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Grondleggers fusie v.v. de Fendert koninklijk onderscheiden

“Dit lintje is voor de club, absoluut”

Frank van der Weer (l) en Kees Rombouts ontvingen hun lintjes uit handen van burgemeester Jac Klijs. 

FIJNAART - Als één dorp vierde voetbalminnend Fijnaart drie dagen feest op het sportpark. Met een 
jeugdkamp, FIFA Toernooi, voetbalquiz, jubileumcafé, foto-expositie, jeugdactiviteiten, speciale 
wedstrijden en een feestavond stond v.v. de Fendert stil bij 90 jaar onafgebroken clubvoetbal in Fij-
naart. Naast de wedstrijd tussen de selectie en oud-NAC Breda was de koninklijke onderscheiding 
voor voorzitter Kees Rombouts en secretaris Frank van der Weerd een van de hoogtepunten. 

Het is niet zonder reden dat juist 
deze twee bestuursleden een 
lintje kregen. Zij speelden acht 
jaar geleden een belangrijke 
rol bij de voetbalfusie. Frank en 
Kees waren in 2011 voorzitter 
van respectievelijk FSV en Kaaise 
Boys. Hun kameraadschap gaat 
terug naar hun kinderjaren. 
“Ik woonde op de hoek van de 
Hazebrouckstraat en Kees in de 
Beatrixstraat. We waren buur-
jongens”, vertelt Frank. “Bij zo’n 
proces is het een voordeel dat je 

goed met elkaar kunt opschie-
ten”, vult Kees aan. “Op het mo-
ment dat wij voorzitter werden, 
waren ook de onderlinge ver-
houdingen in het bestuur heel 
erg goed. Er was draagvlak voor 
een fusie. Maar ook de tijdsgeest 
speelde mee. Tien jaar daarvoor 
was de tijd nog niet rijp.” Frank: 
“We hadden ook niet alle teams 
meer compleet. De belangrijkste 
aanleiding om samen te gaan 
was de jeugd. We wilden leuke 
jeugdteams houden en dat liep 

terug. Nu hebben we zo’n 550 
leden en dat is tien procent van 
de totale bevolking van Fijnaart. 
Dat is best veel.”

Beste beslissing
De twee gedecoreerden kijken 
dan ook tevreden terug op het 
besluit van acht jaar geleden om 
te fuseren. “Dat is een van de 
beste beslissingen die ik ooit heb 
genomen”, zegt huidig voorzitter 
Kees. “De voetbal in het dorp 
floreert. De club draait goed. We 

hebben veel jeugd en veel senio-
ren. Maar de onderlinge samen-
hang heeft er ook toe geleid dat 
er meer samenhang in het dorp 
is gekomen. In het verleden had 
je toch nog een beetje het venijn 
tussen het katholieke en het pro-
testantse deel van Fijnaart. Dat is 
grotendeels verdwenen. Dat vind 
ik de grootste winst van de fusie.” 

Jubileumfeest
Met trots kijken de twee be-
stuursleden ook terug op het 
jubileumfeest. “Het jubileumco-
mité heeft een programma weg-
gezet voor iedereen dat staat als 
een klok. Grote complimenten 
dan ook voor het comité”, aldus 
Kees. Nu op naar de honderd. 
“Dat komt wel goed”, verwacht 
Frank. “Natuurlijk heeft iedereen 
veel meer keuze dan alleen voet-
bal. Maar door samen te gaan 
kunnen we nu de vereniging 
groot houden.”
De onderscheiding kwam voor 
beiden als een volslagen verras-
sing. “Dit lintje is voor de club”, 
zegt Kees tot slot, “absoluut”.

Verderop in deze Fendert & Klun-
dert Lokaal staat nog een fotocol-
lage van het jubileumfeest. 

Door Jan Willem van Bodegom

Pinksteren
In verband met Pinksteren 
wordt Fendert & Klundert 
Lokaal volgende week pas op 
dinsdag gedrukt. Het is daar-
door mogelijk dat u de krant 
een dag later ontvangt. Wij 
vragen uw  begrip daarvoor.



Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

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

www.bakkerijsonneveld.nl 

Kwark vanillebrood € 1,99

1/2 rozijnenbrood
met spijs € 1,49

Kersenflappen  
per stuk € 0,99

+ 9 spaarpunten cadeau

SMULTOPPERS VOOR PINKSTEREN
Geldig van woensdag 5 juni tot en met zaterdag 8 juni

Kadetjes 5 stuks € 0,99

Alle soorten stokbroden  
2 stuks voor € 1,60

(wit, tarwe, waldkorn, Milano,  
ciabatta en Chia)

IEDERE DONDERDAG
6 WORSTENBROODJES € 3,99

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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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. 

Team Mont FendertToux houdt autotoertocht

Het Team Mont FendertToux. 

FIJNAART - De meeste lezers uit de Fendert zullen ons wel kennen. Voor de nieuwe lezers uit Klun-
dert zal ik Team Mont FendertToux nog even voorstellen. Vorig jaar hebben we met 21 mensen uit 
6 gezinnen (jongste was 10 jaar, oudste was 49) meegedaan aan ColSensation. Dit is een soort van 
Alpe D’Huzes in het klein en vanuit Roosendaal georganiseerd. We zamelen geld in voor het KWF 
en lokale kanker gerelateerde doelen. En beklimmen de Mont Ventoux. Wandelend, rennend, op de 
racefiets, mountainbike of op een eenwieler. 1, 2, 3 of 4 keer. Vorig jaar hebben we met ons team  
€  17.500,- ingezameld. En waren we het 3e beste team qua financiën.

Vlak voordat we bovenop de 
Kale Berg kwamen dachten de 
meesten ‘dit nooit meer’. Maar 
ja, eenmaal boven ben je de in-
spanning zo weer vergeten door 
de warme sfeer, perfecte organi-
satie, lekker eten en geweldige 
feesten. Zodat we dit jaar nog 
een keer ons gaan inzetten voor 
ColSensation. Helaas kunnen 
er 6 van de 1e editie niet mee, 
maar is ons team uitgebreid met 
10 enthousiaste anderen. Nu uit 
8 gezinnen. Waarbij de jong-
ste nu 11 is en de oudste 60+. 
Geweldig om dit met (een deel 
van) je gezin te doen.

Autotoertocht
Ook dit jaar zijn we geld aan het 
inzamelen. Het liefst zonder te 
schooien, maar door activitei-

ten te organiseren. Waarbij we 
hopen dat heel de Fendert en 
heel Klundert achter ons gaat 
staan. Zo organiseren we een 
autotoertocht op zondag 30 juni. 
Deze begint om 9.00 uur en is ’s 
avonds klaar.
De equipes met minimaal 2 per-
sonen worden ontvangen met 
koffie of thee en iets lekkers. 
Daarna krijgen ze een korte in-
structie om via een uitgezette 
route op een unieke lunchlocatie 
uit te komen.
Na de lunch volgt een korte in-
structie voor de middag etappe 
zodat de equipes d.m.v. aan-
wijzingen de juiste route naar 
de eindbestemming kunnen 
vinden. Daar staat een BBQ klaar, 
waarna er met lekker eten en 
een drankje kan worden nage-

noten, belevenissen worden uit-
gewisseld en prijzen uitgereikt. 
Partners, kinderen en vrienden 
zijn tegen geringe kosten wel-
kom op de BBQ. Let op: het is ab-
soluut geen snelheidswedstrijd.

Website
Op onze website www.tmft.nl 
bij activiteiten kunt u meer in-
formatie vinden en inschrijven. 
Ook staan daar meer activiteiten 
op. Mocht u niet mee kunnen 
doen, maar wel meer informatie 
willen hebben over ColSensa-
tion, dan kunt u dat vinden op 
www.colsensation.nl. Doneren 
kan ook gemakkelijk door Team 
Mont FendertToux op de website 
te zoeken en de doneer button in 
te drukken.

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

www.dhafbouw.nl

Staat hier 
volgende week 
uw advertentie



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.

sandwich zalm!

MaandSpecial
slechts

€5,95

geldig in de gehele maand juni
Turks brood, 

Zalm, kruidenkaas, 
sla, tomaat, komkommer, 
rode ui, gekookt ei en 

ravigottesaus

BIER
PROEVERIJ

VRIJDAG
Ben jij een liefhebber van 
speciaal bier? 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 Jakobus 
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 
=

VOL

GAAT VERHUIZEN NIET LUKKEN?

WEINIG TIJD

FAMILIE TE VER WEG? 
?

ZIEKTE

?

Wij verhuizen, richten in, styleren, maken de oude
     woning verkoopklaar... kortom geen zorgen!

WWW.STYLING2SELL.NL

EIREEN
Praktijk voor uw Welzijn

www.eireen.nl

Massage
Magnetiseren
Reiki
Kahuna healing

DOK kappers
haarwerk/pruiken specialist

Bel voor een afspraak?
0168 47 26 19

meer informatie: dokkappers.nl
raadhuisstraat 12 / willemstad

haar uitval en er 
toch goed uitzien
haaruitval en er 
toch goed uitzien
DOK kappers haarwerk/pruiken specialist
Bel voor een afspraak: 0168 47 26 19
Meer informatie: dokkappers.nl
raadhuisstraat 12 / willemstad

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30
www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl
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Weekschrijfsel
in 300 woorden...
Tijd en dan met name tijdge-
brek is altijd wel een dinge-
tje in mijn dagelijkse leven-
tje. Er zijn zoveel dingen die 
ik leuk vind om te doen. En 
het is zo moeilijk om "nee"te 
zeggen tegen iets dat je 
graag doet. 

Van mijn eega krijg ik wel 
eens te horen dat ik te veel 
hooi op mijn vork neem, tijd 
moet investeren in belang-
rijke zaken. Maar wat mijn 
beminde eega belangrijk 
vindt, vind ik soms helemaal 
niet zo belangrijk. En ik geef 
het meteen toe: eigenwijs 
als ik ben, ga ik toch m'n ei-
gen gang.

Ik ben het wel met hem eens 
dat ik beter m'n tijd moet 
managen. Tijdens een inter-
view afgelopen week kwam 
ter sprake "het op zoek zijn 
naar je unieke ik" en dat 
spreekt me wel heel erg aan. 
Komende week maar eens 
proberen alleen datgene te 
doen wat ik belangrijk vind 
of leuk vind om te doen.

Minder leuk, maar wel be-
langrijk, dat is de acquisitie 
voor dit weekblad. De ad-
vertenties zijn keihard no-
dig. Deze krant bevordert de 
saamhorigheid en de leef-
baarheid in de kernen. Al-
leen daar al voor wil je toch 
meewerken door regelmatig 
eens te adverteren? Geluk-
kig hebben we trouwe ad-
verteerders, maar nog lang 
niet genoeg.

Goede acquisitie gaat een 
hoop tijd in zitten en die ex-
tra tijd heb ik niet. M'n agen-
da staat al zo vol.
Nu hoef ik niet perse altijd 
alles zelf te doen. Als er ie-
mand is die dat wel leuk 
vindt om te doen en daar 
wel de tijd voor heeft om 
daar actief mee aan de slag 
te gaan, laat maar weten!

Of zijn er ondernemers die 
nu spontaan zeggen: we 
gaan gewoon regelmatig 
eens adverteren, neem ge-
rust contact me op! Dat 
wordt zeer gewaardeerd!

Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

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 redactie-
adres: 
redactie@indeklundert.nl. 

Zet er even bij waar de foto 
precies genomen is.

Deze week een foto van Babs 
den Hartog-Schreuders. De 
foto is genomen bij het Ver-
laat in Klundert.

Beach Soccer Klundert op het hoogste niveau

Zomerse strandtaferelen bij opening 
beachveld in Klundert

KLUNDERT - Het was wel heel toepasselijk weer zondag bij het 
openingstoernooi van het beachsoccerveld bij De Niervaert in 
Klundert. Met een recordwarmte van ruim dertig graden leek het 
een subtropische strandwedstrijd. Bestuurslid en organisator van 
Beach Soccer Klundert (BSK) Niels Punt is tevreden over deze eer-
ste echte wedstrijden op het nieuwe zandveld: "Het is wel heel 
warm maar ook heel gezellig! Een geweldig toernooi als opening 
van dit beachveld".
Zondag werd het beachveld 
officieel geopend door Richard 
Winde van Moerdijk Koeriers, de 
hoofdsponsor van Beach Soccer 
Klundert. Mark de Jong, manager 
van De Niervaert, trakteerde op 
champagne voor alle aanwezigen. 
Het beachveld betekent voor De 
Niervaert een mooie aanvulling 
op alle al bestaande faciliteiten 
die dit Klundertse complex te bie-
den heeft. Lag hier voorheen een 
grasveld waar eigenlijk weinig 
of niets mee gedaan wordt, nu is 
er dankzij diverse sponsoren een 
prachtig compleet beachveld aan-

gelegd, waarop zowel voetbal als 
korfbal, tennis, volleybal of bad-
minton gespeeld kan worden.

Sportief spel
Aan het toernooi deden mee de 
drie teams van BSK en de Klundert-
se vriendenteams VV Kater en Jong 
Klundert. Er werden totaal tien 
wedstrijden gespeeld en twee fina-
lewedstrijden. Het was een zware 
strijd in deze hitte in het warme 
zand, maar het bleef sportief spel 
en leuke wedstrijden om naar te 
kijken. 
Om het veld waren gezellige ter-

rassen en een springkussen voor de 
kinderen. Dit zorgde alles bij elkaar 
voor heerlijke zomerse taferelen. 

Spannende finale
De finale ging tussen het eerste team 
van BSK en het derde team van BSK. 
Het was een spannende wedstrijd 
tussen dit eerste elftal en het zoge-
naamde veteranenelftal van BSK. 
Met een einduitslag van  4-2 werd de 
beker gewonnen door BSK 1.

Hoogste niveau
Het eerste team van BSK speelt 
op het hoogste nationale niveau 
van de Beach Soccer Bond Neder-
land (BSBN) en komt ook 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 Schevenin-
gen. Het nieuwe Klundertse be-
achveld heeft qua afmetingen de 
vooropgestelde eisen van Beach 
Soccer Bond Nederland. Nu het 
beachveld helemaal speelklaar is, 
betekent dat voor BSK dat er van-
af nu ook wedstrijden in Klundert 
gespeeld kunnen worden. "Vanaf 
het volgend seizoen hopen we 
ook hier in Klundert competitie-
wedstrijden te kunnen gaan spe-
len", aldus Niels Punt.

door Anjo van Tilborgh



Kalender
Dinsdag 4 juni
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
09.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend, 
Stoofdijk 1a in Klundert
14.00 uur: Brei- en Haakcafé in het Huis van de Wijk, Prins Wil-
lemstraat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert open, 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 introduc-
tieles, De Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert
18.00 uur: Avondvierdaagse Noordhoek; start Café Noordhoek, St. 
Jozefstraat 19 in Noordhoek

Donderdag 6 juni
14.00 uur: Ledenvergadering Kruisvereniging Klundert met pre-
sentatie gezonde voeding, Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 
in Klundert
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in 
Heijningen
18.00 uur: Avondvierdaagse Noordhoek; start Café Noordhoek, St. 
Jozefstraat 19 in Noordhoek

Zaterdag 8 juni
13.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend, 
Stoofdijk 1a in Klundert
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De 
Stad Klundert, Molenstraat 33 in Klundert
19.00 uur: Graanpop Foute Avond, evenemententerrein in Fijnaart

Zondag 9 juni
10.15 uur: 35ste Wielerronde van de Fendert, start en finish op 
Molenstraat in Fijnaart
13.00 uur: Graanpop Familiedag, evenemententerrein in Fijnaart
13.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend, 
Stoofdijk 1a in Klundert
14.00 uur: Oranjevaan Rocks op Graanpop, evenemententerrein 
in Fijnaart
14.30 uur: Jazz met Pinksteren, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 
in Fijnaart

Maandag 10 juni 
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof, 
Prins Willemstraat 2 in Klundert

Dinsdag 11 juni
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 12 juni
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof, 
Prins Willemstraat 2 in Klundert
09.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend, 
Stoofdijk 1a in Klundert
13.00-14.00 uur: Spreekuur Geld & Recht sociaal raadslieden-
werk, Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
13.30 uur: Nationale Buitenspeeldag in de speeltuin van Het Wes-
terkwartier Klundert
13.30-16.30 uur: Buitenspeeldag in de Margrietstraat in Moerdijk
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert open, Stoofdijk 1b in Klundert
14.00-17.00 uur: Buitenspeeldag in speeltuin Het Westerkwartier, 
Prins Willemstraat 72 in Klundert
14.00 uur: Buitenspeeldag Noordhoek (SDN)
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OUD NIEUWS 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media nr. 14 - 3 juni 2019 

KLUNDERT - Hondervijftig jaar geleden waren er geen blaadjes als 
“Fendert & Klundert Lokaal” of de “Moerdijkse Bode” of de Nier-
vaertpost”. Wel had men plaatselijk nieuws in de krant. De redactie 
van “De Overdraght” had de gewoonte om af en toe oud plaatselijk 
nieuws nog eens te publiceren. Die verhaaltjes geven een aardig 
beeld van het dagelijks leven in de tijd waarin ze gebeurden.  De 
krantenstukjes hieronder komen uit “De Overdraght” van maart 
1983. Wanneer ze in de “echte” krant stonden, vermelden we bij elk 
berichtje.  

DAT MAG WEL IN DE KRANT!

Er heerscht onder de Klundert 
eene groote verslagenheid bij de 
bouwlieden. Sedert jl. zondag 
heeft zich de veetyphus op de 
Tonnekreek in den stal van den 
bouwman Bram Vermeulen ge-
openbaard. Vijf uitmuntende 2 à 
3-jarige ossen zijn reeds aan de 
besmettelijke ziekte bezweken. 
Op last vanden heer Comissaris 
des Konings in deze provincie zijn 
de nog 27 overgeblevene runde-
ren woensdagmiddag in het bij-
zijn van den Heer burgemeester 
en den brigade-commandant der 
Kon. Marechaussees afgemaakt. 
Er wordt in dit verband een oor-
logsschip aan de Moerdijk gesta-
tioneerd en er is patrouille tussen 
Moerdijk en Willemstad.
(Rozendaalsche Courant", 10-12-
1865)

De boerderij van V. wordt be-

waakt, stallen gezuiverd. De om-
trek tot 1000 ellen wordt besmet 
verklaard. Er komen bordjes. V. 
is een geloofwaardig man. Hij 
verklaart dat zijn vee met geen 
ander in aanraking is geweest en 
geen vreemd vee of voeder heeft 
hij gekocht. 
(Rozendaalsche Courant", 17-12-
1865)

Ernstige plaag van veldmuizen 
onder Zevenbergen.
Een knecht die met een kar naar 
het land reed, had in korte tijd 2 
manden muizen doodgereden. 
Na de muizen vreesde men een 
kikvorsenplaag.
(De Grondwet, 30-09-1866)

Op 8 juni 1869 werd in Klundert 
de nieuw opgerichte paarden-
markt gehouden. Er waren ruim 
300 paarden. Een 4-jarige merrie 
van J.P.Maris werd voor � 800 
verkocht, ± 40 paarden werden 

gemiddeld voor � 
500 verkocht. Initiatiefnemer was 
C. Timmers. 's Avonds bracht het 
muziekgezelschap "Oefening en 
Uitspanning" een serenade aan 
de Burgemeester en aan de heer 
Timmers.
( De Grondwet, 15-06-1869)

Op ruim 20 el onder A.P. zijn 
uit de rivierbodem bij Moerdijk 
zeer zware beenderen gevonden. 
Waarschijnlijk van het geslacht 
der mastodonten of rhinoceros-
soort.
(De Grondwet, 10-10-1869)

De Gemeenteraad van Klundert 
besloot om de jaarlijkse paarden-
markt 1871 te houden op 8 juni. 
De Katholieken hebben hierte-
gen veel bezwaar, omdat dan de 
feestdag is van het Allerheiligst 
Sacrament. Indien men geen an-
dere dag vaststelt, zullen de Ka-
tholieken die daad als schandelijk 
brandmerken. 
(De Grondwet, 04-07-1871)

Klundert, 27 Februarij. Gisteren 
dreef de koopman M. van Straten 
een drift vee over den weg naar 
Moerdijk. Op eene werd een 
koe hoorndol, waardoor men 
gedwongen werd het woedende 
dier vrij te laten. In wilde drift 
rende zij over den weg; ieder 
zocht in een snelle vlucht veilig-
heid. De bouwman B. van Dongen 
joeg haar gelukkig een kogel door 
den kop, die het gevaarlijke dier 
dood deed neervallen vóór het 
ongelukken had kunnen uitrich-
ten.
(De Grondwet, 04-03-18

door Kees Hendrikx

TER INTRO
Hemelvaartsdag, zo maar 
een extra vrije dag. Die wil ik 
eens goed benutten. In mijn 
hoofd maak ik een lijstje met 
dingen die ik écht wil doen 
vandaag. Maar als zo vaak 
loopt het allemaal net even 
anders. 

De start is prima. Als een 
ware Freddie Mercury sjees ik 
door het huis met de stofzui-
ger. O jee, een van de katten 
vond het nodig zijn behoefte 
op de tegels van de bijkeuken 
te doen. Geen nood, gelijk 
een goede reden om de dweil 
tevoorschijn te halen. Kan 
ik meteen de keukenvloer 
meenemen. 

De volgende klus is de vijver. 
Het schoonmaken van de 
pomp is voor een routinier 
als ik inmiddels een fluitje 
van een cent. De waterstand 
is wat aan de lage kant. Daar 
weet de tuinslang wel raad 
mee. 

Maar dan gaat het mis. 
Terwijl ik verder ga met de 
pomp, hoor ik vanuit de 
schuur een raar geluid. Uit de 
koppeling van de kraan spuit 
het water alle kanten op. Vlug 
draai ik de kraan dicht, maar 
het is al te laat. De vloer staat 
blank. Snel draag ik al het 
tuingereedschap, de emmers, 
zakken met kattenkorrels, 
potgrond en tuinaarde naar 
buiten. Opnieuw komt de 
dweil voor de dag. 

Nu alles toch van zijn plaats 
is, kan ik net zo goed het 
tuinmeubilair naar buiten 
dragen. Dat staat nog steeds 
op een ander to-do-lijstje. En 
met die aangekondigde hit-
tegolf van dit weekend is een 
lekkere stoel geen overbodige 
luxe. Dan ook maar me-
teen de kussens van zolder 
gehaald. Ondertussen is de 
vloer aardig opgedroogd en 
kan de vaste inventaris weer 
naar binnen.

Uitgeput kan ik daarna ein-
delijk vijf minuten gaan doen, 
waarvoor ik eigenlijk de hele 
middag had gepland: niks.  

Jan Willem van Bodegom
Redactie Fendert & Klundert 
Lokaal

Scheepsbouw
Nieuw of renovatie:
Interieur, meubels op maat, 
teakdek, lijsten maken

Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart 
Tel: 0168-462489 / 06-23752805
Email: berghoutonderhoud@gmail.com   
Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

Loten
verkoop 
Zonnebloem
FIJNAART - In de week van 
10 tot en met 15 juni ver-
koopt de plaatselijke Zon-
nebloem loten in Fijnaart, 
Heijningen, Helwijk en Wil-
lemstad. 

Per lot krijgt de plaatselijke 
afdeling 1,50 euro om te be-
steden aan activiteiten voor 
haar Zonnebloemgasten.
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Diefstal
In de nacht van 27 op 28 mei 
werd er vanuit een tuin aan de 
Eerste Kruisweg Fijnaart een be-
regeningspompje gestolen. Om 
hierbij te geraken had men het 
hek opengeknipt.
 
Diefstal auto
Op 29 mei omstreeks 21.30 uur 
parkeerde een bewoner van de 
van Heemstralaan Fijnaart zijn 
personenauto op de openbare 
weg. Enkele uren later op 30 
mei om 01.00 uur zag hij dat 
deze weg was genomen. Het 
voertuig was afgesloten middels 
"key less entry". Het betrof een, 
zwarte Renault Megane met 
het kenteken: PX679X. Keyless 
entry diefstal is een nieuwe, 
hightech vorm van voertuigcri-
minaliteit die steeds vaker door 
autodieven wordt gebruikt.

Verlaten plaats ongeval
Op 29 mei omstreeks 23.10 uur 
reed er een tot op heden onbe-
kend gebleven bestuurder met 
zijn personenauto tegen een be-
stelbus. Deze stond geparkeerd 
op de oprit van de benadeelde 
in de Boomgaardstraat Fijnaart. 
De veroorzaker reed in een 
zwarte personenauto en kwam 
vanaf de Kadedijk. De klap was 

dusdanig hard dat de bus van 
zijn plek werd gebotst. Het 
betrokken voertuig moet zelf 
rechtsvoor zeer zware schade 
hebben opgelopen. De bena-
deelde deed al een oproep via 
Social media aan de veroorzaker 
om zich te melden en de schade 
te kunnen regelen. 

Stoken
Flinke witte rook vanaf een 
perceel aan de Slobbegorse-
dijk Heijningen was 30 mei 
omstreeks 16.00 uur de aanlei-
ding dat er diverse meldingen 
binnen kwamen. Collega's 
gingen ter plaatse en troffen 
een brandstapel aan waar-
in struiken en hout werden 
verbrand. Hiervoor kon geen 
vergunning worden overlegd 
en/of was niet aangevraagd. Dit 
betrof een overtreding van de 
APV gemeente Moerdijk, omdat 
het verboden is in de openlucht 
afvalstoffen te verbranden bui-
ten inrichtingen in de zin van de 
Wet milieubeheer of anderszins 
vuur aan te leggen, te stoken of 
te hebben.

Autobrand
De brandweer Fijnaart moest 30 
mei om 22.25 uur met spoed ter 
plaatse naar de A59 thv Fijnaart. 

Aldaar stond op de vluchtstrook 
een personenauto in brand. De 
bestuurder ontdekte tijdens 
het rijden rookontwikkeling en 
was gelijk gestopt waarna de 
motor vlam vatte. Het voertuig 
werd nadien geborgen door een 
bergingsbedrijf.

Aantreffen voertuig
Op 5 februari 2019 werd er een 
Renault Clio gestolen vanaf de 
Koperwiekstraat Fijnaart. Na 
een tip troffen collega's deze 
op 31 mei aan in Roosendaal. 
De aangever / benadeelde is 
geïnformeerd. De tip bevatte 
tevens meer info die onderzocht 
zal worden. Uw tip, hoe klein 
dan ook, desnoods via Meld 
Misdaad Anoniem (MMA), heeft 
wel degelijk waarde en kan ons 
helpen zaken op te lossen.

Eenzijdig ongeval
Een 40-jarige wielrenner zag 
op zaterdag 1 juni rond 11.00 
uur op de Molenstraat Fijnaart 
een paaltje over het hoofd. Hij 
kwam daarbij lelijk ten val. 
Voor controle werd hij door de 
ambulance overgebracht naar 
het ziekenhuis.

Verkeersongeval 
Op de Kadedijk Fijnaart, nabij de 

op en afrit van een supermarkt, 
vond zaterdag 1 juni 2019 om 
12.00 uur een verkeersongeval 
plaats. Een bestuurder van een 
personenauto kwam van de 
supermarkt en stond stil om 
de Kadedijk op te willen rijden. 
Vanaf de Kadedijk kwamen een 
15- en een 18- jarige samen op 
een elektrische fiets aanrijden. 
De bestuurder van de fiets reed 
de bocht om maar trof daar de 
auto die stond te wachten. De 
fiets met beide jongens botste 
op de auto. Door de aanrijding 
was er grove schade aan de auto 
en de elektrische fiets. Beide 
jongens raakten licht gewond. 
Voor controle werden de jon-
gens door de ambulance over-
gebracht naar het ziekenhuis.

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

1 dorp 1 club 3 fantastische jubileumdagen

Foto’s: Daniëlle Deijkers
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35ste
Rijk 

Zwaan 
Wieler-
ronde 
van de 
Fendert

Wie de jeugd heeft...
…heeft de toekomst! Dat is de ambitie van dit prachtige wieler-
evenement, waar u onder andere kunt genieten van jeugdkoer-
sen, het kampioenschap para cycling en een wedstrijd voor nieu-
welingen. Na een ‘pauze’ hebben veel sponsoren en vrijwilligers 
zich vanaf 2017 weer hardgemaakt voor deze dag, dit jubileume-
venement. 

Met een bijna nieuw team is dit wie-
lerspektakel weer met vernieuwde 
kracht aangepakt. Een actieve 40e 
verjaardag dus, met nieuwe ideeën, 
nieuw vuur, een nieuwe kijk op mo-
gelijkheden en parcours. 

Er is en wordt gezocht naar eenheid 
in kleur, kleding en zelfs spandoeken, 
zodat deze Wielerronde een duidelij-
ke, herkenbare uitstraling krijgt. Een 
van de vele mooie visitekaartjes van 
Moerdijk. 40 jaar oud maar met de 
blik op de toekomst gericht voor wie 
weet nog 40 jaar... . 

Ik hoop dat u, veel kijkers en wielerliefhebbers dit visitekaartje 
zullen bewonderen. Zullen genieten van de koersen, de sfeer en 
natuurlijk het altijd gastvrije Fijnaart. Misschien verleidt het zelfs 
om ook zelf weer eens op de fiets te stappen om onze mooie 
gemeente te verkennen op de fiets. Als fietsliefhebber spreek ik 
uit ervaring: Moerdijk heeft een scala aan fietsmogelijkheden. 
Langs water, door stukken bos of door uitgestrekte polders, met 
natuurlijk een tussenstop op een terrasje – het kan hier allemaal.  

Maar nu eerst: genieten van deze Wielerronde! Ik wens u veel 
gezelligheid, gezonde spanning, plezier en natuurlijk voor de 
renners: succes!

Jac Klijs
Burgemeester gemeente Moerdijk

Drie keer is scheepsrecht 
voor rondemiss Denise

Verrassing! Voor de 3e keer op rij mag ik rondemiss zijn bij de 
Wielerronde van de Fendert. Voor degene die mij inmiddels nog 
niet kennen, ik ben Denise Rispens ben 22 jaar en kom uit  
Heijningen. In het dagelijks leven ben ik secretaresse op de oog-
poli in het Bravis ziekenhuis. Ik vind het een eer om nog een keer 
ronde miss te zijn, maar het word tijd dat ik het stokje ga doorge-
ven. Mocht er iemand zijn die het volgend jaar van mij wil over-
nemen, meld je dan bij het bestuur van de wielerronde!

Rondemiss Denise wordt 
gekleed door: Konijnendijk 
Mode, Gravin Sabinastraat 
57 Zuid-Beijerland



Programma 35ste Rijk Zwaan
Wielerronde van de Fendert

Zondag 9 juni
  

10:15 Jeugd Cat. 1 & 2
6 / 9 km  4 / 6 rondes

10:35 Jeugd Cat. 3
12 km  8 rondes

11:10 Jeugd Cat. 4
15 km  10 rondes

12:30 Nederlands Kampioenschap Para-cycling
30 km

  

20 rondes

13:30 Huldiging NK Para-cycling  

14:15 Jeugd Cat. 5
21 km  14 rondes

15:15 Jeugd Cat. 6  & 7
25 km  17 rondes

16:00 Nieuwelingen
45 km  30 rondes

12:00 Pauze ALTIJD  
OP KOERS ! 

BOM ENGINEERING

Creatief denken en doen!

BOM ENGINEERING

Creatief denken en doen!

Emmerblok 16  Oud Gastel  |  +31 168 46 81 81  

www.bomengineering.nl

Veelzijdigheid 

             op maat!

Huizersdi jk 26 | Zevenbergen | Tel .  0168-324650   

www.rotako.nl

WielerPromotieFijnaart

O R G A N I S A T I E :

WELKOM BIJ DE
RIJK ZWAAN WIELERRONDE

Wielerronde van de Fendert ieder jaar op:
2e zondag in juni

Altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging

    Oude Heijningsedijk 61
 4794 RC  Heijningen 

 
Breevaartstraat 67 

3044 AG Rotterdam 
 

06 – 41840713 
    010 – 2621929 

      
info@mshwsupport.nl 
 www.mshwsupport.nl 

 
 

 

Grote en kleine sloopwerken – Asbestverwijdering 
 

Boren en zagen met diamant – Bouwhulp 
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Fré en Jannie
Molenstraat 51

Fijnaart
www.bereboot.com

Cafe Bar
DE BEREBOOT

VAN CAAM
ASBESTVERWIJDERING & SLOOPWERKEN

VAN 
CAAM
ASBESTVERWIJDERING

& SLOOPWERKEN

Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken B.V.

Standdaarbuitensedijk 3 | 4751 SG OUD GASTEL

Telefoon: 0165 311206 | E-mail: info@vancaam.nl

Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken  
is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest 
in de ruimste zin van het woord. 

Van het saneren van asbestgolfplaten daken, tot het saneren 
van complete kelders in containment, tot het vloerzeiltje in 
de keuken bij mutatie onderhoud. 

Asbestsanering vereist een zorgvuldige werkwijze. Alle 
werkzaamheden aangemeld in en verwerkt via het L.A.V.S. 
(Landelijk Asbest Volg Systeem). Als gecertificeerd bedrijf 
met gediplomeerde medewerkers is uw asbestsanering bij 
Van Caam in goede handen.

Kijk op onze website www.vancaam.nl voor meer informatie.

Asbest verwijderen?
Uw gecertificeerde partner voor sloop- en asbestproblematiek.

A4 advertentie.indd   1 20-09-16(wk38)   10:22
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Feliciteer Annette
op zondag 
26 maart 

en krijg
50% korting!

Geldig op de gehele bestelling!
Wij zijn open vanaf 12.00 uur

FAMILY FIJNAART
Molenstraat 17, Fijnaart

Tel: 0168 - 462 407

kijk eens op fijnaart.family.nl

Hoera 
Annette 50 jaar!

Feliciteer Annette
op zondag 
26 maart 

en krijg
50% korting!

Geldig op de gehele bestelling!
Wij zijn open vanaf 12.00 uur

FAMILY FIJNAART
Molenstraat 17, Fijnaart

Tel: 0168 - 462 407

kijk eens op fijnaart.family.nl

Hoera 
Annette 50 jaar!

Firmant

uw dga-advies op maat

Vughtstraat 8, 4701 NS Roosendaal - www.firmant.nl

Brabant AG Industrie
Vlietweg 10 
Klundert/Moerdijk

0168-405300  
info@brabantagindustrie.nl
www.brabantagindustrie.nl

www.de-krom.nl

Nieuwe donk 1A
4879 AC Etten-Leur
t. 076 - 501 62 26
e. info@de-krom.nl

handelsonderneming b.v.

Verkoop
bestratingsmaterialen

Machinale
bestrating

Aanleg
riolering

Gladheids-
bestrijding

Aanleg
bedrijfsterreinen

bedankt voor de 
medewerking

inschrijfadresinschrijfadres

0168 – 37 01 75 www.de11edruk.nl

DRUKWERK 
WIJ MAKEN HET!
DRUKWERK DRUKWERK DRUKWERK 
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Stichting Wielerpromotie Fijnaart dankt de volgende sponsors
Hoofdsponsor: Rijk Zwaan
Co-sponsor: Van der Horst
Categoriesponsor: G.A. van der Horst Holding (speciaal sponsor NK Paracycling), BOM Engineering, Van Caam sloopwerken, Caru containers 
De Krom, Brabant AG Industrie, Autobedrijf Van Dueren den Hollander, MSHW Support, B+M Baustoff + Metall Nederland, Rotako B.V., CTM 
Moerdijk, @Work Detachering, AKR Projectmanagement, Café Bar de Bereboot.
Advertentiesponsor: Meester Meubeldesign, Vos Logistics, Water Company, De Graanbeurs, Uitvaartverzorging G. Leeuw, Firmant, De 11de 
Druk.
Spandoeksponsor: Becker Schoonmaakservice, Agrozon, Moerland Afbouw en Renovatie, De Deugd & Dekkers, Haas Reklame, Aannemers-
bedrijf C. van der Zande, Transkoo Wegtransport, Bervoets Installaties, Berghout Onderhoud vof, Geskus Grafimedia, Markvliet Netwerk Nota-
rissen, Van der Weerd Administratie en Advies, Loon- en Verhuurbedrijf Aantjes, Heijkoop Infrastructuur, Adviesbureau Hanssen, De Advies-
winkel Henk Reedijk, Pest-Tec, Bekerhuis Lambregts, Kaashuis Marcel, Nagelstudio ‘t Bijdehandje.
Sponsors in natura: Autobedrijf Bartelen, Autobedrijf Van Dueren den Hollander, Sierbloemkunst S. Nieuwkoop, Konijnendijk Mode, Bakkerij 
Sonneveld, Roks Streekwinkel, Ellen B Mode, Kaashuis Marcel, Cafetaria en eethuis Family Fijnaart.
Zakelijke vrienden: Bijdevaate Verzekeringen BV, Bevelander Woninginrichtingen, Ben Kouters Bouwmarkt, Service Apotheek Fijnaart, Loon-
bedrijf Frijters, Sebastian Drogisterij en Parfumerie, Hermans Optiek, Voet Installatietechniek. 

Speciale dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om dit evenement te doen slagen: werkploeg, verkeersregelaars, chauffeurs, alle 
sponsors met in het bijzonder hoofdsponsor Rijk Zwaan, co-sponsor Van der Horst en gemeente Moerdijk

Langeweg 51, 4793 AS Fijnaart          
0168 – 468400 www.bartelen.nl

ER IS WEER GRASKAAS! 
Op vrijdag bezorging aan huis 

in Fijnaart, Heijningen en 
Dinteloord.

 géén bezorgkosten

www.kaashuismarcel.nlwww.kaashuismarcel.nlwww.kaashuismarcel.nl
Blauwstraat 62, Steenbergen

06-83103944

Het parkoers
Hierbij het parkoers van de Rijk Zwaan Wielerronde van de Fendert. De jurywagen staat net voorbij de Bereboot aan de westkant van 
de weg. Daar is ook start en finish. Het vriendelijke doch dringende verzoek aan iedereen om het parkoers autovrij te houden! Dit is 
met name belangrijk voor de veiligheid van de renners. De organisatie zorgt voor een speciale route voor de kerkgangers die slecht of 
moeilijk ter been zijn. Zij kunnen hierdoor kort bij de H. Jacobus de Meerdere Kerk parkeren.

Feliciteer Annette
op zondag 
26 maart 

en krijg
50% korting!

Geldig op de gehele bestelling!
Wij zijn open vanaf 12.00 uur

FAMILY FIJNAART
Molenstraat 17, Fijnaart

Tel: 0168 - 462 407

kijk eens op fijnaart.family.nl

Hoera 
Annette 50 jaar!

Feliciteer Annette
op zondag 
26 maart 

en krijg
50% korting!

Geldig op de gehele bestelling!
Wij zijn open vanaf 12.00 uur

FAMILY FIJNAART
Molenstraat 17, Fijnaart

Tel: 0168 - 462 407

kijk eens op fijnaart.family.nl

Hoera 
Annette 50 jaar!

Molenstraat 9, 4793 ED  Fijnaart
Tel (0168) 462684

Maandag 24-12 open van 9.00 tot 17.00 uur

www.ellenbmode.com

Aanbieding
Goudreinette 
1 euro p/kg

Aanbieding
Goudreinette 
1 euro p/kg
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Fotograaf Moniek van Gils uit Klundert wint Bruidsfoto Award 2019

“Een kroon op m’n werk, de kers op de taart”

KLUNDERT - Trots toont de Klundertse fotograaf Moniek van Gils 
de foto waarmee ze de Bruidsfoto Award in de categorie "Getting 
Ready" in de wacht heeft gesleept: "Een kroon op m'n werk, de 
kers op de taart". Maandagmiddag 27 mei werden de Awards 
voor de vijftiende keer op rij uitgereikt tijdens een feestelijk 
event in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 

Uit ruim 1.200 inzendingen no-
mineerde een onafhankelijke en 
internationale vakjury van het 
evenement begin dit jaar tach-
tig foto's in acht verschillende 
categorieën. Uiteindelijk dus 
acht winnaars in deze landelijke 
verkiezing voor de jaarlijkse 
Bruidsfoto Award en één van die 
Awards pronkt nu thuis bij Mo-
niek van Gils.

Nieuwste trends
De Bruidsfoto Award is een ini-
tiatief van Bruid & Bruidegom 
Magazine en heeft als doel de 
nieuwste bruidsfototrends te la-
ten zien en bruidsparen kennis 
te laten maken met professione-
le bruidsfotografen. De winnaars 
van de Bruidsfoto Award komen 
allen op verschillende momen-
ten in het jaar via relevante 

media onder de aandacht van 
aanstaande bruidsparen. Deze 
verkiezing is inmiddels uitge-
groeid tot een prestigieuze fo-
toverkiezing waar professionele 
bruidsfotografen hun foto's voor 
kunnen inzenden. 
"Het winnen van zo'n Award 
geeft zo'n euforisch gevoel, de 
hele week loop ik al rond met 
een brede glimlach. Zo'n award 
is een echte aanmoediging en 
kan hele mooie dingen opleve-
ren. Mijn werk is opgevallen en 
wordt nu op een heleboel plek-
ken getoond".

Theater en fotografie
Na de middelbare school moest 
Moniek kiezen tussen twee pas-
sies: theater en fotografie. "Ik 
koos voor theater en werd aan-
genomen bij de Frank Sanders 

Akademie. Daar heb ik de vierja-
rige DAPA opleiding gevolgd tot 
musicalartiest. DAPA staat voor 
Dutch Academy of Performing 
Arts. Tijdens deze opleiding heb 
ik daarnaast een fotografie-op-
leiding gevolgd in Antwerpen en 
ben dus ook altijd blijven foto-
graferen."
Als artiest heeft ze onder andere 
gewerkt in het Efteling theater, 
meegewerkt aan kinderthea-
tershows, heel veel educatieve 
theaterprogramma's gedaan en 
als steltloper heel wat shows in 
binnen- en buitenland gelopen 
met de groep Sunshine Steltlo-
pers.

Ongedwongen en puur
"Allemaal leuk, maar fotografie 
bleef kriebelen. Uiteindelijk 
toch nog naar de fotovakschool 
in Rotterdam gegaan en sinds 
2010 mag ik me professioneel 
fotograaf noemen." Nu is Mo-
niek met name gespecialiseerd 
in bruidsfotografie en het ma-
ken van reportages. "Dat is echt 
mijn passie. Ik geniet van elke 
opdracht. Ik houd van fotogra-
feren met natuurlijk daglicht en 
hierdoor zijn mijn reportages 
licht en fris. Ik leg de interac-
tie tussen mensen vast op een 
ongedwongen manier met als 
resultaat authentieke beelden 
en pure emoties. Ik probeer al-
tijd heel bewust alle aandacht 
te geven aan de mensen die ik 
fotografeer, zodat iedereen zich 
op z'n gemak voelt en zichzelf 
kan zijn. Ik wil mijn klanten on-
gedwongen en puur op de foto 
zetten. Door aandacht te geven 
wordt alles en iedereen nog 
mooier."

Zoektocht naar unieke ik
 "Ik ben die ik ben en zo ben ik 
ook in mijn werk, ik heb een 
eigen manier van werken ont-
wikkeld en de manier waarop het 
nu gaat, dat bevalt me prima. In 
de zoektocht naar m'n unieke ik, 
weet ik nu wat ik echt wil, dus ik 
ga lekker door met fotograferen. 
Ik had eerst ook een eigen studio, 
maar ik werk het liefst buiten 
met daglicht, dus nu heb ik m'n 
eigen ruimte aan huis en werk 
voornamelijk buiten. Samen met 
m'n opdrachtgevers ga ik op zoek 
naar wat zij willen en dat kan van 
alles zijn. Mijn voorkeur ligt wel 
in een reportageshoot, zoals bij-
voorbeeld "Een dag uit het leven 
van..." Geweldig om een mooi 
beeldverhaal te maken van een 
familie, gezin of vriendenclub. 
En natuurlijk mijn grote passie: 
bruidsfotografie. Mijn lijfspreuk 
daarbij is: verwachtingen die je 
schept, die moet je waar maken", 
aldus Moniek van Gils.

Impressie
Behalve dat Moniek nu de win-
naar is van de Bruidsfoto Award 
2019, categorie Getting Ready, 
heeft ze eerder ook al prijzen 
gewonnen, zoals de ZIWA Award 
regionaal in 2018, een Master 
Award in 2017, genomineerd 
voor de Bruidsfoto Award ca-
tegorie Bruidskinderen in 2016 
en benoemd tot de top 10 Beste 
Trouwfotografen Noord-Brabant 
door de bruiloft website Zank 
You.
Nieuwsgierig naar het werk van 
deze Klundertse fotograaf: een 
prachtige impressie van haar 
werk is te zien op haar website 
www.moniekvangils.nl.

door Anjo van Tilborgh

Eerste informatieavond Waterwijk Fijnaart 
FIJNAART - Nu het bestemmingsplan Fijnaart-West onherroepe-
lijk is, kunnen de voorbereidingen starten voor de bouw van de 
nieuwe woonwijk voor maximaal 120 woningen. Op maandag-
avond 24 juni vindt er een informatieavond plaats voor potenti-
eel geïnteresseerde kopers over Waterwijk Fijnaart.

De avond vindt plaats in De 
Parel, de deuren gaan open om 
19.00 uur, start is om 19.30uur. 
Belangstellenden krijgen meer 
informatie over de opzet van de 
wijk, de bouwmogelijkheden 
en de wijze waarop men aan 
een kavel kan komen. Het is de 
bedoeling dat iedereen zich een 
goed beeld kan vormen van wat 

hij/zij moet doen en nodig heeft 
aan ruimte om een woning in 
Waterwijk Fijnaart te kunnen 
bouwen. 

Zelf omvang kavel bepalen
In Waterwijk Fijnaart kunnen 
mensen namelijk zelf de omvang 
van hun eigen kavel bepalen. 
Particulieren kunnen zich verder 

individueel of als groep inschrij-
ven. Dat laatste doe je als je een 
woning wilt bouwen waarbij 
je ‘aan een ander vast komt te 
zitten’ (2-onder-één-kap, rijwo-
ningen) of wanneer je de garan-
tie wilt hebben dat je als buren 
naast elkaar kunt wonen. 
Belangstellenden die verhinderd 
zijn, kunnen na de vakantiepe-
riode in de herkansing. Dan is er 
een tweede informatieavond. De 
avond is qua opzet hetzelfde als 
de avond in juni.
De inschrijving gaat pas open 

nadat beide informatieavonden 
achter de rug zijn zodat het 
voor iedereen goed duidelijk is 
hoeveel kavelruimte nodig is 
om de droomwoning te kunnen 
bouwen. Eerst informeren dan 
verkopen dus.
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Immanuël Parochie West
Molenstraat 26 Fijnaart

Donderdag 6 juni
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Eucharistieviering

Vrijdag 7 juni
17.00 uur: Gebedsviering Noord-
hoek

19.00 uur: Oecumenische viering 
Klundert

Zondag 9 juni
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Eucharistieviering
Celebrant: P. de Rooij
Gebedsintenties: Casie van 
Sprundel. Lies van Merriën-
boer-Korst. Simon Reuvers

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

Immanuël Parochie Oost
Kerkplein 4, Zevenbergschen Hoek

Zaterdag 8 juni
19.00 uur: H. Bartholomeus Kerk
Familieviering
Voorgangers: A. Schuerman en 
Mariella Bossers-van Langh

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

Zondag 9 juni - Pinksteren
10.00 uur: De Dorpskerk
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

Zondag 9 juni 
Eerste pinksterdag
10.00 uur: Gereformeerde Kerk
Voorganger: Ds. D.C. Groenen-
dijk
10.00 uur: Hervormde Kerk
Voorganger: Ds. A. Slingerland
16.30 uur: Gereformeerde kerk
Voorganger: dhr. R.L. Antes, 
Ridderkerk
1830 uur: Hervormde Kerk
Voorganger: Ds. G.J. Wolters, 
Almkerk

Protestantse Kerk Moerdijk
Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 9 juni 
Eerste pinksterdag
09.30 uur: Ochtenddienst
Voorganger: Ds. F.A. den Harder

Huis van de Wijk Mauritshof
Prins Willemstraat 2 Klundert

Vrijdag 7 juni
19.00 uur: Oecumenische week-
sluiting

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

Bingomiddag 
KBO Fijnaart
FIJNAART - Donderdag 13 
juni houdt KBO Fijnaart 
weer een gezellige bingo-
middag. 

Er worden tien ronden ge-
speeld en er wordt gespeeld 
om geldprijzen. De bingo-
kaarten kosten 1 euro per 
ronde. Deze middag is voor 
iedereen toegankelijk. Deze 
middag is in De Graanbeurs, 
Kadedijk 6  te Fijnaart en 
begint om 13.30 uur. Het 
bestuur hoopt weer op een 
grote opkomst .

Gevierd pianist weer even terug
d’Engelenburgh brengt Jazz met Pinksteren

FIJNAART - Traditiegetrouw houdt Stichting d’Engelenburgh ko-
mend weekend het Jazz met Pinksteren. Op zondagmiddag 9 juni 
treedt Bram Wijnands op. Een buitenkans om te luisteren naar een 
authentieke jazzpianist die in Kansas City zijn eigen dag heeft.

Eens per jaar komt de in Ame-
rika gevierde artiest naar zijn 
geboortestreek in Brabant. Bram 
speelt piano in de stijl van Erroll 
Garner. Het is niet de eerste de 
beste die naar Fijnaart komt: in 
1998 trad Bram Wijnands al op 
in de Carnegie Hall in New York.

Vijftigste concert
Het is voor de vijfde keer dat 
d’ Engelenburgh het Jazz met 
Pinksteren organiseert. Alsof 
dat nog niet genoeg is, is het 

concert op 9 juni het vijftigste 
sinds Ellen en Marcel Deelen in 
2014 begonnen met hun cultu-
rele ambities. Ze kijken op hun 
site terug op een lustrum met 
heel veel diverse muziekuitvoe-
ringen. Daarvoor kwamen niet 
de minste namen naar Fijnaart. 
Inmiddels bezochten zo’n vier-
duizend mensen de locatie aan 
de Molenstraat.

Over Bram
Bram Wijnands, geboren in Til-

burg begon met pianolessen op 
driejarige leeftijd. Zijn voorkeur 
ontwikkelde naar barrelhouse 
blues piano en dientengevolge 
jazz en dan vooral stride-piano. 
In 1989 formeerde hij zijn eerste 
trio om deel te nemen aan het 
Heineken Jazzfestival in Rotter-
dam. Hij studeerde af aan het 
Hilversums Conservatorium in 
1991 en vestigde zich in de V.S.
Hij werkte met o.a. Deborah 
Brown, Slide Hampton, Gene 
Connors, Richard Ross, Hal Me-
lia, Bob Kindred, Warren Vache, 
Jimmy Slide, Jon Hendricks en 
een bekende groep van de ‘east-
coast’: ‘Dukes Boys’.
Bram is sinds 2000 verbonden 
aan de universiteit in Kansas 
City onder artistiek directeur en 
saxofonist Bobby Watson. Burge-
meester Emanuel Cleaver II riep 
6 April uit tot ‘Bram Wijnands 
Day’. 
De afgelopen 25 jaar trad Bram 
in Nederland op tijdens het Jazz 
In Duketown Festival in hotel 
Central in Den Bosch.

Reserveren
Het concert in d’Engelenburgh 
(Molenstraat 24 in Fijnaart) op 
9 juni begint om 14.30 uur. De 
toegang bedraagt 12,50 euro. Re-
serveren is noodzakelijk: 
06-8357 2448 of engelenburgh@
live.nl

AUTOBEDRIJF 
C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, 
APK, in -en verkoop 

van uw auto
Patrijsstraat 2 Fijnaart

T. 0168 - 46 45 61
WWW.AUTODEBRUYN.NL
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Met Pinksteren open dagen met rondleidingen in De Stad Klundert

Ontdek het hart van De Stad

KLUNDERT - Op beide Pinksterdagen worden er gratis rondlei-
dingen gegeven in De Stad Klundert. De voormalige Rooms-Ka-
tholieke kerk kent een rijke historie en op deze dagen is iedereen 
welkom om een kijkje te nemen in het hart van De Stad en te 
luisteren naar de vele mooie verhalen van het heden en het ver-
leden.

Samenkomen staat in De Stad 
Klundert centraal. Deze functie 
heeft deze historisch mooie 
locatie al sinds 1890 in de ves-
tingstad Klundert. Eerst als 
Rooms-Katholieke kerk en sinds 
2013 als evenementenlocatie 

met alle denkbare faciliteiten.

Oorspronkelijk parochiekerk
De Stad Klundert is gelegen aan 
de Molenstraat. Van oorsprong 
was het een parochiekerk van de 
Heilige Johannes de Doper. De 

kerk is gebouwd in 1889-1890 
in een sobere neorenaissance 
stijl. In de oorlog heeft de kerk 
in 1944 ernstige schade opge-
lopen. De toren en de voorgevel 
werden vernield. De toren is 
nooit meer opgebouwd, maar de 
voorgevel is opnieuw gebouwd 
in 1946-1947 in neoromaanse 
stijl.
De kerk is van cultuurhisto-
rische waarde voor Klundert. 
Het is beeldbepalend met een 
opvallend silhouet en een op-
vallende ligging, centraal in het 
historische centrum. Het heeft 
architectuurhistorische waarde 
als driebeukige kruiskerk.

Cultureel centrum
In 2013 sloot de kerk als zoda-
nig de deuren. Het pand werd 
daarna omgedoopt tot cultureel 
centrum. Daarna heeft de kerk 
met name binnen een complete 
metamorfose gekregen. Inmid-
dels is het gebouw wijd en zijd 
bekend als De Stad Klundert en 
is het nu een prachtige locatie 
geworden voor allerlei verschil-
lende activiteiten, organisaties 

en evenementen. 

Pastorie
Ook de naastgelegen voorma-
lige pastorie is bij het complex 
betrokken. Daar is nu Restau-
rant De Pastorie gevestigd. Een 
sfeervolle eetgelegenheid in de 
voormalige huiskamer van de 
pastoor. 
Voor de kerk is een gezellig ter-
ras ingericht waar het met name 
op zomerse dagen gezellig en 
heerlijk vertoeven is.

Nieuwsgierig?
Nieuwgierig naar de historie en 
de vele mooie verhalen van deze 
voormalige Rooms-Katholieke 
kerk? De rondleidingen op 1ste 
en 2de Pinksterdag op 9 en 10 
juni zijn gratis en vrij toegan-
kelijk. Beide dagen is de kerk 
geopend tussen 12.00 en 17.00 
uur. Aansluitend is het mogelijk 
om te lunchen, borrelen of te 
dineren in De Pastorie. Reserve-
ren kan online via de website: 
www.etenindepastorie.nl.

door Anjo van Tilborgh

Actie is geldig tot 2 weken na verschijning. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING 
OP SHUTTERS Kerkringdag met 

talentenveiling
KLUNDERT - Zaterdag 15 
juni wordt de jaarlijkse 
Kerkringdag gehouden in en 
om het gebouw De Ring aan 
de Kerkring in Klundert. Een 
dag vol acties en activitei-
ten, georganiseerd door een 
speciale commissie namens 
de Hervormde gemeente 
Klundert. De middag begint 
om 15.30 uur. De opbrengst 
is voor noodhulp en weder-
opbouw voor de mensen in 
Mozambique. 

Er zal onder andere een grote 
verloting worden gehouden 
en men kan inschrijven voor 
een mooie boodschappen-
mand en allerlei heerlijke 
taarten. Natuurlijk wordt er 
een gezellig terras ingericht 
waar men kan genieten van 
koffie of een ander drankje. 
Voor de jeugd zijn er ook al-
lerlei activiteiten te doen en er 

zal een springkussen zijn voor 
de kleintjes. 

Tussendoor kan men genieten 
van een heerlijke maaltijd met 
soep, broodjes en pannenkoe-
ken. In 't vroeg van de avond 
start dan de talentenveiling. Er 
kunnen allerlei talenten aan-
geboden worden om te veilen 
en zo kan het zomaar zijn dat 
het publiek voor een goede 
prijs een avondje oppassen 
heeft, een heerlijke taart, een 
vakantie, een middagje klus-
sen of noem maar op.
Degenen die ook een ta-
lent wil aanbieden kan zich 
melden bij één van de com-
missieleden Iet Endepoel 
(telefoon 06-18480785) of bij 
Carola Lodder (telefoon 0168-
403580).



Pagina 16

Mijn naam is...
Inge Hollemans

Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 
Ik woon al heel mijn leven in 
Fijnaart

Men kan mij kennen van...
Ik heb vroeger op de Julia-
naschool gezeten en op de Majo-
rette. Ook heb ik bij wat winkels 
in Fijnaart gewerkt, bijvoorbeeld 
bij Ad van de Weijgaert. Nu werk 
ik bij Kibeo Kennedy kinderop-
vang en ben ik veel op de sport-
school Lifestyle 13 te vinden. Ik 
zit ook in het bestuur van ESF 
en ben de laatste volle week van 
augustus dagelijks aanwezig in 
de tent

In het dagelijks leven...
Ben ik moeder van een prachti-
ge dochter Zoë. Daarnaast werk 
ik op het kinderdagverblijf in 
Fijnaart als pedagogische mede-
werkster. Vroeger was het be-
kend als de Roef, maar sinds 2019 
heten we Kibeo Kennedy. Sporten 
hoort ook bij mijn dagelijks leven. 
Ik ben ook bijna elke dag te vin-
den in de sportschool

Het liefst eet ik...
Zo gezond mogelijk, maar daar-
naast eet ik graag Sushi of Mexi-
caans eten

Mooiste gebeurtenis in m'n 
leven...
De geboorte van mijn dochter

Deze film moet iedereen zien…
The Best of Me, The Choice en 
natuurlijk The Vow

Het boek waarvan ik genoot...
Boeken van The Secret zijn op dit 
moment mijn favoriet, maar ik 
geniet eigenlijk het meeste van 
kook- of bakboeken. Het eindre-
sultaat is vaak om te smullen

Maak mij maar wakker voor…
Dat weten maar een paar mensen 
en dat wil ik graag zo houden
 
De mooiste kleur vind ik…
Lichtroze

De persoon die ik graag eens 
zou ontmoeten is...
Vind deze wel lastig. Er zijn best 
wel wat mensen die mij inspire-
ren. Maar met Fred van Leer zou 
ik toch graag eens een wijntje 
drinken en gezellig kletsen over 
heel veel dingen. Ik denk dat ik 
aan het einde mijn buikspieren 
goed hebt getraind

Ik ben goed in...
Een luisterend oor zijn

Mijn guilty pleasure is...

Nachoschotel met veel kaas en een 
goed wijntje of biertje erbij 

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Te veel dingen lekker vinden. 
Waardoor ik mijn balans soms 
wel eens kwijt ben

Ik luister graag naar...
The Backstreet Boys nog steeds, 
maar ook naar top 40-muziek. 
Maar ik ben ook een liefhebber 
van Hardstyle muziek

Ik droom van...
Een mooi, gelukkig en gezond 
gezinsleven…. En de rest volgt 
dan vanzelf

Het liefst drink ik...
Koffie, thee en water, maar ik 
drink ook wel graag een lekker 
wijntje of biertje

Mijn lijfspreuk is…
Ik heb er wel een paar, maar ‘Ge-
niet van vandaag, want je weet 
nooit of morgen komen gaat!’ is 
er wel 1 die ik elke dag na pro-
beer te streven

Bovenaan mijn bucket list...
Naar New York gaan en een rond-
reis door Amerika maken

Ik heb een grote hekel aan...
Ruzie en onrecht

Over 10 jaar wil ik…
Dan wil ik mijn dromen waarge-
maakt hebben

Mijn bijnaam is…
Sjakie, Ing, Kleintje en Holle-
mansje

Ik ben trots op...
Op mijn kind. Hoe goed ze het al-
lemaal doet. En ook op wat ik al-
lemaal al heb bereikt. Er zijn best 
veel dingen die ik nog wil doen 
en bereiken, maar 5 jaar geleden 
ben ik opnieuw begonnen samen 
met mijn dochter. Als ik kijk waar 
ik toen stond en waar ik nu ben, 
dan ben ik echt trots op ons

Mijn favoriete vakantieland is...
Ik wil heel graag naar Amerika, 
maar ben nog nooit verder ge-
weest dan België, Duitsland en 
Nederland. Dan kies ik toch voor 
Nederland. Lekker naar Texel of de 
Efteling

Mijn sterrenbeeld is…
Schorpioen

Mijn vrije tijd besteed ik aan…
Sporten, leuke dingen doen met 
mijn dochter, maar wanneer ik 
kan ga ik ook graag naar mijn 
nichtje en neefje. Even de gekke 
tante uithangen. En ik doe ook 
graag leuke dingen met vrienden

Als ik 10 miljoen euro win…
Zal ik mensen die er altijd voor 
mij zijn geweest blij maken met 
iets moois. En een huis kopen en 
een andere auto. Naar de F1 gaan 
en nog veel meer leuke dingen

Beste voetbalclub ter wereld...
Ik ben de laatste tijd echt fan 
van het Nederlands Dameselftal, 
maar ben en blijf Feyenoordfan

Mijn lievelingsspel is...
Pie Face of Speak Out. Leuke spel-
len voor een avondje lol

Mijn lievelingssport is...
Om te kijken Formule 1, maar zelf 
kan ik niet wachten tot ik weer 
kan mag gaan hardlopen. Maar 
ik doe ook graag krachttraining, 
bootcamp en circuittraining

Ik heb bewondering voor…
Mensen die ondanks alles hun 
dromen/doelen najagen

Mijn grootste blunder...
Nou heb je even haha…..te veel 
om op te noemen

Op televisie kijk ik graag…
Series, goede films, Netflix en 
Formule 1

Mijn favoriete vak op school...
Geschiedenis of tekenen/handen-
arbeid

Mijn beste vriend/vriendin is…
Dat weten ze zelf heel goed!

Ik ben bang voor…
Hoogtes

Het mooiste dier is…
Een witte tijger, omdat hij heel 
mooi is, maar ook heel krachtig  
en altijd op zijn doel af gaat

Fijnaart vind ik...
Een leuk dorp…Waar ik nog 
steeds met plezier woon

Wat ik mis in Fijnaart…
Een groot park om heerlijk in te 
kunnen wandelen

Mooiste plekje in Fijnaart...
Voor mij persoonlijk de sport-
school, omdat ik daar helemaal 
mezelf kan zijn en er mijn ont-
spanning vindt. Een plek waar 
ik graag kom en waar het altijd 
gezellig is!

Minst mooie plekje in Fijnaart…
Er zijn wel wat plekjes in Fijnaart 
die de gemeente aandacht mag 
geven

Het mooiste plekje in de ge-
meente Moerdijk is…
Willemstad. Zit graag even aan 
het water

Inge Hollemans
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 Inge Hollemans.
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Twintig teams op Jan van Gils Toernooi in Moerdijk

Credo van toernooi: gezelligheid, 
sportiviteit en respect!

MOERDIJK - Voor de vijfde keer op rij werd op Hemelvaartsdag 
het Jan van Gils voetbaltoernooi gehouden op de velden van voet-
balvereniging TPO in Moerdijk. Het toernooi is een eerbetoon aan 
Jan van Gils, die in 2015 op veel te jonge leeftijd is overleden. Jan 
was als oud-Moerdijker nauw betrokken bij de Moerdijkse voet-
balvereniging als speler, vrijwilliger, leider, supporter en sponsor 
van TPO.

Michiel Verstappen en Jan Ees-
termans, namens TPO de organi-
sators van het toernooi, zijn trots 
op de geweldige belangstelling: 
"We zitten nu echt aan de limiet 
van twintig teams, elk bestaande 
uit zo'n tien à twaalf personen. 
Dat betekent dat er vandaag meer 
dan 200 enthousiaste voetballers 
meespelen in dit toernooi, zowel 
dames als heren". 
Bij de organisatie en tijdens het 
toernooi zelf mogen Michiel en 
Jan altijd rekenen op een heleboel 
vrijwilligers. "Zonder die vrij-
willigers zou het helemaal niet 
mogelijk zijn om zo'n evenement 
te organiseren. Scheidsrechters, 
teambegeleiders, EHBO-ers, alle 
helpers in de kantine en achter de 
bar in de tentjes buiten, allemaal 
werken ze belangeloos mee en 
dat is natuurlijk geweldig", vertelt 
Jan Eestermans, "we doen het 
echt met z'n allen."

Gezellige sfeer
De teams kwamen vanuit heel 
West-Brabant. Herenteams 
uit Klundert, Kruisland, Lage 
Zwaluwe, Zevenbergen, Zeven-
bergschen Hoek, Terheijden en 
Moerdijk en de damesteams uit 
Lage Zwlauwe (2x), Klundert 
en Moerdijk. Ze speelden onder 
de meest vreemde teamnamen 
zoals FF Tikkie, Dorstige Ama-
teurs, Motte gij nie werke en Zat 
maar Gelukkig. Veelzeggend of 
nietszeggend, één ding is zeker: 
het was een gezellige sportieve 
sfeer zowel op het veld als langs 
de lijn.

Sportiviteit en respect
Er werd op halve velden 7 tegen 
7 gespeeld. De teams waren ver-
deeld in 4 herenpoules en 1 da-
mespoule van elk 4 teams. Alle 
teams moesten zes wedstrijden 
spelen. "Het belangrijkste van 
dit toernooi zijn de steekwoor-

den: gezelligheid, sportiviteit en 
respect, daar stond Jan van Gils 
voor, dat is ons credo!" 
En dat kwam heel duidelijk tot 
uitdrukking. Het was een ge-
zellige drukte met de hele dag 
sfeerverhogende muziek van DJ 
Frank, iedereen genietend van 
een biertje, frisje en een lekkere 
hamburger van Robuust BBQ. 
De wedstrijden verliepen alle-
maal sportief, het ging niet om 
winnen of verliezen, maar om 
lekker een potje voetballen en 
respect lieten ze allemaal blij-
ken door met zoveel voetballers 
en met zoveel publiek aanwezig 
te zijn en er samen zo'n leuke 
dag van te maken. "Jan zou dit 
absoluut geweldig hebben ge-
vonden", aldus Jan Eestermans.

Eeuwige roem
Demi, de dochter van Jan van 
Gils maakte aan het eind van de 
dag de winnaars bekend. Geen 
bekers of geldprijzen, maar 
het ging om de eeuwige roem. 
Wel kregen de winnende teams 
consumptiebonnen aangeboden 
zodat ze het kampioenschap 
met elkaar konden vieren. En 
dat gebeurde ook: het bleef lang 
gezellig op het sportpark De 
Klaverweide in Moerdijk.

Uitslagen:
Dames: 1. TDO 2 ; 2. TDO 1; 3. 
vv Klundert Dames 4. TPO Chic-
kas
Heren: 1. Atlético Moerdijk; 2. 
Team Transmotors; 3. VOV; 4. vv 
Kater; 5. Tango FC; 6. ABCDE FC; 
7. FF Tikkie; 8. Dorstige Ama-
teurs; 9. Sjotto; 10. Motte gij 
nie werken?; 11. Parel van het 
Zuipen; 12. Zat maar gelukkig; 
13. Daine&Mark&; 14. Zwembad 
United; 15. Herms Angels; 16. 
Simson Applicatie

door Anjo van TIlborgh

Het Westerkwartier doet mee met de 
Nationale Buitenspeeldag
KLUNDERT - Op woensdag 12 
juni wordt de Nationale Buiten-
speeldag gehouden en natuurlijk 
doet Buurt- en Speeltuinvereni-
ging Het Westerkwartier daar ook 
aan mee. De speeltuin is open van 
14.00 tot 17.00 uur en de toegang 

is die middag gratis.
Wat is er leuker dan samen met 
andere kinderen buiten spelen: 
schommelen, klimmen en klaute-
ren of in de zandbak spelen. Het 
kan allemaal in de speeltuin van 
Het Westerkwartier aan de Prins 

Willemstraat 72 in Klundert. 
De kinderen zullen getrakteerd 
worden op wat lekkers en (groot) 
ouders kunnen heerlijk vertoeven 
op overdekte terras en voor een 
klein bedrag genieten van een 
kopje koffie of ander drankje.

Theater-
wandeling 
op 15 juni 
op Fort 
Sabina
HEIJNINGEN - Stelt u zich 
eens voor... U wordt ont-
vangen aan de grote poor-
ten van Fort Sabina waar 
de gids u meeneemt in de 
mooiste verhalen van het 
fort en de Zuiderwaterlinie. 

De rijke historie wordt ver-
teld op verschillende mar-
kante plekken op het grote 
rijksmonument. Maar voor 
we hieraan beginnen ontste-
ken we eerst de olielampen, 
want dat is onzeverlichting 
deze avond. Onderweg tref-
fen we op een geheime loca-
tie een belangrijk historisch 
figuur uit onze krijgsmacht. 
‘Menno van Coehoorn is de 
naam’. Menno neemt ons 
mee om zijn nieuwe uitvin-
ding te tonen. Er ontspint 
zich een fantastisch verhaal
over de Zuiderwaterlinie. Een 
hillarische avond vol theater 
en mooie verhalen. Dit alles 
wordt vooraf gegaan met een 
heerlijk bourgondisch buffet. 

Zaterdag 15 juni, aanvang: 
18.00 u uur
Voor meer informatie kijkt u 
op www.fortsabina.nl
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Bridgeclub Fijnaart
Uitslag maandag 27 mei 

A-lijn
1. Martha en Piet Berghout 
55,63%
2. Yvonne de Buck & Els Saarloos 
54,69%
3 ged. Klaas van Exel & Bert 
Maat / Ab Bienefelt & Ad v.d. 
Boon 54,38%

B-lijn
1. Ge en Henk v.d. Weerd 58,33% 

2. Arie v.d. Linden & Corrie Maat 
55,83%
3. Veronica van Nieuwenhuyzen 
& Henk Stam 55,00%

C-lijn
1. Anke en Pex Rijnberk 67,71% 2. 
Cobi Verhoeven & Toos Schrau-
wen 62,15%
3. Tonny Frijters & Corrie Voet 
61,11%

Bridge 55+
Uitslag dinsdag 28 mei
1. Anke & Pex Rijnberk 66.67%
2. Ger Laheij & Piet Berghout  
61.25%
3. Dit Konings & Nel Polak 
58.83%
4. Nettie Donders & Jo van 
Sprundel 52,92%
5. Riet Neelen & Annie Reijnders 

52.08%
6. Anton Bom & Piet Breure  
50.83%
 
De bridgeclub 55+ heeft nu va-
kantie. Begin september beginnen 
de bridgers weer.

PV Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging 
Fijnaart Sens, Midfond Oude 
duiven van zaterdag 1 juni  
± 392 km. Gelost om 07.15 uur 
met 76 duiven.

1. A.C.A. Kersten Fijnaart
2. A.C.A. Kersten Fijnaart
3. Van Dijk-Loman Oud Gastel
4. C.J. Kocken Fijnaart
5. A.C.A. Kersten Fijnaart
6. Van Dijk-Loman Oud Gastel
7. A.C.A. Kersten Fijnaart

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

JO19-1 vv de Fendert  
ongeslagen kampioen

De ongeslagen kampioenen JO19-1 van v.v. de Fendert.

FIJNAART - Het elftal JO19-1 van v.v. de Fendert heeft zaterdag 25 
mei een geweldig mooie prestatie neergezet door in de tweede 
klasse ongeslagen kampioen te worden. 

De rood-witte strijders speelden 
in hun laatste uitwedstrijd een 
gelijkspel tegen The Gunners uit 
Breda, nadat ze daarvoor bij alle 
wedstrijden de volle drie punten 
wisten te behalen. 
Nadat de scheidsrechter het 
eindsignaal blies, was het nog 
even spannend. Toen duidelijk 
werd dat nummer twee, DVO, de 

punten had laten liggen tegen 
Klundert, bleek het kampioen-
schap -met officieel nog één 
wedstrijd te gaan- een feit! 
Bij thuiskomst stond de jongens 
een zegerit door Fijnaart te 
wachten met aansluitend een 
mooi kampioenschapsfeestje. 
Klasse jongens, een team om 
trots op te zijn!

Tennistoernooi in Fijnaart

FIJNAART - Mede dankzij de sponsoren, waaronder hoofdsponsor 
Rijk Zwaan, houdt OTC Fijnaart & Heijningen wederom een ten-
nistoernooi van maandag 17 t/m zondag 23 juni in Fijnaart.

De vier tennisbanen, Pro Vision, 
liggen er mooi bij dus als je nog 
niet hebt ingeschreven, doe dit 
dan snel! Donderdag 6 juni is de 
laatste dag om in te schrijven. 
De organisatie heeft jullie nodig 
om er een gezellig en sportief 
toernooi van te maken. Vorig 
jaar is dit goed gelukt.
Het is al een traditie aan het 
worden om de deelnemers een 

gratis buffet aan te bieden op 
onze feestavond, zaterdag 22 
juni. Deze avond is er ook nog 
een live-optreden dus neem je 
familie en vrienden mee.
Mooi weer is besteld dus wat let 
jullie om in te schrijven. Graag 
zien we jullie, deelnemers en 
supporters op ons park ‘de Oude 
Appelaer’ in Fijnaart. Inschrijven 
kan via www.toernooi.nl

Korfbalvereniging DSO Klundert

DSO pakt de overwin-
ning op Scheldevogels
KLUNDERT - Zaterdag stond DSO tegenover de Scheldevogels uit 
Bergen op Zoom. Prima start van de wedstrijd en DSO wist al snel 
een voorsprong te pakken en die werd de gehele wedstrijd vastge-
houden. In de tweede helft de marge steeds op 4 doelpunten ge-
houden en daarmee kwam de overwinning niet meer in gevaar. Olaf 
kreeg nog een publiekswissel, na 15 jaar stopt hij met het spelen in 
de DSO selectie. Uitslag werd uiteindelijk 19-15. En hiermee staat 
DSO op de derde plaats in de competitie achter TOGO en Keep Fit.
Over 2 weken de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Blauw Wit.

Programma:
Dinsdag 4 juni:
19:30 uur: Korbatjo C2DSO C1
Woensdag 5 juni: 
18:00 uur: Springfield E2DSO E3
20:00 uur: DSO MW2Vrienden-
schaar (H) MW1
20:00 uur: DSO MW1Ventura 
Sport MW1
Donderdag 6 juni:

18:30 uur: ACKC D1DSO D1
19:30 uur: DSO B3Oranje Wit 
(D) B4
20:15 uur: DSO 4Kinderdijk 4
Vrijdag 7 juni:
19:00 uur: Conventus B2DSO B2
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Voetbalvereniging 
Klundert

Voetbalvereniging 
TPO Moerdijk

Kampioenen voetbalvereniging Klundert gehuldigd

VVK sluit feestelijk het 
seizoen met familiedag 
en barbecue

Nieuw speeltoestel bij VVK - foto Ruud van Wijk
KLUNDERT - Een gezellige dag afgelopen zaterdag bij voetbal-
vereniging Klundert bij de afsluiting van het voetbalseizoen. 
Het was een feestelijke en goedbezochte familiedag waarbij de 
ouders tegen de kinderen moesten voetballen. In alle leeftijden 
namen de kinderen het op tegen de ouders om te laten zien hoe 
goed ze zijn. 

Na deze ouder/kind wedstrijden 
gingen de oude vedetten van 
VVK in een toernooi tegen el-
kaar voetballen in het Leen den 
Bakker toernooi. En aan het eind 
van de middag zijn onder muzi-
kale begeleiding van de Oranje 
Garde de kampioenen van het 
seizoen gehuldigd door de voor-
zitter Cees Clarijs. Dit waren de  
Jo11-1, Jo12-2 en de Jo13-1. Ze 
ontvingen een mooie medaille 
voor het behaalde resultaat. 

Nieuw speeltoestel
Naast het huldigen van de 
kampioenen is ook het nieuwe 
speeltoestel feestelijk in gebruik 
genomen. De aanschaf hiervan 
is mogelijk gemaakt doordat de 
jeugdleden van de vereniging 
langs de deuren zijn geweest de 
afgelopen jaren voor donaties 
aan Jantje Beton en de Grote 
Clubactie. Van deze donaties 
is er heel veel naar de goede 
doelen gegaan en is er ook ge-
investeerd in een nieuw veilig 
speeltoestel voor de kinderen. 
De aankomende jaren zullen 
zij langs de deuren blijven gaan 
voor de steun aan de goede 
doelen en wat moois voor de 
jeugd. Met uitzonderlijke inzet 
van enkele vrijwilligers is het 

oude speeltoestel verwijderd en 
de nieuwe geplaatst en in elkaar 
gezet. 

Kampioenen
Als klap op de vuurpijl kwamen 
in een bus aan het eind van de 
middag nog twee kampioenen 
terug. De JO15-1 en de Jo19-1 
hadden beide de bekerfinale 
gewonnen welke in Dinteloord 
gespeeld werd. De JO15-1 heeft 
na een score van 1-1 gewonnen 
op penalty's (5-4) en de Jo19-1 
heeft met een eindstand van 9-0 
gewonnen. Zij werden feestelijk 
onthaald door de aanwezigen. 

Vakantie
De familiedag werd afgesloten 
met een overheerlijke barbecue 
voor leden en familie en hier-
mee werd het seizoen dan ook 
echt afgesloten. 
Voor de aankomende weken 
staan nog het bedrijventoer-
nooi en het tentenkamp op de 
agenda van VVK en daarna mag 
de Klundertse club zich na een 
mooi en gezellig jaar weer gaan 
voorbereiden op het nieuwe sei-
zoen. Maar eerst genieten van 
een welverdiende vakantie.

Grandioze feestavond als afsluiting 
seizoen bij Voetbalvereniging TPO Moerdijk

TPO-spelers van het jaar 
gehuldigd

MOERDIJK - Zaterdagavond werd het voetbalseizoen bij de 
Moerdijkse voetbalvereniging TPO afgesloten met een grandioze 
feestavond. Tijdens deze feestavond werden ook de spelers van 
het jaar van het eerste elftal gehuldigd. Mark Behr en Kees Sant-
bergen hadden namens de supporters onder aanvoering van de 
zogenaamde 12e man Jos Schalk allebei 34 punten gescoord en 
kregen daarvoor beiden een speciale oorkonde uitgereikt.

Sander Korstmit werd tweede 
met 29 punten en Kees van 
Drimmelen kreeg met 20 pun-
ten de derde plaats. Ook voor 
deze twee spelers van het eerste 
elftal was er een speciale oor-
konde. De overige selectiespe-
lers kregen allemaal symbolisch 
een medaille voor de gezamen-
lijk geleverde prestatie.

Voordat het karaokefeest los-
barstte had voorzitter Ludo 
van Gils nog lovende woorden 
voor alle TPO jeugd en senioren 
teams en de vele vrijwilligers. 
Ludo had een speciaal woord 
van dank voor de onlangs ge-
stopte Bert Gomis, die al meer 
dan 50 jaar actief is bij de 

Moerdijkse voetbalvereniging. 
Aan het begin van het volgende 
seizoen zal er voor Bert een spe-
ciale afscheidswedstrijd geor-
ganiseerd worden. Ook lovende 
woorden voor het damesteam. 
Met een mooie 2e plaats hebben 
zij dit seizoen het maximale 
eruit gehaald. Voor aanvoerster 
Nicole van Hout was er een fles 
champagne en een doos flügel-
tjes.
Daarna barstte het feest los en 
werd er tot in de kleine uurtjes 
gefeest door de spelers, vrijwil-
ligers en supporters van TPO 
met onvervalste karaoke, Duitse 
Schlagers en een uitgebreide 
barbecue.

Sportberichten plaatsen?
Mail de redactie



NEDERLAND BEDANKT:
DE GOEDKOOPSTE IS  

NU OOK DE BESTE

Maar liefst 8 Jumbo producten zijn door Nederland verkozen tot beste product van het jaar 2018-2019.  

Dat is lekker nieuws! Natuurlijk koop je ze tegen de laagste prijzen, want Jumbo heeft  

niet voor niets een laagsteprijsgarantie. Op Jumbo.com/besteproduct lees je alles over onze prijswinnaars. 

Jumbo 
Ovengebakken Kipfilet

Jumbo
Roomboter Appeltaartje

Jumbo  
Veggie Chef Vegetarische 

Noten Balletjes

Jumbo  
Ongebrande & Ongezouten 

Notenmix

Jumbo 
Kaiserbroodje

Jumbo  
Roomboter 

Stroopwafels

La Place Koffiebonen 
Espresso Arabica

La Place
Kruiden Roomkaas

 Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120


