kan nabestaanden 
enorm helpen als ze kunnen terugvallen op duidelijke wensen van de 
overledene. Ook het vooraf vastleggen van een lijst met namen en 
adressen van mensen die een rouwkaart dienen te ontvangen en het 
nadenken en eventueel opzoeken van foto’s en muziek scheelt in de 
dagen na het overlijden veel tijd. 

Op onze website www.uitvaartomzien.nl vindt u onder ‘voorgesprek’ 
meer informatie en het Wensenformulier. 

OMZIEN uitvaartbegeleiding
Lonneke de Vrij en Janita Bom                               
06-23427930

Garage Hollander
APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop
1e Kruisweg 8a  Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl 

Garage Hollander

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

Vraag naar de voorwaarden

20% KORTING OP 
SIKKENS BUITENLAKKEN

Vraag naar de voorwaardenVraag naar de voorwaardenVraag naar de voorwaarden
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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 woonomgeving 
en mail het naar het volgende redactieadres: redactie@indeklundert.
nl. Zet er even bij waar de foto precies genomen is.

Deze week een foto van Willem Willeboordse. De foto is genomen 
vanaf de Buitendijk en na al het groen zie je de Noordschans.

Kalender
Dinsdag 28 mei
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk, Prins Willem-
straat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in 
Heijningen

Woensdag 29 mei
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert, start bij De Mauritshof, 
Prins Willemstraat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend, Stoofdijk 1b in 
Klundert
17.00 uur: Themamaaltijd in het Huis van de Wijk, Prins Willem-
straat 2 in Klundert (opgeven in het Huis van de Wijk)

Vrijdag 31 mei
20.00 uur: Open podium, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in 
Fijnaart

Zaterdag 1 juni
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen, De 
Stad Klundert, Molenstraat 33 in Klundert
14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in 
Heijningen

Zondag 2 juni
11.00-17.00 uur: Openingstoernooi, beachsoccerveld achter De 
Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert
13.30 uur: Koppel Dart Football, Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in 
Fijnaart

Maandag 3 juni 
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof, 
Prins Willemstraat 2 in Klundert
18.00 uur: Avondvierdaagse Noordhoek; start Café Noordhoek, 
St. Jozefstraat 19 in Noordhoek

Dinsdag 4 juni
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in 
Heijningen
18.00 uur: Avondvierdaagse Noordhoek; start vanaf Grintweg 2 in 
Willemstad

Woensdag 5 juni 
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof, 
Prins Willemstraat 2 in Klundert
14.00 uur: Brei- en Haakcafé in het Huis van de Wijk, Prins 
Willemstraat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend, Stoofdijk 1b in 
Klundert
14.30 uur: Heilige Mis met voorganger Pastor Dirven, het Huis van 
de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
16.00-17.00 uur: Muziekspeeltuin (vanaf 4 jaar) gratis introductie, 
De Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert
18.00 uur: Avondvierdaagse Noordhoek; start Café Noordhoek, 
St. Jozefstraat 19 in Noordhoek

Donderdag 6 juni
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in 
Heijningen
18.00 uur: Avondvierdaagse Noordhoek; start Café Noordhoek, 
St. Jozefstraat 19 in Noordhoek

Stadhuisplein decor voor 
toeterfeest

KLUNDERT - Het Klundertse Stadhuisplein was zondagmiddag 
het decor voor het derde toeterfeest, georganiseerd door Café De 
Neep. Vijf blaaskapellen zorgden voor een gezellig stukje muziek. 
Het publiek genoot van dit muziekfeestje.

Alhoewel het een beetje winde-
rig was, bleef het wel droog en 
de muzikanten van de deelne-
mende muziekgroepen maakten 
er een zomers feestje van. De 
straat was afgezet en zo had 
men een leuk festivalterrein 
gecreëerd met terras en een po-
dium voor het Stadhuis.
De muzikanten kwamen uit de 
hele regio: De Kannieblaozers 
en Bultse Herrie uit Zevenber-
gen, Incognito uit Roosendaal, 
Effe wa d'anders uit Bergen 

op Zoom en Stik Leutig uit St. 
Willebrord. Alle vijf speelden 
ze twee sessies die gejureerd 
werden en het publiek kon 
stembriefjes inleveren bij de 
jury voor welke kapel zij hun 
voorkeur hadden.
Uiteindelijk ging nam Stik Leutig 
de juryprijs mee naar St. Wil-
lebrord. De publieksprijs werd 
gewonnen door Effe wa d'anders 
uit Bergen op Zoom.

door Anjo van Tilborgh

Tip de redactie
Mail naar één van de e-mailadressen 

vermeld in het colofon
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Familieberichten
Voor de vele blijken van medeleven 

ons betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en maatje, 

onze pa, schoonvader en trotse opa

Edie Jansen
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Moge hij in uw gedachten voortleven 
zoals u hem heeft leren kennen 

en waarderen. 

   Jannie Jansen

   Kinderen
   Kleinkinderen

Fijnaart, mei 2019

DAGOPVANG • VAKANTIEOPVANG • OPVANG VOOR LANGERE PERIODE
Blauwe Hoefsweg 41 Klundert • 0168 - 401988

www.jolistee.nl en .com • jolistee@outlook.com
Verkooppunt van diverse merken diepvries versvlees

Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding

Gun uw schoenen 
een 2e ronde.

Weggooien is toch 
zonde!

choenmakerij
Zadelmakerij

Drogedijk 7a, Oude Molen
Tel. 06-53454336

www.pauldewitleerbewerker.nl

geopend: van 11 - 18 uur
zaterdag van 10 - 16 uur

woensdag en zondag gesloten

Fijnaart • Tel. 06-40 17 93 88
www.haverkamptimmerwerken.nl

KLUNDERT 
Installatiebedrijf  

Oosterstraat 16b - 4791 HH         
Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 

info@installatiebedrijfklundert.nl 
www.installatiebedrijfklundert.nl 

0168-402643 

KLUNDERT 
Installatiebedrijf  

Oosterstraat 16b - 4791 HH         
Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 

info@installatiebedrijfklundert.nl 
www.installatiebedrijfklundert.nl 

0168-402643 

KLUNDERT 
Installatiebedrijf  

Oosterstraat 16b - 4791 HH         
Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 

info@installatiebedrijfklundert.nl 
www.installatiebedrijfklundert.nl 

0168-402643 
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Immanuël Parochie West
Molenstraat 26 Fijnaart

Donderdag 30 mei
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Hemelvaartsdag
Celebrant: Peter de Rooij
Diaken: Michael Bastiaansten

Vrijdag 31 mei
17.00 uur: Gebedsviering Noord-
hoek

19.00 uur: Oecumenische viering 
Klundert

Zondag 2 juni
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Woord- en communieviering
Diaken: Michael Bastiaansen
11.00 uur: Doop Levi van Dam
11.00 uur: Peuter- en Kleuter-
viering

U kunt de kerkdienst volgen en te-
rugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Immanuël Parochie Oost
Kerkplein 4, Zevenbergschen Hoek

Zondag 2 juni
11.00 uur: H. Bartholomeus Kerk
Voorgangers: Peter de Rooij en 
Mariëlla Bossers-van Langh

Protestantse Gemeente Fijnaart, 
Heijningen, Standdaarbuiten
De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart
De Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64 Fijnaart

Donderdag 30 mei
10.00 uur: De Koepelkerk in 
Willemstad
Hemelvaartsdienst
Voorgangers: Ds. Wouter van 
Laar, Ds. André van den Bor, 
Ds. Franc de Ronde, Ds. Evelien 
Barendregt

Zondag 2 juni
10.00 uur: De Ontmoetingskerk
Voorganger: Ds. N. van Exel, 's 
Hertogenbosch

Maandag 3 juni
15.00 uur: Fendertshofdienst
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

De kerkdiensten van de Protestant-
se Gemeente zijn terug te luisteren 
via www.kerkomroep.nl

Hervormde kerk Klundert
Kerkring 1 Klundert
Gereformeerde Kerk 
Von Kropffplein 1 Klundert

Donderdag 30 mei Hemelvaart
09.30 uur: Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. D.C. Groenen-
dijk
10.00 uur: Hervormde kerk
Voorganger: Ds. A. Slingerland

Zondag 2 juni
10.00 uur: Gezamenlijke dienst 
Hervormde en Gereformeerde 
kerk
Voorgangers: Ds. A. Slingerland 
en Ds. D.C. Groenendijk
16.30 uur: Middagdienst Gere-
formeerde kerk

Voorganger: Ds. G. Lock Uitwijk
18.30 uur: Avonddienst Her-
vormde kerk
Voorganger: Ds. W.P. v.d. Aa uit 
Waalwijk

Protestantse Kerk Moerdijk
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Donderdag 30 mei
09.30 uur: Hemelvaart
Voorganger: Ds. F.A. den Harder

Zondag 2 juni 
09.30 uur: Ochtenddienst
Voorganger: Ds. F.A. den Harder

Dinsdag 4 juni
19.30 uur: Taizé Gebedsavond

Huis van de Wijk Mauritshof
Prins Willemstraat 2 Klundert

Vrijdag 31 mei
19.00 uur: Oecumenische week-
sluiting

K  E  R  K  B  E  R  I  C  H  T  E  N

Tillift maakt zwembad De Oester nog toegankelijker

Henk Reijnders wordt na het zwemmen uit het water gelift. 

FIJNAART - De bijna 80-jarige Henk Reijnders uit Fijnaart trekt 
twee keer per week zijn baantjes in het plaatselijk zwembad De 
Oester. Door een noodlottig ongeval moet Henk al 23 jaar zijn 
beide benen missen. In en uit het bad gaan viel voor hem dan ook 
niet mee. Sinds kort heeft De Oester een eigen tillift. Daarmee 
kan Henk bijna geheel zelfstandig het water opzoeken. 

Donderdag 23 mei werd de tillift 
officieel in gebruik genomen. 
Met het hulpmiddel ging een 

langgekoesterde wens in vervul-
ling van het zwembadpersoneel. 
“Het was voor mij altijd een doel 

om dit zwembad ook echt te 
gebruiken voor mensen met een 
handicap die niet alles zelfstan-
dig kunnen doen. En eindelijk is 
het zover”, zei een blije badjuf 
Wilma van den Wijngaart. De til-
lift kost rond de 6000 euro. Dat 
bedrag is bijeengebracht door de 
Vrienden van het Zwembad en 
door de Jacobusstichting. 

Uitkomst
In eerste instantie is de lift een 
uitkomst voor Henk. “Tot nu toe 
ging hij via het trapje in en uit 
het bad op zijn stompen. Dat 
was een risico, want als hij zijn 
stomp aan de trap zou stoten, 
dan gaat het open en geneest 
het niet meer. Daarom hebben 
we er druk op gezet om deze lift 
aan te schaffen. We hopen dat 
we met deze voorziening ook 
mensen aantrekken die dankzij 
deze lift gaan zwemmen. Zwem-
men is voor mensen met een 
beperking een stuk ontspanning 
en een stuk zelfredzaamheid. 

In het water kun je veel meer 
dan op de kant. Ik heb aantal 
jaren geleden gewerkt met een 
meisje dat spastisch was. Die 
kon niet zelfstandig lopen totdat 
ze hier getraind had samen met 
de fysiotherapeut. Uiteindelijk 
kon ze zelfstandig lopen. Het is 
uniek om dat te bereiken”, aldus 
Wilma. 

Speciale groep
De badjuf hoopt dat meer men-
sen met een beperking gebruik 
gaan maken van De Oester. “Die 
kunnen nu komen zwemmen. 
We hebben een speciale groep 
op donderdagmorgen van 10.00 
tot 10.45 uur. Die heet officieel 
de Hart In Beweging Groep, 
maar is ook bestemd voor men-
sen met en beperking, astma, 
reuma etc. En als je gebruik wil 
maken van de tillift, dan kan 
dat.”

Door Jan Willem van Bodegom
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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 Winold Noordink uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds...
In 1974 heb ik gesolliciteerd op 
basisschool De Molenberg (nu 
Het Bastion) en na een proefles 
werd ik meteen aangenomen. 
Toen ben ik in Klundert ko-
men wonen. Als kind heb ik in 
noord-Sumatra (Indonesië) ge-
woond. Mijn vader werkte daar 
op een rubberplantage. Toen ik 
zeven jaar was, zijn we verhuisd 
naar Nederland. Eerst in Zeist 
gewoond en daarna in Benne-
kom. Na m'n opleiding heb ik 
een jaar op een school in Zeist 
gewerkt, maar daar had ik het 
niet zo naar mijn zin. 
In het begin zat ik in de kost 
bij tante Basje zoals velen haar 
noemden. Toen kreeg ik ver-
kering met Elly en in 1977 zijn 
we getrouwd. We hebben eerst 
in de Van Vlaanderenstraat ge-
woond en toen een huis gekocht 
in De Kreeck. En daar wonen we 
nu nog. Samen hebben we twee 
dochters en een zoon, inmiddels 
alle drie de deur uit, maar ze 
wonen allemaal hier in de buurt 
met hun gezinnen.

Men zou mij kunnen kennen 
van...
Een heleboel mensen kennen 
mij ongetwijfeld als leraar en 
later directeur van basisschool 
Het Bastion. Na bijna 43 jaar heb 
ik in december 2016 afscheid 
genomen. Heel wat kinderen 
hebben bij mij op school geze-
ten. Nog steeds vind ik het leuk 
om zo af en toe weer voor de 
klas te staan, dus als het nodig 
is, val ik regelmatig in. Vooral 
het vak geschiedenis, dat vind ik 

geweldig om te doen.
Sinds ik met pensioen ben, ken 
ik ook heel wat mensen van de 
tennisbaan. Minstens twee keer 
per week ben ik daar te vinden. 
En ik ben vrijwilliger geworden 
bij het Suiker- en Vlasserijmu-
seum. Daar draai ik het school-
project "Jet en Jan jong in 1910" 
voor kinderen van groep 5 van 
alle basisscholen in de gemeen-
te Moerdijk. De lessen worden 
gedeeltelijk op school gege-
ven en ook een leuke les met 
workshops in het museum.
Verder bezorg ik maaltijden via 
Tafeltje Dekje, dus kom regel-
matig bij verschillende mensen 
aan de deur.

Ik ben trots op...
Mijn gezin, mijn vrouw en kin-
deren en hun gezinnen. Echt 
trots zoals onze kinderen in 
het leven staan, wat ze doen en 
wie ze zijn. Mooie sociale men-
sen met alle drie een prachtig 
beroep: verpleegkundige, leer-
kracht en politieagent.

Mijn lijfspreuk is...
Blijf altijd jezelf. Als je jezelf 
blijft dan kom je het verst. 

Mijn sterrenbeeld is…
Boogschutter, maar ik heb daar 
werkelijk helemaal niks mee.

Ik ben goed in...
Omgaan met kinderen van alle 
leeftijden. Ik probeer de kinde-
ren echt te leren kennen. Het 
vak van leraar vind ik een ge-
weldig mooi vak. Het is eigenlijk 
een roeping. Om het goed te 

doen, moet het echt van binnen-
uit komen.

Wat ik echt niet kan, dat is…
Ik ben niet handig en ik ben he-
lemaal geen klusser.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
De kinderen en ook mijn vrouw 
zeggen dat ik best wel eigenwijs 
ben. Dat klopt misschien ook 
wel.

Ik heb een grote hekel aan…
Ik sta niet graag op de voor-
grond. Daarom aarzelde ik ook 
om mee te doen aan dit inter-
view. En ik heb een grote hekel 
aan winkelen in het algemeen.

Deze film moet iedereen zien...
Ik houd van historische films. 
De serie Reign bijvoorbeeld over 
het leven van Mary Stuart dat 
vond ik een mooie serie.

Het boek waarvan ik genoot...
De Reiziger, geschreven door 
Diana Gabaldon, een prachtige 
serie historische romans. 

Ik luister graag naar...
Muziek uit de jaren 70/80, maar 
ook wel naar wat lichtere klas-
sieke muziek. Ik luister bijvoor-
beeld graag naar het orkest van 
André Rieu.

Men kan mij ’s nachts wakker 
maken voor...
Liever niet, laat me maar ge-
woon slapen.

De persoon die ik graag eens 
zou ontmoeten...
Het kan niet, want hij leeft niet 
meer, maar wat zou ik graag nog 
eens een gesprek gehad willen 
hebben met meneer Klop. Hij 
was eerst directeur op Het Bas-
tion. Gewoon nog eens praten 
over mijn beginjaren, ik heb zo-
veel van hem geleerd. Had altijd 
zoveel respect voor deze man.

Het liefst drink ik...
Een radler 0.0 vind ik wel lekker. 
Ik drink weinig of geen alcohol. 
Vroeger kon ik wel genieten van 
een sherry of een portje, maar ik 
kan er niet meer zo goed tegen 
en ik geef er ook niet om.

En het lekkerste eten vind ik…
Jan in de Zak. Een grote deegbol 
vol met rozijnen in combinatie 
met boter en stroop. Een brood 
niet gebakken in de oven, maar 

langzaam gaar gekookt in een 
pan water. Het deeg gaat in een 
kussensloop of dichtgeknoopte 
theedoek, vandaar Jan in de Zak. 
Zo lekker, tante Basje maakte dit 
altijd speciaal voor mij voor m'n 
verjaardag.

Mijn favoriete vakantieland 
is...
Duitsland en dan met name de 
Eiffel vind ik een mooie bestem-
ming, maar Nederland vind ik 
ook prima.

Mijn meest dierbare herinne-
ring is…
De geboorte van mijn kinderen.

Het meest ingrijpende wat ik 
ooit meegemaakt heb…
Zo'n jaar of tien geleden is de 
dochter van mijn tweelingbroer 
op 27-jarige leeftijd vermoord. 
Dat is een heel ingrijpende en 
trieste periode geweest voor de 
hele familie. Zoiets laat je nooit 
meer los.

Wat ik nog heel graag zou wil-
len doen, is…
Ik ben heel happy met al mijn 
bezigheden van nu, ik geniet 
van het leven en met name het 
oppassen op de kleinkinderen 
vind ik heel leuk om te doen. 
Ik wil gewoon nog heel lang zo 
doorgaan en genieten samen 
met m'n vrouw, kinderen en 
kleinkinderen.

Mijn lievelingssport is…
Op dit moment tennis. Ik heb 
ook jaren korfbal gespeeld, maar 
daar ben ik mee gestopt. En ver-
der ben ik een echte AJAX fan.

Op televisie kijk ik graag 
naar…
Historische films en ik kijk altijd 
naar Studio Sport.

Mijn beste vriend/vriendin…
Mijn tweelingbroer. Elk jaar 
gaan we er een paar dagen sa-
men tussenuit. Dan hebben we 
tijd voor elkaar, we praten met 
elkaar en zijn een luisterend oor 
voor elkaar. Dat is belangrijk in 
een vriendschap: een luisterend 
vermogen en interesse hebben 
in elkaar.

Ik zou best eens een weekje 
willen ruilen met…
Met niemand. Ik heb een fijn le-
ven, heb alles wat ik zou willen.
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vervolg GEWOON BIJZONDER

Klundert vind ik…
Een geweldig mooi stadje, zowel 
de omgeving als de mensen. De 
saamhorigheid, de betrokkenheid 
van de mensen, echt heel fijn. Ik 
vond het al een prachtig stadje 
toen ik hier de eerste keer kwam. 
Ik woon hier graag. Ik ben een 
echte Klundertenaar geworden.

Wat ik mis in Klundert is…
Ik mis hier eigenlijk helemaal niets.

Mooiste plekje in Klundert…
Het plekje naast de Prinsen-
hof met de prachtige bomen 
hangend over het water. Maar 

bijvoorbeeld ook de Stenen Pop-
pen. Elke keer weer een gevoel 
van thuis komen als je Klundert 
binnenrijdt en je ziet de Stenen 
Poppen.

Minst mooie plekje in Klundert…
Er zijn helemaal geen lelijke 
plekjes. De plekjes die minder 
mooi zijn, worden weer mooi 
gemaakt.

Mooiste plekje in gemeente 
Klundert…
Het Stadhuis van Klundert.

door Anjo van Tilborgh

Avondvierdaagse loopt als een trein
FIJNAART - De avondvierdaagse van Jeugd- en Sportvereniging 
De Kieviten in Fijnaart wordt steeds populairder. Na een dip van 
enkele jaren geleden neemt het aantal deelnemers jaarlijks toe. 
Vorige week dinsdag tot en met vrijdag stond de teller op 415 
deelnemers. Dat is een stijging van ruim veertig wandelaars. De 
hoop gloort om ooit de vijfhonderd aan te kunnen tikken. 

Na afloop was voorzitter Bart Goudriaan dan ook zeer tevreden, 
zeker over de 10 kilometer. “Op deze afstand hadden we zo’n vijf-
tig wandelaars. Zij liepen drie nieuwe routes die enthousiast zijn 
ontvangen. Op de 5 kilometer is het wat lastiger te variëren, maar 
dat is een uitdaging voor volgend jaar.” Plaatselijke ondernemers 
als AWF, Jumbo en Roks Streekwinkel zorgden voor een gezonde 
versnapering onderweg. Op de afsluitende vrijdag werden de wan-
delaars traditiegetrouw ingehaald met bloemen, snoep en muziek 
van Oranjevaan en drumband DUO. Terug bij De Parel ontving ie-
dereen zijn welverdiende medaille. 

Door Jan Willem van Bodegom

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

Collecte Longfonds in Klundert
Met grote dank aan de collec-
tanten, gevers en geefsters kan 
ik u melden dat de opbrengst 
van de collecte 2019 voor het 

Longfonds in Klundert het be-
drag van € 1666,11 heeft opge-
bracht.
Met vriendelijke groet, Tinie 
Hollemans

d’Engelenburgh Fijnaart  
biedt weer een open podium
FIJNAART - Op vrijdagavond 
31 mei is er een open podium 
in d’Engelenburgh in Fijnaart. 
Zangers en musici krijgen ge-
legenheid hun muziek te laten 
horen voor publiek. De avond 
biedt een ontspannen uitje 
voor belangstellenden. 

Het rijksmonument aan de Mo-
lenstraat 24 biedt toegang aan 
ieder die voor publiek wil zingen 
of musiceren. Aria’s en liederen 
uit opera, operette en musical 
zijn mogelijk, evenals ballades en 
instrumentale muziekstukken. 
Deelnemers brengen zelf hun 
bladmuziek mee. Pianiste Caecilia 
Boschman uit Dordrecht staat ga-
rant voor deskundige begeleiding. 
Voor harpspelers staat een echte 
Camac-harp klaar. Getracht wordt 
ieder tweemaal aan bod te laten 
komen. Het Klassiek Open Podi-
um is ook een goede gelegenheid 
om zich voor te bereiden op een 
auditie of voor een optreden. Het 

evenement biedt kansen voor 
goede amateurs tot professionele 
zangers/musici.
Ook luisteraars zijn van harte wel-
kom, want publiek is natuurlijk 
onmisbaar. Zij mogen rekenen op 
een gezellige en muzikale maar 
ook verrassende avond, want 
het is van tevoren niet bekend 
welke muziek ten gehore wordt 
gebracht. 
De avond begint om 20.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur. De entree is 
zes euro en dat is inclusief koffie 
en een hapje.

Gastvrij
De villa biedt een gastvrij platform 
waar liefhebbers in een ontspannen 
omgeving en voor geïnteresseerd 
publiek hun muzikale bijdrage 
kunnen leveren. Luisteraars mogen 
rekenen op een gezellige en muzi-
kale maar ook verrassende avond, 
want het is van tevoren niet bekend 
welke muziek ten gehore wordt 
gebracht.
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Adje en Simon Nieuwkoop ontvangen hart onder de riem van 5677,55 euro

“Wat zijn er veel mooie, lieve mensen”

Geëmotioneerd nemen Adje en Simon Nieuwkoop de cheque in ontvangst. Naast 
hen de initiatiefnemers Jan Kruis en Jannie van Mourik.

FIJNAART - Geëmotioneerd namen Adje en Simon Nieuwkoop uit 
Fijnaart vorige week de symbolische cheque in ontvangst waar-
op het resultaat stond van de actie ‘Een warm hart voor Adje en 
Simon’. De tranen kwamen niet alleen door het prachtige bedrag 
van 5677,55 euro, maar vooral door de gevers. “Wat zijn er veel 
mooie, lieve mensen. Dat kun je gewoon niet geloven”, zei Adje 
met een brok in haar keel. 

Dinsdagmorgen 26 maart zette 
een bizar ongeluk het leven van 
het Fijnaartse ondernemersecht-
paar volledig op zijn kop. Adje 
reed in de bedrijfsauto over de 

A17 achter een vrachtwagen, ge-
laden met dixi’s. Ter hoogte van 
Oud Gastel raakte een van de 
mobiele toiletten los en kwam 
tegen de bedrijfsauto en op de 

voorruit terecht. Adje raakte 
zwaargewond aan haar hoofd en 
in haar gezicht. Na twee maan-
den realiseert zij zich pas dat 
ze door het oog van de naald is 
gekropen. “De impact van het 
ongeval dringt nu pas goed tot 
me door. Ik heb echt zoveel ge-
luk gehad. En dat besef is heftig”, 
zegt ze. 

Bloemen
Door de operaties en het herstel 
waren Adje en Simon genood-
zaakt hun bloemenzaak aan de 
Molenstraat tijdelijk te sluiten. 
Inmiddels komt de verkoop van 
bloemen en planten weer mond-
jesmaat op gang. Veel dorps-
genoten trokken zich het lot 
van het plaatselijk bekende stel 
aan. De kamer hangt dan ook 
vol met kaarten. “We hebben 
nog niet eens alles op kunnen 
hangen”, meldt Adje. “Er zelfs 
een vrouw die wekelijks een 
kaart komt brengen. Dat hoeft 
natuurlijk niet, maar het is zo 
lief. Ook kwam iemand bij ons 
een bloemetje kopen en dat gaf 
ze vervolgens aan mij. Er wordt 
weleens gezegd dat mensen 

niets voor elkaar over hebben, 
nou daar merk ik niets van. We 
hebben zo ontzettend veel hart-
verwarmende reacties ontvan-
gen. Dat doet echt goed.” 

Een warm hart
Jannie van Mourik en Jan Kruis 
gingen nog een stap verder. Zij 
vonden dat ze iets moesten doen 
en begonnen de inzamelings-
actie ‘Een warm hart voor Adje 
en Simon’. Het doel was om het 
getroffen gezin een hart onder 
de riem te steken, bijvoorbeeld 
met een vakantie zodra Adje 
voldoende is opgeknapt. Vorige 
week werd het prachtige resul-
taat van 5677,55 euro overhan-
digd. Dankzij dit bedrag gaat een 
langgekoesterde wens van Adje 
en Simon in vervulling om met 
de kinderen en kleinkinderen 
een keer met vakantie te gaan. 
“We zijn iedereen ontzettend 
dankbaar”, vertelden ze, “maar 
in het bijzonder Jan en Jannie. 
Wat zij hebben opgezet is ge-
woon fantastisch.” 

Door Jan Willem van Bodegom

Koppel Dart Football bij Fendertse Hoeve 
onder leiding van Co Stompé
FIJNAART - Dartsforever weet 
telkens weer leuke, verras-
sende evenementen op touw 
te zetten om geld in te za-
melen voor KiKa. Zondag 2 
juni worden om 13.30 uur de 
sporttakken darts en voetbal 
gecombineerd op het terrein 
van De Fendertse Hoeve in 
Fijnaart in het koppeltoernooi 
Dart Football. 

Durf jij de uitdaging aan? Kom 
dan zondag naar De Fendertse 
Hoeve. Voor slechts 5 euro kun 
je deelnemen aan het Dart Foot-
ball-toernooi, dat mede mogelijk 
is gemaakt door Thierry van 
Steen.  
Inschrijven kan via het mailadres 
contact@fendertsehoeve.nl en 
op de dag zelf tot uiterlijk 13.15 
uur. Je kunt inschrijven per kop-
pel en de eerste aanmeldingen 
zijn al binnen. Voor de eerste 
drie zijn prachtige bokaals te 
winnen. 

Co Stompé
De presentatie van het Dart 
Football-toernooi is in handen 
van niemand minder dan Co 
Stompé. De darter bereikte in 
2000 de halve finales van de 
Embassy. Tegenwoordig schuift 
hij regelmatig aan als gastcom-
mentator en analyticus bij RTL7 
Darts. 

DJ Jeroen
Naast het Football-toernooi 
staat bij de Fendertse Hoeve 
een springkussen opgesteld. 
Ook is er muziek van DJ Jeroen, 
een loterij en kan aangeschoven 
worden aan een speciaal diner 
dat bestaat uit schnitzel met 
saus, friet en salade voor slechts 
12,50 euro. Daarvan gaat 2,50 
euro naar KiKa. 
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Het Schietertje brengt  
visstand weer op peil
Fort Sabina Henrica, het club-
water van de Fijnaartse hen-
gelsportvereniging Het Schie-
tertje, heeft in het voorseizoen 
weer nieuwe brasems in haar 
grachtwater er bij gekregen. 

In samenwerking met Sport-
visserij Zuid West Nederland 
werd jaren geleden een uitge-
kiend visbeheerplan opgezet. 
Dit houdt in, dat iedere jaar het 
fortwater voorzien wordt van 
nieuwe jonge vissen. Het leven 
van een brasem duurt maximaal 
15 jaar en dit betekent, dat er 
dus regelmatig moet worden 
ingezet. Gebaseerd op de water-
oppervlakte van ca. 2 hectare is 
een visstand nodig van ongeveer 
2500 brasems  met een lengte 
tussen 35 en 45 cm. Het is lastig 
voor de vissen om zich voort te 
planten. Aangezien het water 
zich hier bijna niet voor leent.  
Bovendien is het een afgesloten 

water, waardoor ook geen jonge 
aanwas uit de Sabina polder 
naar binnen kan zwemmen. Met 
grote zorgvuldigheid worden 
de vissen in de koudere periode 
afgevangen in het zelfde type 
water. De firma Kooistra-Schot 
levert geen gekweekte vis, want 
dat kan ook problemen (ziektes) 
in het viswater opleveren. Het 
water waar de vissen vandaan 
komen is heel geschikt voor de 
voortplanting van de brasems 
daar dit in allerlei open verbin-
dingen met andere ondiepe wa-
teren staat. Maar in Fort Sabina 
Henrica kan de brasem nog vele 
jaren groeien en leven. Boven-
dien  zijn er nog vele andere 
vissoorten te vinden in het club-
water. Bliek, blankvoorn, baars, 
boerenkarpers, giebels, zeelt zijn 
hiervan de voorbeelden.  Ten-
slotte bij Het Schietertje staat 
de natuur en het welzijn van de 
vissen voorop.

Kom op 1 juni naar Heijningen…
HEIJNINGEN - Op zaterdag 1 juni van 14.00 tot 17.00 uur zijn de 
volgende tentoonstellingen gratis te bezoeken: De Watersnood-
woning/Museum en een speciale quilttentoonstelling in de por-
tocabins van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen.  

Neem kennis hoe een arbeidersgezin na de Watersnoodramp van 
1953 woonde en geniet van de prachtige quilts van hoge kwaliteit 
die een aantal dames uit Fijnaart e.o. met veel geduld hebben 
gemaakt. Het museum heeft onder andere een van de eerste, met 
arbeidskracht, aangedreven wasmachines. Beslist een bezoek 
waard. Heeft u op 1 juni geen tijd? Beide tentoonstellingen zijn 
ook iedere dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 
uur te bezoeken. Met Hemelvaart gesloten.
Bezoekadres: Veluwestraat 2, 4794 AB Heijningen.

Wie weet meer over... 
De Heemkundige Kring Fij-
naart en Heijningen is een paar 
maanden geleden begonnen 
aan de bevrijdingstentoonstel-
ling, ter herinnering aan de 
bevrijding van Fijnaart en He-
ijningen 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 grondge-
bied van Fijnaart en Heijningen 
gesneuveld zijn, informatie te 
verzamelen. Helaas nog steeds 
geen reactie/informatie ontvan-
gen over Sebastiaan , Johannnes 
Bierkens. Hij is op 8 jarige leef-
tijd overleden op 23 november 
1944 in Breda, gewond geraakt 
door een ontplofte fosfor-

granaat.  Ook van hem zouden 
wij graag meer vernemen. Over 
Hermanus en Dina van Mourik 
gaan we informatie ontvangen. 
Alvast hartelijk dank hiervoor. 
Mogen wij nu uw aandacht vra-
gen voor Adam Otto, geboren op 
13 februari 1934 en overleden 
op 3 november 1944. Mogen wij 
de lezers van dit blad vragen 
om informatie wat er is gebeurd 
vlak voor zijn overlijden.
Help de Heemkundige Kring bij 
hun streven om zoveel mogelijk 
informatie voor de toekomst te 
vergaren. !!! U kunt uw infor-
matie zenden naar de volgende 
emailadressen : 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 medewer-
king.

Buurtvereniging De Driehoek
Op zaterdag 15 juni is iedereen weer van harte welkom op de 
jaarlijkse B.B.Q. bij buurtvereniging de Driehoek, Kwartierse-
dijk 1a in Fijnaart. 

Je hoeft geen lid te zijn van de buurtvereniging, dus kom gerust 
met je buren, familie en vrienden. De avond begint om 18.00 uur. 
De kosten zijn 12,50 euro p.p. kinderen t/m 7 jaar betalen 7,50 
euro. Opgeven voor 10 juni via telefoonnummer 463616 of per 
e-mail: secretariaat.dedriehoek@gmail.com
Graag parkeren op het terrein van familie Van de Weijgaart, 
Kwartiersedijk 6. Vergeet niet bord en bestek mee te brengen.

Streekproductenmarkt 
bij het Vlasserij-Suiker-
museum in Klundert
KLUNDERT - Tijdens het Waterpoort-weekend op zaterdag 15 
juni wordt van 11 tot 17 uur op het buitenterrein rondom het 
Vlasserij-Suikermuseum in Klundert een Streekproductenmarkt 
gehouden. 

Er is een gevarieerd aanbod van 
producten, zoals de vlees, kaas 
e.d. van de boerderij, kersen, 
appels en likeuren, imkerij met 
honing en aanverwante pro-
ducten, vogelhuisjes, tuinadvies 
en -ontwerp, beeldhouwster, 
stoelenmatter en nog veel meer. 
Voor de kinderen is er een gratis 
suikerspin.

Er is volop parkeergelegenheid 
en een oplaadpunt voor elek-
trische fietsen aanwezig. Bij het 
genot van een drankje zal het 
heerlijk toeven zijn in de zon 

op het terras of bij minder goed 
weer in de ontvangstruimte 
van het museum. De entree is 
gratis en de koffie/thee staan 
klaar. Gedurende deze dag is 
ons museum gewoon geopend. 
Wil je iets meer weten over de 
geschiedenis van vlas en suiker, 
dan is een bezoekje zeker de 
moeite waard.

Streekproductenmarkt, zaterdag 
15 juni van 11.00 tot 17.00 uur 
Vlasserij-Suikermuseum, Stoofdijk 
1, Klundert.

Ruim 70 wandelaars bij 
driedaagse in Moerdijk

MOERDIJK - Vorige week werd 
de jaarlijkse avonddriedaagse in 
het dorp Moerdijk gehouden. En 
alle dagen prima weer. Ruim 70 
wandelaars liepen drie avonden 
een wandeling van een kilometer 
of zes in en om Moerdijk. Op de 

tweede dag een prachtige na-
tuurwandeling door de Appelzak. 
Vrijdagavond op de laatste dag 
werden de wandelaars feestelijk 
onthaald met muziek van DJ An-
gus Pieterse.

Foto Ellen van der Vlist
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De Fendertsmannen deel 2

Aan Luuk Frijters de 
glorie en de victorie!

Luuk Frijters viert zijn overwinning. Robby Haverkamp slaat de handen voor de 
ogen: "Waarom hebt Gij mij verlaten?".

Vorige week las u al op het puntje van uw stoel over de golfavontu-
ren van onze lokale vedetten in het land van Heusden en Altena, in 
Almkerk temidden van de Bible Belt (de geboortestreek van organi-
sator Ben Vos). Deze week de spannende ontknoping!

Ben’s zeven vette golfjaren zijn 
nog lang niet aangebroken. Met 
26 punten is de 9e plaats zijn deel. 
Wel sloeg dit eeuwige aankomen-
de talent voor het eerst in zijn 
leven de Leary! Jo Methusalem de 
Rooij hangt zijn golfstokken nog 
steeds niet aan de wilgen. Op de 
baan matig succesvol echter vanaf 
het terras onovertroffen: hij wint 
de chip-in! Ter toelichting: om 
beurten slaan de Fendertsman-
nen nadat de innerlijke mens al 
behoorlijk versterkt is een golfbal 
vanaf het zonnige terras naar de 
oefengreen. Wie het dichtst bij de 
hole ligt wint. (Vergeef het hun 
beste lezers, want ze weten niet 
wat zij doen). Martinder van Die-
pen begeert in strijd het met 10e 
gebod alles behalve golflusten. Al 
het mijne is het uwe lijst hij vaak 
in berichtjes van wijze en dwaze 
maagden op zijn favoriete geoso-
ciale datingapplicatie. Fijnaarts 
beste golfer ooit blijft steken op de 
7e plaats met 31 punten. 
Onze geliefde golfherder Toon 
Nuiten wordt op handen gedragen. 
De Judas-vraag van Arjan Leijten 
hangt echter als een molensteen 
om zijn nek en Toon komt niet 
verder dan 32 punten. Diezelfde 
Arjan Leijten wast zijn handen in 
onschuld en behaalt in zijn eerste 
wedstrijd met de Fendertsmannen 
al 32 punten. En slaat ook nog de 
Neary! Wat een debuut hè Olaf? 
Het spel van Ben Lauwers was 
tijdens de eerste 9 holes een aan-
fluiting en hij overtrad regelmatig 
het 3e gebod. Toen vielen hem 
de schellen van de ogen. Met de 

tweede serie van 9 holes behaalde 
Ben maar liefst 23 punten.
De leider in het algemeen klasse-
ment Lex van Dis bereikte vandaag 
wederom de top 3 met 34 punten. 
Daarmee blijft Lex bovenaan de 
lijst staan, gevold door Martin. In 
de nazit op het zonnige terras stak 
hij reeds de loftrompet over zijn 
aanstaande titel Fendertsman van 
het jaar. De eersten zullen de laat-
sten zijn Lex... Wim van Alphen 
vreesde vooraf met grote vrezen. 
Hij liet zich echter niet onbetuigd 
op Almkreek en vergaarde als een 
dief in de nacht eveneens 34 pun-
ten, goed voor een tweede plaats. 
Met deze score passeert Wim Toon 
Nuiten en Ben Vos in het klasse-
ment en neemt nu de 4e plaats in. 
En dan, geef de keizer wat des kei-
zers is: Luuk Frijters verovert met 
37 punten op overtuigende wijze 
de dagtitel. En slaat bovendien 
ook nog de longest! Hoogmoed 
komt vandaag niet voor de val. 
Luuk neemt op het terras, alwaar 
de Fendertsmannen geen enkele 
beker aan zich voorbij laten gaan, 
de gelegenheid te baat om zijn 
hegemonie af te kondigen. Tsja, 
nederigheid siert de mens.
Uw dappere Fendertsmannen ves-
tigden in Almkerk een nieuw golf-
record: Luuk, Arjan, Wim, Jo, Lex 
en Martin (2x!) sloegen maar liefst 
7 birdies. Houdt deze krant in de 
maand juni extra goed in de gaten 
beste lezers; uw golfadonissen rei-
zen medio juni onder leiding van 
organisator Luuk Frijters af naar 
Ierland om zich in allerlei golf en 
andere avonturen te storten.

Feestelijke opening nieuw 
beachsoccerveld in Klundert
KLUNDERT - Zondag 2 juni zal het nieuwe beachsoccerveld van 
De Niervaert in Klundert op een feestelijke manier geopend 
worden met een groot openingstoernooi, georganiseerd door 
Beach Soccer Klundert (BSK). Het toernooi begint om 11.00 uur 
en om 17.00 uur zullen de winnaars bekend zijn. 

Het beachveld heeft qua af-
metingen de vooropgestelde 
eisen van Beach Soccer Bond 
Nederland. Dit houdt in dat 
het beachveld 40 meter lang 
is en 30 meter breed. Nu het 
beachveld helemaal speelklaar 
is, betekent dat voor BSK dat 
er vanaf nu ook wedstrijden 
in Klundert gespeeld kunnen 
worden. En daar wil deze 
Klundertse club graag een 
feestelijk moment van maken 
door een groots openingstoer-
nooi te organiseren.

Het eerste team van BSK speelt 
op het hoogste nationale ni-
veau van de Beach Soccer Bond 
Nederland (BSBN). De club is 
ontstaan in 2014 en wonnen 
dat jaar zelfs het Nederlands 
kampioenschap. Toen was er 
nog maar één team maar in-
middels heeft de club al drie 
teams. Er zijn twee volwassen 
elftallen en een jeugdteam 
onder 19. Het eerste komt dit 
jaar weer uit in de eredivisie. 
Voor de wedstrijden moet 
er gereisd worden door heel 
Nederland, zo wordt er onder 
andere gespeeld in Amsterdam 
en in Scheveningen. Het jeugd-
team speelt hun competitie in 
de topshothal in Oudenbosch. 
Vanaf nu kan de club dus 

beschikken over een super 
gaaf beachsoccerveld waar ze 
kunnen trainen en toernooien 
kunnen organiseren. 

Het Klundertse beachveld 
heeft overigens tal van mo-
gelijkheden. Er kan behalve 
beachsoccer ook beachvolley, 
beachtennis, beachbadmin-
ton en beachkorfbal gespeeld 
worden. Het veld ligt achter De 
Niervaert aan de Molenvliet 
7 in Klundert. De toegang is 
via de foyer van De Niervaert. 
Zondag is iedereen van harte 
welkom om een kijkje te ko-
men nemen bij het feestelijke 
openingstoernooi op het nieu-
we beachveld.

Bridgeclub Ruigenhil
Uitslag competitie 2018/2019

Donderdag 23 mei zesde ronde, 6e zitting

A-lijn
1. Nellie van der Vorm/Ad Krook 
60,42%
2. Nel Broere/Nel Keuter 59,39%
3. Addie Schouls/Jenke de Lint 
51,88%
4. Nettie Donders/Els Kamp 
51,56%
5. Hannie van Tilborgh/Anton 
Bom 51,04%

B-lijn
1. Sjaan Oele/Dingeman Kamp 
59,90%
2. Veronica van Nieuwenhuyzen/
Piet Breure 57,29%
3. Klaas van Exel/Ries van Til-

borgh 55,73%
4. Bets Kannekens/Piet Kanne-
kens 54,17%
5. Tonny Frijters/Arie van der 
Linden 49,48%

Clubkampioenen
Dit was de laatste ronde van het 
competitiejaar 2018/2019 van BC 
Ruigenhil. Deze avond werden 
ook de clubkampioenen bekend-
gemaakt, dit waren: Magda  
Weaver en Cor van Veelen.
Op donderdag 6 juni begint de 
Z.A.C.; aanwezig 19.30 uur, aan-
vang 19.45 uur in de Blokhut te 
Willemstad.
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Auto in brand
Op zaterdagmorgen 18 mei 
omstreeks 04.00 uur melding 
ontvangen van autobrand. Ter 
plaatse bleek een auto te zijn 
uitgebrand en liepen twee 
andere auto's schade op. Brand-
weer heeft de brand geblust en 
zij vermoedden brandstichting. 
Men heeft ook iemand weg 
horen rennen door een brand-
gang. Technische recherche 
werd in kennis gesteld voor 
nader onderzoek. Uitgebrande 
auto is rijp voor de sloop.

Diefstal caravan
In de nacht van zondag 19 op 
maandag 20 mei werd vanaf 
de oprit aan de Kievitstraat 
Fijnaart een caravan weggeno-
men. De caravan stond gepar-
keerd achter een afgesloten 
hek, was voorzien van een 
disselslot en een kettingslot 
door een wiel. Het betrof een 
zilvergrijze Dethleffs, type EH3 
Ralley Nomad, met het kente-
ken 97WDHF. De caravan staat 
internationaal gesignaleerd.

Loos alarm
Op 20 mei om 2.45 uur kwam 
de melding van een inbraak-
alarm bij een bedrijf aan de 
Eerste Kruisweg Fijnaart. De 
collega's gingen snel ter plaatse 
en kwamen aanrijdend kwa-
men een voertuig tegen. Ze 
lieten dit voertuig stoppen en 
bleek de bestuurder een werk-
nemer te zijn van het bedrijf.
Bleek dat hij in zijn haast om 
zijn vlucht op Schiphol te halen 
per ongeluk de alarmcode niet 
goed had ingedrukt. 

Snelheidscontrole 
Op de Drogedijk Oudemolen 
werd 21 mei tussen 15.00 en 
18.00 uur een radarcontrole 
gehouden. Er passeerden 493 
voertuigen waarvan er 83 te 
hard reden. De max. snelheid 
aldaar bedraagt 60 km/h. De 
hoogst gemeten snelheid betrof 
89 km/h.

Bedrijfsinbraak
In de nacht van dinsdag 21 op 
woensdag 22 mei werd inge-
broken in een bedrijf aan de 
Boomgaardstraat Fijnaart. Er 
werd ruim 50 meter stroomka-
bel weggenomen. De inbrekers 

hebben het gaashekwerk aan 
de Kadedijk, opengeknipt. 

Verlaten plaats ongeval
Een fietsster reed woensdag 
22 mei om 17.00 uur op de 
Eerste Kruisweg Fijnaart. Een 
bestuurder van een bedrijfswa-
gen naderde haar van achteren 
en bij het passeren raakte hij 
met zijn autospiegel vol het 
bovenlichaam van de fietsster. 
De bestuurder reed daarna met 
hoge snelheid door. Hij moet 
dit zeker gemerkt hebben. De 
fietser hield er kneuzingen en 
blauwe plekken aan over. Het 
betrof een wit/grijs kleurige 
bedrijfsvoertuig met laadbak. 
Daaroverheen lag een groen net 
met gereedschap. Een oproep 
aan de bestuurder om zich 
(alsnog) te melden bij mij.

Verward persoon 
Afgelopen week heeft de politie 
op verschillende dagen meldin-
gen ontvangen van bewoners 
uit Fijnaart omtrent een per-
soon die schreeuwend glaswerk 
aan het gooien was naar de 
kerk. Hierop is ook steeds inzet 
gepleegd en betrof een man 
die bekend is bij de politie. De 
collega's pasten een lik op stuk 
beleid toe en lieten de man, 
buiten een proces verbaal, het 
glaswerk zelf opruimen. Deze 
man is bekend bij de GGZ en bij 
elk aantreffen moeten collega's 
hier contact mee leggen of ze 
hem daar weer naar toe mogen 
brengen. De politie kan dit niet 
afdwingen en de GGZ kan en 
mag dit namelijk weigeren. Ook 
afgelopen week is deze man 
met de ambulance overge-
bracht naar de Spoedeisende 
Psychiatrische Onderzoeks-
ruimte (SPOR) in Halsteren. 
De SPOR is een ruimte binnen 
de High Intensive Care-afdeling 
van Geestelijke Gezondheids-
zorg Westelijk Noord-Brabant 
(GGZ WNB). De SPOR is be-
doeld voor mensen met acuut 
verward gedrag die voorheen in 
een politiecel werden opge-
vangen. In de SPOR vindt de 
beoordeling plaats door de 
crisisdienst van GGZ WNB. Op 
basis van die beoordeling wordt 
het best passende vervolgtra-
ject ingezet. Overigens worden 
mensen zoveel mogelijk in 

de thuissituatie beoordeeld. 
De GGZ, politie en ambulan-
cedienst werken hierin nauw 
samen. 

Jaarverantwoording 2018
Lees tip! De volledige 'Jaarver-
antwoordin' is te vinden op 
www.politie.nl
Veranderende criminaliteit in 
een veranderende samenle-
ving. We zien een verschuiving 
van klassieke naar digitale 
criminaliteit. Van zichtbaar 
naar vaak onzichtbaar. Wijk, 
Web en Wereld zijn nauw met 
elkaar verbonden. Criminaliteit 
heeft steeds vaker een digitale 
component. Er is een duidelijke 
verschuiving te zien. Wonin-
ginbraken nemen af, compu-
terinbraken toe. Net als de 
schade die bedrijven, overheid 
en burgers lijden. Steeds meer 
zaken hebben een link met 
cybercriminaliteit. Politiewerk 
in de wijken blijft ontzettend 
belangrijk, maar de agent op 
het web is blijkbaar minstens 
zo hard nodig. De vraag naar 
politie is groot. In 2018 werd 
bijna 2,9 miljoen keer naar 112 
gebeld en ruim 4,5 miljoen keer 
naar 0900-8844. Dat is elke 6.7 
seconde een gesprek.

Johan Damen
Wijkagent Fijnaart, Heijningen, 
Oudemolen, Zwingelspaan, 
Standdaarbuiten en industrie-
terrein Dintelmond
johan.damen@politie.nl

Ron van Bentum
Wijkagent Klundert, Willem-
stad, Helwijk, Tonnekreek, 
Noordschans en Noordhoek
Ron.van.Bentum@politie.nl

T 0900-8844

Bericht van 
de wijkagent
Bericht van 
de wijkagent
Bericht van 
de wijkagent

PV Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging 
Fijnaart Issoudun, Eendaagse 
Fond van zaterdag 25 mei 
± 550 km. Gelost om 07.15 uur 
met 59 duiven.

1. Van Dijk-Loman Oud Gastel
2. Van Dijk-Loman Oud Gastel
3. C.J. Kocken Fijnaart
4. A&S van Sighem Fijnaart
5. Van Dijk-Loman Oud Gastel
6. A&S van Sighem Fijnaart 
7. A&S van Sighem Fijnaart
8. Van Dijk-Loman Oud Gastel
9. Van Dijk-Loman Oud Gastel
10. Van Dijk-Loman Oud Gastel
11. Van Dijk-Loman Oud Gastel
12. Van Dijk-Loman Oud Gastel
13. Van Dijk-Loman Oud Gastel
14. A.C.A. Kersten Fijnaart
15. A&S van Sighem Fijnaart
16. Van Dijk-Loman Oud Gastel
17. A&S van Sighem Fijnaart
18. A&S van Sighem Fijnaart 
19. Van Dijk-Loman Oud Gastel
20. Van Dijk-Loman Oud Gastel

Uitslag Postduivenvereniging 
Fijnaart Pont Ste Maxence, 
Vitesse Oude duiven van za-
terdag 25 mei ± 292 km. Gelost 
om 08.30 uur met 88 duiven. 

1. A.C.A. Kersten Fijnaart
2. A.C.A. Kersten Fijnaart
3. A.C.A. Kersten Fijnaart
4. Van Dijk-Loman Oud Gastel
5. A.C.A. Kersten Fijnaart
6. C.J. Kocken Fijnaart
7. A&S van Sighem Fijnaart
8. A.C.A. Kersten Fijnaart
9. A.C.A. Kersten Fijnaart
10. Van Dijk-Loman Oud Gastel
11. A.C.A. Kersten Fijnaart
12. A.C.A. Kersten Fijnaart
13. A.C.A. Kersten Fijnaart
14. Van Dijk-Loman Oud Gastel
15. C.J. Kocken Fijnaart
16. Van Dijk-Loman Oud Gastel 
17. A.C.A. Kersten Fijnaart
18. C.J. Kocken Fijnaart
19. Van Dijk-Loman Oud Gastel
20. Van Dijk-Loman Oud Gastel
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Voetbalvereniging 
TPO Moerdijk

Uitslagen
SEOLTO VR30+ - De Fendert VR 
VR30+ 0-4
De Fendert VR 30+ kampioen!
De Fendert JO11-3 – Unitas´30 
JO11-11 9-2
De Fendert JO8-2 – Victoria´03 
JO8-2 12-1
De Fendert JO11-2 – DOSKO 
JO11-1 13-2
De Fendert JO12-1 – Alliance 
JO12-1 1-4
De Fendert JO7-2 – BSC JO7-3 1-3
De Fendert JO8-1 – Internos JO8-
1 14-1
De Fendert JO11-4 – MOC´17 
JO11-4 4-2
De Fendert JO15-2 – Beek Voor-
uit JO15-4 3-1
De Fendert JO11-1 – Groen Wit 
JO11-1 1-6
De Fendert 5 – Oranje Wit 10 7-2
De Fendert 6 – DVO´60 8 6-3
MOC´17 JO9-6 – De Fendert JO9-
1 2-9
De Fendert JO9-1 kampioen!
Marjola G. MO19-1 – De Fendert 
MO19-1 0-5
Cluzona JO15-2 – De Fendert 
JO15-3 1-11
Baronie MO11-1 – De Fendert 
MO11-2 5-0
The Gunners JO19-1 – De Fen-

dert JO19-1 2-2
De Fendert JO19-1 kampioen!
Altena 2 – De Fendert 2 5-2
Victoria´03 JO13-1 – De Fendert 
JO13-1 3-5
MZC´11 JO17-2 – De Fendert 
JO17-1 2-1
JEKA JO15-5 – De Fendert JO15-1 
2-2
DHV 1 – De Fendert 1 0-5
ST. TPO/VOV 2 – De Fendert 4 1-6

Programma
Dinsdag 28 mei
De Fendert JO19-1 – Beek Voor-
uit JO19-2 19.30

Woensdag 29 mei
Jeugdkamp

Donderdag 30 mei
Jeugdkamp
FIFA-toernooi bovenbouw en 
senioren 16.00
Voetbalquiz 20.00

Vrijdag 31 mei
FIFA-toernooi onderbouw 13.00
Jubileumcafé met Bas Nijhuis 
20.00
Foto expositie 18.30

Zaterdag 1 juni
Jeugdactiviteit jongens 09.30
Jeugdactiviteit meisjes 11.00
Foto expositie 12.30
Receptie De Fendert 90 jaar! 14.00
Oud Kaaise boys – Oud FSV 14.30
Wedstrijd 30 jaar damesvoetbal 
14.30
De Fendert 1 – Oud NAC 17.00
Feestavond 19.00

Grote animo voor Jan 
van Gils Toernooi bij 
TPO
MOERDIJK - Traditioneel wordt 
op Hemelvaartsdag het Jan van 
Gils toernooi gehouden bij TPO 
in Moerdijk. Dit toernooi wordt 
gehouden ter nagedachtenis 
aan de veel te jong overleden 
Jan van Gils. Jan was een echte 
Moerdijker met het hart op de 
juiste plaats en was vrijwilli-
ger, leider, speler, supporter en 
sponsor van TPO. 

Het Jan van Gils Toernooi  is 
een voetbaltoernooi waarbij op 
een half veld 7 tegen 7 wordt 
gespeeld. 
Voor het toernooi van aan-
staande donderdag hebben 
maar liefst 20 teams ingeschre-
ven, waaronder 4 damesteams. 

De teams zijn afkomstig uit 
Lage Zwaluwe, Zevenbergen, 
Langeweg, Klundert, Kruisland 
en natuurlijk Moerdijk. Nog 
nooit hebben zoveel teams aan 
dit toernooi meegedaan. 

Het toernooi begint om 13 uur 
en de winnaar zal omstreeks 
18.30 uur bekend zijn. DJ 
Frank zorgt voor de muzikale 
omlijsting en Robuust staat 
achter de BBQ. Omstreeks 
half 7 zal er een optreden zijn 
van een zanger. Supporters, 
voetballiefhebbers en andere 
belangstellenden zijn welkom 
op sportpark 'De Klaverweide' 
aan de Pastoor Lombartsstraat 
in Moerdijk.

Bridgeclub Fijnaart
Uitslag maandag 20 mei

A-lijn
1. Addie Schouls & Els Saarloos 
57,99%
2. Pex Rijnberk & Henk Stam 
57,29%
3. Gerry v.d. Boon & Maarten 
Schouls 56,94%

B-lijn
1. Nel Keuter & Anita Koole 
57,50%
2. Ab Bienefelt & Ad v.d. Boon 
56,53%
3. Nettie en Anton Bom 52,32%

C-lijn
1. Toon Reijnders & Graeme Re-
ijnders 56,25%
2. Nel Magielse & Jeanne van 
Putten 54,86%
3. Jeanne Post & Adri de Vrij 53,62%

D-lijn
1. Veronica van Nieuwenhuyzen 
& Toos Meyers 68,89%
2. Toos Schrauwen & Nanny de 
Groot 58,41%
3. Mariette en Piet den Engelse 
56,06%

Bridge 55+
Uitslag dinsdag 21 mei
1. Marcia Erkamps & Mia Schou-
ten 65.42%
2. Tineke Vis & Gerard Reuvers 
61.25%
3. Anke Rijnberk & Pex Rijnberk 
60.83%

4.  Martha Berghout & Piet Berg-
hout 59.17%
5. Frans Berghout & Piet Breure 
55.83%
6. Cobi Verhoeven & Christine 
van Huisstede 54.17%

Competitie afgesloten met 
klinkende overwinning
MOERDIJK - TPO 1 heeft de laatste competitie wedstrijd afgesloten 
met een klinkende overwinning op DVVC. Eindstand 7 - 2. De dames 
van TPO sluiten het seizoen af met een mooie 2e plaats. 

Voor alle teams is de competitie ten einde, alleen DHV/TPO/VOV 
JO13-1 speelt op zaterdag 1 juni nog een wedstrijd tegen Roosendaal 
JO13-3. Deze laatste thuiswedstrijd begint om 11.00 uur.

Nog een paar activiteiten te gaan voor het seizoen definitief wordt af-
gesloten. Op Hemelvaartsdag donderdag 31 mei het jaarlijkse Jan van 
Gils Toernooi. Voor de jeugd is er komend weekend een kampweek-
end georganiseerd en op zaterdag 1 juni vindt de afsluitingsavond 
plaats voor vrijwilligers, leden en rustende leden.

Uitslag dinsdag 21 mei
Klundert JO11-2 - TPO/VOV/DHV 
JO11-1  7 - 0

Uitslag woensdag 22 mei
DIA JO17-1 - DHV/TPO/VOV 
JO17-1  1 - 7

Uitslagen zaterdag 25 mei
TPO/VOV/DHV JO14-1 - SAB 
JO14-1  13 - 3
Unitas'30 JO13-1 - DHV/TPO/
VOV JO13-1  2 - 1
Prinsenland JO11-2 -TPO/VOV/

DHV JO11-1  6 - 2
Victoria'03 JO10-2 - TPO/DHV/
VOV JO10-1  4 - 13
TPO/DHV/VOV JO9-1 - Roosen-
daal JO9-6  2 - 8
WDS'19 JO9-2 - TPO/DHV/VOV 
JO9-2  13 - 2

Uitslagen zondag 26 mei 
TPO 1 - DVVC 1  7 - 2
TPO 2 - Virtus 4  2 - 4
Be Ready 5 - TPO 3  2 - 4
Dussense Boys VR1 - TPO VR1  
1 - 5
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Voetbalvereniging 
Klundert

Sportbericht plaatsen?
Mail naar één van de e-mailadressen 

vermeld in het colofon

Korfbalvereniging DSO Klundert
DSO verliest van koploper
 KLUNDERT - Na drie gewonnen wedstrijden op rij is het eerste team 
van Korfbalvereniging DSO zaterdag tegen een nederlaag aange-
lopen. Op bezoek bij TOGO in Goes werd er met 18-15 verloren. 
Hierdoor is TOGO nu zo goed als zeker kampioen en gaat DSO nog 
strijden met Keep Fit om de tweede plaats. 

DSO speelt nog tegen Scheldevogels en Blauw-Wit en zal er alles aan 
gaan doen om die twee wedstrijden te winnen. Of dat genoeg is voor 
de tweede plaatst hangt af van de resultaten van Keep Fit. Zij staan 
op dit moment tweede met 2 punten meer. Volgende week speelt 
DSO dus tegen Scheldevogels, thuis om 16:00 uur. Ze hopen op veel 
support!

Uitslagen zaterdag 25 mei:
TOGO 1 - DSO 1: 18 - 15
KCC / SO natural 5 - DSO 2: 15 
- 9
Albatros 7 - DSO 3: 16 - 16
DeetosSnel 8 - DSO 5: 15 - 13
DSO B2 - Oranje Wit B3: 11 - 10
DSO D1 - Merwede / Multiplaat 
D1: 12 - 6
DSO D2 - Springfield D1: 8 - 3
DSO D3 - Scheldevogels D1: 
10 - 8
DSO E1 - Springfield E1: 3 - 6
Juliana E3 - DSO E2: 7 - 11
DSO F1 - Oranje Zwart / De 
Hoekse F1: 11 - 6
DSO F2 - Oranje Wit F4: 14 - 8

Programma zaterdag 1 juni:
16:00 uur: DSO 1 - Scheldevo-
gels 1
14:30 uur: DSO 2 - Tjoba 2
13:00 uur: DSO 3 - Merwede / 

Multiplaat 6
14:30 uur: DSO 4 - Kinderdijk 4
14:30 uur: DSO 5 - ADO 5
13:00 uur: DSO 6 - Korbatjo 4
11:30 uur: DSO A1 - KVK / Vol-
harding A1
10:15 uur: DSO B1 - WION B1
12:00 uur: Olympia B4 - DSO B3
10:30 uur: DSO C1 - Good Luck 
C1
13:00 uur: ACKC D1 - DSO D1
10:00 uur: Juliana D1 - DSO D2
10:45 uur: Springfield D2 - DSO 
D3
10:40 uur: Scheldevogels E1 - 
DSO E1
09:30 uur: DSO E2 - Springfield 
E3
09:30 uur: DSO E3 - Juliana E2
12:00 uur: Conventus F1 - DSO 
F1
09:00 uur: Sporting Delta F2 - 
DSO F2

Klundert speelt zich op 
eigen kracht veilig
KLUNDERT - Alhoewel het erg onwaarschijnlijk leek dat het voor 
Voetbalvereniging Klundert nog mis kon gaan in de laatste compe-
titiewedstrijd, nam Klundert het zekere voor het onzekere en had 
geen problemen met het inmiddels gedegradeerde Smerdiek en won 
het, zonder zelf groots te spelen, eenvoudig met 4-0 en zag ook nog 
drie treffers worden afgekeurd.
 
Klundert eindigde uiteindelijk de competitie op een 8ste plaats, 
alwaar het in de winterstop nog meedeed om de prijzen. Gebleken 
is dat door het wegvallen van enkele dragende spelers dit (nog) on-
voldoende kon worden opgevangen en heeft geleid tot veel te veel 
nederlagen in de tweede helft van het seizoen.

Programma zaterdag 1 juni
Bekerfinales bij Prinsenland:
10.00 uur Klundert JO15-1 - Jong 
Ambon JO15-1
15.00 uur Klundert JO19-1 - 

Devo JO19-1
Op het sportpark van v.v. Klun-
dert wordt de jaarlijkse familie-
dag gehouden.

Vrouwen 30+ vv de Fendert  
pakken de kampioenstitel

FIJNAART - Twee oud-speelsters van vv de Fendert kwamen op 
het idee om vrouwen 30+ te vragen om aan deze competitie deel 
te nemen, die in het voor- en najaar plaatsvindt.

Er was een goede respons en een gezellig team werd gevormd. 
Tijdens de eerste competitie hebben de vrouwen het in de laatste 
wedstrijd laten schieten en de tweede competitie zijn ze als laatste 
geëindigd. Maar ze bleven fanatiek doorgaan en dit voorjaar ging het 
steeds beter. Afgelopen vrijdag moesten de vrouwen twee wedstrij-
den winnen om kampioen te worden. De eerste wedstrijd verliep 
goed en er werd met 4-0 gewonnen van Seolto. De tweede wedstrijd 
tegen Devo werd verloren met 1-0 en de spanning liep dus hoog op.
De laatste wedstrijd moest worden gewonnen tegen Klundert. Ge-
spannen gingen de speelsters de wei in. Het duurde 12 minuten 
om de bal in het doel te schieten van de Klundert, daarna was de 
druk weg en werd de wedstrijd gewonnen. Champagne, confetti en 
flugels tegelijk met het lied: ‘We are the champions’. Op naar de na-
jaarscompetitie waar ze weer gaan knallen! Heb je interesse of wil 
je informatie, dan graag contact opnemen met: Mariëlle Roks 06-
51667535 of Jannie van Mourik: 06-12688399.

Uitslagen
MOC’17 VE2 - Oranje Blauw’14 
VE1 6-5
Oranje Blauw’14 1 - Prinsenland 
5 5-1
Oranje Blauw’14 JO17-1G - DOS-
KO JO17-1 2-0
Kogelvangers JO12-4 - Oranje 
Blauw’14 JO12-2 5-3
Oranje Blauw’14 2 - VV Papen-
drecht 2 5-0

De Schutters 2 - Oranje Blauw’14 
3 1-8
Oranje Blauw’14 4 - De Fendert 
2 9-0

Programma
Dinsdag 28 mei
Internos JO9-2 - Oranje Blauw’14 
JO9-1G 19.00

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

vv Oranje-Blauw ‘14 




