Dinsdag 11 juni 2019- week 24

Kaasmakerij in Fijnaart

Gewoon Bijzonder

Graanpop blijft groeien

Klundert op een Kluitje

Organisatiecommissie druk met de laatste puntjes op de i

Eerste Klundert op een Kluitje wordt een spetterend feest
opgezet evenement. Natuurlijk
nog steeds met de vertrouwde
braderiekramen in de Voorstraat
en in de Molenstraat en de
complete kermis op het Stadhuisplein en de Kerkring. Verder
op het parcours maar liefst drie
podia: het hoofdpodium bij
de vlonders, een podium in de
Voorstraat en een podium in de
Molenstraat. En op alle podia
een afwisselend programma. In
het midden van dit weekblad is
een special te vinden met allerlei
informatie over het complete
programma, waarbij diverse onderdelen zijn uitgelicht.

Organisatiecommissie Klundert op een Kluitje (vlnr) Ed de Roos, Manon Klaren, Gijs Schuurmans, Evi Strootman,
Anita Klaren, Jeroen van Wensen, René Mol en Benno Donkers..

KLUNDERT – De organiserende commissie is zo goed als klaar voor deze eerste editie van Klundert
op een Kluitje. “We zijn druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten”, vertelt voorzitter Benno
Donkers van de braderiecommissie, “het belooft weer een festijn vol leuke, afwisselende en spectaclulaire activiteiten te worden. Een nieuw event met vertrouwde ingrediënten of andersom gezegd
een vertrouwd event met een nieuwe naam. Het is maar hoe je bekijkt. Maar één ding is zeker: het
wordt weer een geweldige happening in het centrum van Klundert. En we verwachten weer minimaal zo’n 20.000 bezoekers.”
Voor een aantal mensen is het
nog een beetje wennen deze
nieuwe naam voor deze jarenlange traditie, maar ook heel
veel positieve reacties op deze
naamsverandering,
"Voorheen was het gewoon
Braderie Klundert met voornamelijk kraampjes waar van alles
werd aangeboden met daarbij de
jaarlijkse kermis, maar dat dekt
al lang de lading niet meer. Het

is veel meer dan een braderie.
Met name de podiumprogramma's zijn steeds uitgebreider
geworden en er is steeds meer te
doen in en om de braderie", legt
Benno uit, "daarom hebben we
nu bewust gekozen om het een
nieuwe naam te geven. Klundert
op een Kluitje is een groots opgezet festival met muziek, cultuur, braderie en kermis."

'Klundert op een Kluitje'
Wat zegt die nieuwe naam eigenlijk. De commissie legt het
heel simpel uit: "De naam Klundert is een afgeleide van klont
of kluit en tijdens de braderie is
heel Klundert in het centrum te
vinden, dus met z'n allen gezellig op een kluitje."
Alhoewel kluitje een verkleinwoordje is, is 'Klundert op een
Kluitje' absoluut een groots

Fijne samenwerking
Was het vroeger braderie van
donderdag tot en met zaterdag,
al enkele jaren wordt het evenement nu van vrijdag tot en
met zondag gehouden. Benno
beaamt dat dit in het begin
zeker even wennen was voor
een heleboel mensen. "Mensen
moeten in 't begin altijd wennen
aan veranderingen, het moet
even inburgeren. Wij zijn er
respectvol mee om gegaan door
bijvoorbeeld rekening te houden
met de kerktijden. Inmiddels is
er een fijne samenwerking met
de kerken. Op zondagmiddag
bijvoorbeeld hebben de gezamenlijke kerken geregeld dat er
een prachtig gospelkoor komt
optreden op het grote podium.
Dat is toch een geweldige geste".
Ook deze editie met nieuwe
naam heeft de vertrouwde ingrediënten, maar het programma is weer wat uitgebreider
met nog mooiere podia en leuke
straattheateracts.
(Lees verder op pagina 9)

SMULTOPPERS

Van woensdag 12 t/m zaterdag 15 juni

Bierdop gebakjes
per stuk € 1,75
Appeltjesbrood € 2,25
+ 9 spaarpunten cadeau

Korn krokantjes
4 stuks € 0,99

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

Flits
Actie
weg met ongewenste haren!
00*

,
€ 199

*Kuur van 8 behandelingen
bikinilijn & oksels
Voorstraat 52b, 4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m Vrijdag open van 9.30 -17.30 uur
Zaterdag open van 9.30 tot 16.00 uur
Als de openingstijden u niet schikken dan bent u van harte
welkom in de avonduren van dinsdag t/m vrijdag op afspraak.

Westerstraat 4, Klundert - Tel. 0168-40 23 87
E-mail: m.werken@planet.nl - www.mvandewerken.nl
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Joost en Gerda van Dorp openen eigen kaasmakerij

Torenpolderkaas van melk
van Torenpolderse koeien

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, Heijningen, 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.

FIJNAART - De opbrengst van melk is voor boeren geen vetpot. Daarom beginnen steeds meer melkveehouders met het zelf produceren van kaas. Zo ook Joost en Gerda van Dorp uit Fijnaart. Sinds
tweede pinksterdag is hun graskaas verkrijgbaar. Voorlopig alleen nog in een jonge variant. De andere kazen moeten verder rijpen. Voor de kaasliefhebber is het zeker aan te raden de Torenpolderkaas eens te proberen.
Sinds 1991 runnen de ouders
van Joost het agrarisch bedrijf
aan de Oude Appelaarsedijk.
“Vroeger was het een gemengd
bedrijf met voornamelijk akkerbouw en een klein beetje
koeien. Ik ben helemaal weg
van koeien. Zodoende zijn we
daarin gaan uitbreiden. Op onze
top hadden we zo’n 140 koeien.
Door het melkquotum moesten
we inkrimpen. Nu lopen er zo’n
honderd, groot en klein”, legt
Joost uit. “Als boer is het lastig
om een fatsoenlijk inkomen uit
je bedrijf te halen. Zeker omdat
we door het melkquotum geen
mogelijkheid hebben om het
aantal koeien uit te breiden. Op
een gegeven moment steeg het
tarief van onze loonwerker, maar
ik krijg niet meer geld van de
melkfabriek. In een opwelling
zei ik tegen ons pa: ‘Ik duw alle
melk wel in de kaas. Dan weet ik
tenminste wat ik heb’. En dat is
blijven hangen.”
Hobbypakket
Die avond speurde Joost het
internet af en stuitte hij op een
hobbypakket waarmee je twee
kaasjes kan maken van 450
gram. “Dat heb ik van Gerda en
de kinderen voor mijn verjaardag gekregen. Dat zijn we in
de keuken gaan uitproberen”,

vertelt hij. “Het was eigenlijk
best leuk en het lukte ook meteen”, zegt Gerda. “In principe
kan iedereen kaas maken”, vult
Joost aan. “Het is gewoon het
volgen van een recept. Ik heb
vervolgens een cursus gevolgd.
Nu weet ik waar ik mee bezig
ben. De kaas die we nu maken
is ook veel lekkerder dan tijdens
het uitproberen.” “We hebben
onze kaas aan familie en vrienden laten proeven om te zien of
het wel zou aanslaan. Het is best
een flinke investering. Ook is het
veel werk. Het is niet alleen het
kaas maken, je moet er daarna
ook voor zorgen. We zijn gaan
kijken bij andere kaasmakerijen
en hebben met een kaasmaker
meegelopen. Toen zag ik het
echt zitten”, vertelt Gerda enthousiast.
Reacties
De reacties zijn overweldigend.
“We hebben pas kaas gemaakt
samen met groep 3 en 4 van
de Julianaschool. Dat was ontzettend leuk. Onze wens is om
straks een ruimte op de boerderij in te richten voor klassen,
families en andere groepen om
kaas te maken. Zo’n kaasmakerij
biedt allerlei mogelijkheden”,
aldus Gerda. Momenteel maakt
het echtpaar één ochtend in de

week kaas. “Per keer maken we
28 kilo, verdeeld in kazen van
twaalf, tien en drie van twee
kilo. In principe maken we
Goudse kaas, dat is het model.
Daarnaast hebben we ook komijnekaas, Fenegriek kaas en kaas
met Italiaanse kruiden. En dan
straks in de varianten jong, jong
belegen, belegen, extra belegen
en oud. We zitten hier in de
Torenpolder. Daar heet het ook
Torenpolderkaas.”
Goedgekeurd
De kaasmakerij is inmiddels
goedgekeurd en staat geregistreerd bij het Centraal Orgaan
voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ). De verkoop
vindt plaats op de boerderij op
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag van 09.00 tot
12.00 uur. De rest van de week
kan het op afspraak. “We hopen
eind van het jaar een echte boerderijwinkel te kunnen openen,
waar we dan ook de eieren van
de kippen van onze zoon, melk
en andere boerderijproducten
verkopen”, kondigt Gerda aan.
Kaasmakerij Torenpolder, Oude
Appelaarsedijk 6 in Fijnaart,
06-23962571.
Door Jan Willem van Bodegom

Lonneke de Vrij - Janita Bom
06 23 42 79 30
Zwemstraat 4, Fijnaart
www.omzienuitvaart.nl

Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert

Het is weer
kersentijd !!

9.2

(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.nl

Adverteren in Lokaal...
Een juiste en betaalbare keus
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Foto van
de week

Weekschrijfsel

in 300 woorden...

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 Johan
Lodder: een prachtige zonsondergang bij het Verlaat in
Klundert.

Graanpop in vijf jaar tijd uitgegroeid
tot een festival van formaat

FIJNAART - In de vijf jaar dat Graanpop 2.0 bestaat is het evenement uitgegroeid tot een festival van
formaat. Dat zagen de bezoekers zaterdag en zondag al in één oogopslag toen zij het evenemententerrein van Fijnaart opliepen. Dit jaar was het voorste deel gezellig ingericht met eettentjes, een
opblaasbare ‘Ierse Boenkspub’ en activiteiten voor de jongste bezoekers. Het hoofdpodium stond op
een festivalterrein dat oogde als een mini-Mysteryland.
Het orkest liet horen dat harmoniemuziek ook kan rocken.
Daarna namen de Mannen van
de Straat het muzikale stokje
over. Andere publiekstrekkers
waren John West en Wipneus &
Pim. Ruim 1200 volwassenen en
kinderen bezochten zondag het
festivalterrein. De organiserende

Ander smaakje vergif geprobeerd, maar ook dat wisten
ze allemaal weg te werken.
Dat heb ik weer, zo'n speciale
muizensoort die blijkbaar resistent is tegen muizengif.
Uiteindelijk toch maar wat
muizenvallen gehaald, alhoewel ik dat toch eigenlijk weer
wel zielig vindt. Zo'n muisje
dat klem komt te zitten, dat
moet toch best pijnlijk zijn.
Gif klinkt natuurlijk ook niet
bepaald vriendelijk, maar in
de winkel hebben ze me uitgelegd dat de muizen met
dit speciale gif niet echt pijn
lijden en dat wil ik natuurlijk
maar al te graag geloven. En
dat pijnlijden dat hoeft voor
mij ook echt niet. Het is 'maar'
een muisje, maar toch, als ik
aan zo'n beestje denk met
van die kleine kraaloogjes,
dan kan ik het eigenlijk niet
over m'n hart verkrijgen om
die zomaar te vermoorden in
zo'n muizenval.

Het eerste lustrum werd zaterdag gevierd met vuurwerk. Foto: Graanpop

Alle inspanningen van de organisatie wierpen dit weekend hun
vruchten af. Zaterdagavond leefden zo’n duizend man zich uit
op de ‘foute’ avond met DJ Paul
Elstak als hoofdact. Zondagmiddag begon de familiedag al vroeg
met een bijzonder optreden van
muziekvereniging Oranjevaan.

Afgelopen week hadden we
zomaar in eens een heleboel
minipoepjes in de berging.
Getsie... muizen in huis, want
onze berging zit maar één inpandige deur verwijderd van
onze keuken.
Meteen muizengif gehaald
bij onze plaatselijke doe-hetzelf winkel. Maar bij ons natuurlijk geen gewone muizen,
maar muizen die elke dag gewoon lekker komen smullen
van dat gif met achterlating
van nog meer muizenpoepjes. Geen idee hoeveel muizen, maar gezien het aantal
poepjes moet het toch wel
een redelijk grote familie zijn.
En waarschijnlijk hadden ze
hun hele vriendenkring ook
uitgenodigd om mee te komen eten in onze berging.

KPJ Oudemolen, Graanbeurs en
Starlight Licht en Geluid hebben
wel een probleem: hoe evenaren
of overtreffen ze volgend jaar dit
succes? We zien het met Pinksteren 2020.
Door Jan Willem van Bodegom

Maar goed, dat gebeurde gelukkig dus niet. Dit moet dus
echt een hele slimme familie
geweest zijn, want ze hebben
begrepen dat ze bij ons echt
niet welkom zijn. Het wegzetten van die vallen was al afdoende. Geen muisje in de val
gelokt, maar het heeft wel geholpen, want sindsdien geen
poepjes meer te zien.
Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

Vanaf nu beschikbaar;

Eigen oogst

nieuwe aardappelen!
Première
Doré
Frieslander
en meer!

Ook groenten en fruit!

Openingstijden:
Ma t/m Do:
Vrijdag:
Zaterdag:

13.00 tot 19.00 uur
09.00 tot 19.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

OUD NIEUWS
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Ter intro

een selectie van artikelen over Klundert uit de media nr. 15 - 10 juni 2019
KLUNDERT - Hondervijftig jaar geleden waren er geen blaadjes als “Fendert & Klundert Lokaal” of de
“Moerdijkse Bode” of de Niervaertpost”. 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!
Klundert. De heren C.W. Maris Jr.,
H. Punt en F.J. van Spaandonk organiseren een grote 'harddraverij'
die in de zomer gehouden wordt.
(De Grondwet, 01-04-1877)
Klundert, 18 april. Z.K.H. Prins
Frederik schenkt voor de harddraverij een geschenk. Het bestaat
in den kunstig bewerkt zilveren
bokaal met deksel, waarop een
staande paard ter hoogte van p.m.
50 Centimeters.
(De Grondwet, 22-04-1877)
Op 20 juli 1877 is de grote Nationale Harddraverij te Klundert gehouden. Aan de Rijksharddraverij
voor nimmer gewonnen paarden
waren 15 deelnemers. Eerste
werd de bruine ruin Goliath van
J. Barendregt te Cillaarshoek.
Eerste premie: bruine ruin Wilhelm van Jan de Jongste te Strijen,
beide bereden door Arie de Koning. Tweede premie: schimmel
merrie Victoria van A. Roeyers
te Steenbergen, bereden door A.
Schuurbuyk.
Internationale harddraverij voor

paarden van zessen klaar: Prijs
gewonnen door zwarte bles ruin
La Vitessen van J. Smits te Dubbeldam, pikeur J. de Bie. Eerste
premie  100,-: bruine merrie
Sophie van jhr. L. Quarles van
Ufford te Loosduinen, pikeur J. de
Bie. Tweede prijs  50,-: een vos
bles merrie Nobel van W. Doorn
te 's-Gravenhage, pikeur A. Bos
(De Grondwet, 22-07-1877)
Als een bizonderheid verdient
zeker melding dat van den heer
H. Punt te Klundert een 2½-jarige
stier is aangekocht voor  700,bestemd voor de tentoonstelling
te Parijs.
(De Grondwet, 24-011878)
Zevenbergen, 25 mei. De paarden
zijn en blijven nog altijd duur.
Door Ant. Damen onder de gemeente Klundert (Nassau) werd
deze week aan Belgische kooplieden een tweejarig paard verkocht
voor zevenhonderd en dertig
gulden.
(De Grondwet, 26-05-1878)
B.P. van Dongen verkoopt op 3
juni een span voor  2000,-.

(De Grondwet, 09-06-1878)
Klundert. Bij den landbouwer H.P.
alhier is de zogenaamde kwade
droes onder de paarden uitgebroken. Eén is reeds afgemaakt.
(De Grondwet, 19-09-1978)
Dhr. H. Punt behaalde in Juli 1879
een eerste prijs met een stier in
's-Hertogenbosch.
(De Grondwet, 24-07-1879)
H. Punt behaalde op 11 September 1979 op een veetentoonstelling te Zevenbergen een aantal
prijzen. Op de hierbij gehouden
draverij behaalde hij een derde
prijs: een Friesche rijdeken.
(De Grondwet, 14-09-1879)
Te Klundert is door eenige landbouwers die veel vet vee nog onverkocht hadden een eigen slachterij opgericht. Aanvankelijk werd
best rundvleesch à 38 cent per ½
Kilogram en heden reeds 32½ 1a
35 cent per ½ Kilo verkrijgbaar
gesteld.
(De Grondwet, 18-10-1879)
door Kees Hendrikx

Vaste activiteiten in het Huis van
de Wijk Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert
dagelijks van maandag tot vrijdag om 10.00 uur gezamenlijk
koffiemoment
dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur sporten voor mensen die chronisch ziek zijn

dinsdag vanaf 17.00 uur eetpunt (opgeven in het Huis van
de Wijk)
dinsdagavond van 19.00 tot
22.00 uur jongerenavond
woensdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur inloopspreekuur
OnS Moerdijk met informatie

over welzijnsdiensten en welzijnsactiviteiten
donderdagavond 19.00-21.00
uur spelletjesavond
vrijdagmiddag om 14.00 uur
schilderen (is een besloten
activiteit, maar binnenlopen
mag altijd)

Bezorger gezocht voor Noordhoek
Voor ons Weekblad Fendert & Klundert Lokaal zoeken we een nieuwe bezorger voor een gedeelte
van de kern Noordhoek. De kranten moeten elke week dinsdag of uiterlijk woensdag worden bezorgd. Uiteraard staat hier een leuke vergoeding tegenover.
Belangstelling? Neem contact op met de redactie afdeling Klundert. E-mail: redactie@indeklundert.nl of telefoon 06-43694329 (Anjo van Tilborgh).

Technische snufjes maken
ons leven een stuk makkelijker. We hoeven aan steeds
minder dingen te denken. Dat
doet de techniek voor ons
en daar kunnen we blind op
varen. Behalve natuurlijk als
diezelfde techniek ons even
in de steek laat.
Mijn agenda is niet langer
van papier. Op een website
tik ik in wanneer ik waar,
waarvoor en hoe laat moet
zijn. Diezelfde afspraak staat
dan automatisch in mijn telefoon en geeft een piepje als
ik eraan moet denken. Ideaal,
zeker voor zo’n warhoofd
als ik. Totdat ik vorige week
een telefoontje kreeg van de
praktijkondersteuner van
mijn huisarts. “Meneer Van
Bodegom, we hadden vanmorgen toch een afspraak?”,
vraagt ze me vriendelijk.
“Mijn telefoon zegt van
niet”, stamel ik als excuus,
“hij heeft niet gepiept”.
De man of vrouw die het
navigatiesysteem heeft
uitgevonden ben ik eeuwig
dankbaar. Voordat ik op een
schermpje in mijn auto mijn
einddoel kon intikken, reed
ik kilometers om en kwam
ik soms helemaal niet op de
plaats van bestemming. Maar
ja, dan moet je wel tijdig updaten. Zo niet, dan rijd je net
als ik vorige week toch nog
een half uur verkeerd.
De temperatuur in ons huis
wordt ook volledig automatisch geregeld. Helaas
is daar tevens de douche
aan gekoppeld. Sta ik dus
in het weekend een keer
vroeger dan gewoonlijk me
in te soppen, dan is het snel
gedaan met het warme water.
Met een ingezeept, naakt lijf
glibber ik vervolgens snel de
trap af naar de woonkamer
om een draai aan de thermostaat te geven. Terwijl ik
mopperend terugloop naar
de douchecabine, denk ik met
heimwee terug aan de tijd
zonder technische snufjes.
Toen was het leven een stuk
makkelijker.
Jan Willem van Bodegom
Redactie Fendert & Klundert
Lokaal

BRADERIE ACTIE BIJ AUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN

SEAT MII 1.0 SPORT CONNECT 3DRS
BOUWJAAR 2015 - KM STAND 14360

SEAT MII 1.0 SPORT CONNECT 5DRS
BOUWJAAR 2016 - KM STAND 55454

SEAT IBIZA 1.2 TSI FR DYNAMIC
BOUWJAAR 2015 - KM STAND 47203

RIJKLAAR € 8.975,-

RIJKLAAR € 9.450,-

RIJKLAAR € 12.725,-

SEAT IBIZA ST 1.2 FR DYNAMIC
BOUWJAAR 2015 - KM STAND 59719

SEAT ARONA 1.0 115PK FR LAUNCH
BOUWJAAR 2018 - KM STAND 15565

SEAT ARONA 1.0 115PK FR BSN INTENSE
BOUWJAAR 2018 - KM STAND 9985

RIJKLAAR € 12.875,-

RIJKLAAR € 23.695,-

RIJKLAAR € 23.875,-

AUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BV
Beatrijsweg 63 KLUNDERT
TEL: 0168 - 40 22 76

BRADERIE ACTIE =
MET AFLEVERINGSBEURT
MET 12 MAANDEN BOVAG GARANTIE
MET 12 MAANDEN MOBILITEITSSERVICE
MET VOLLE TANK BRANDSTOF
MET ACCESSOIRECHECK TWV € 250,-

KIJK VOOR ONZE VOLLEDIGE
VOORRAAD AUTO'S OP
WWW.SEATVERMEULEN.NL
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De eerste editie Klundert
op een Kluitje wordt een
spetterend feest!
(Vervolg voorpagina artikel)
"Volgend jaar willen we dit nog
verder gaan uitbreiden en er een
speciale rode draad aan toevoegen. Wat precies, dat houden we
nog even geheim, maar zeker
is dat het weer een unieke en
bijzondere happening zal gaan
worden."
Een nieuw element dit jaar is
de kunstmarkt op de zondagmiddag. Diverse kunstenaars
hebben zich al aangemeld om
op de kunstmarkt hun kunst te
presenteren. Hiermee probeert
de commissie een beetje de sfeer
te creëren van de Mont Martre
in Parijs. "Dit onderdeel zorgt er

Meezingen met The Billy’s

mede voor dat het absoluut de
moeite waard is om op zondagmiddag Klundert op een Kluitje
te bezoeken", aldus Benno Donkers.
De organiserende commissie
mag gelukkig altijd rekening
op heel wat vrijwilligers, maar
meer helpers zijn altijd welkom
bijvoorbeeld bij de diverse bardiensten, bij de opbouw en bij
het afbreken en opruimen. Vrijwilligers kunnen zich melden
via het contactformulier op de
website: www.klundertopeenkluitje.nl.
door Anjo van Tilborgh

Suit & Tie: een
coverband voor feesten!

KLUNDERT - Op zondagmiddag vanaf 15.00 uur staan The
Billy's op het hoofdpodium van Klundert op een Kluitje. De
mannen van deze groep staan garant voor een middag onvervalst genieten.
The Billy's vormen een trio
dat werkelijk alles aankan. Ze
laten je meezingen, dansen
en met hun humor en gezelligheid zorgen zij voor een
lach op ieders gezicht. Mooie

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

KLUNDERT - Vrijdagavond 21 juni op het hoofdpodium van Klundert op een Kluitje zal de band Suit & Tie van zich laten horen.
Deze band staat garant voor een feestje en daarmee zal meteen
de toon gezet worden voor een geweldig podiumprogramma gedurende deze eerste editie van Klundert op een Kluitje.
Suit & Tie is een coverband voor
feesten en partijen. Ze spelen
voornamelijk Mowtown, Soul
en Pop. De band bestaat uit zeven leden en ze spelen door het
hele land op feesten, festivals,
braderieën en in cafés of poppo-

dia. Overal streven ze naar het
creëren van de juiste sfeer. Van
achtergrondmuziek tijdens een
buurtdiner of de hoofdact op
een festival, ze passen zich aan
op de locatie en doelgroep.

samenzang, easy listening of
het dak er af, de Billy's kunnen het als geen ander. Deze
drie toffe gasten zijn er graag
bij!

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

ŽŽƌƐƚĞĞŬϯͲϱϰϳϵϭ,Z<ůƵŶĚĞƌƚ

ϮϬй<KZd/E'
d'E/E>sZ/E'
sEKE
ŽƉƵǁŐĞŚĞůĞĂĂŶŬŽŽƉ͊
;ΎŶŝĞƚŽƉůŽƉĞŶĚĞ
ĂĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ͕ ůƵŝĞƌƐ ĞŶ
ŐĞŶĞĞƐŵŝĚĚĞůĞŶͿ

ŽŶŐĞůĚŝŐ
ƚƚͬŵϭϵũƵůŝϮϬϭϵ

Bij de Stad Klundert op een kluitje op ons
gezellige, verwarmde terras!
Kom genieten van diverse kleine vis- en vleesspecialiteiten
van de Ofyr-bbq

iek!
z
u
m
e
v
i
l
t
e
M
Bent u er bij?

Molenstraat 33 | 4791 HL Klundert | 0168-729200
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Zingen vanuit je hart met Gospelkoor

KLUNDERT - Black Gospel koor The Inspirational Community Gospel Choir (TICGC) treedt op tijdens
diverse gelegenheden zoals jazz festivals, eigen concerten, trouw- en rouwdiensten, kerkdiensten
en TV optredens (o.a. Max Proms georganiseerd door omroep Max). Het koor is zondagmiddag te
gast bij Klundert op een Kluitje en zal vanaf 13 uur optreden op het groot podium. Dit optreden
wordt aangeboden namens de protestantse kerken van Klundert.
Het koor is opgericht in 1994,
telt nu zo'n 50 enthousiaste le-

den en heeft een lange staat van
dienst. Op het repertoire staan

Black Gospels. Gospel is afgeleid
van God-spell en dat betekent

letterlijk 'goed verhaal'. Het is
een spirituele muziekvorm vanuit de Christelijke traditie. De
liederen zijn ontstaan in Amerika ten tijde van de slavernij. Op
de katoenvelden was het voor
zwarte slaven niet toegestaan
om met elkaar te praten, maar
zingen mocht wel. Zo ontstonden deze "call and response"
liederen (spirituals) van hoop en
bemoediging.
Black Gospel heeft een enorme
impact gehad op de ontwikkeling van soulmuziek. En soulmuziek is eigenlijk zingen vanuit je
hart en ziel. Alle muziekstijlen
vind je hierin terug van jazz,
blues, rock tot R&B. Black Gospel
kent rustige ballads, maar ook
stevige swingende nummers.
Dat wordt genieten zondagmiddag tussen 13 en 14 uur bij
Klundert op een Kluitje!

Theater Flats bij Klundert op een Kluitje

Theater Flats zorgt voor de nodige hilariteit....
Foto: Theater Flats
KLUNDERT Het wordt een gezellige boel bij Klundert op een
Kluitje. Zo is het de organisatie gelukt om Theater Flats uit
Eindhoven naar Klundert te halen. Zaterdagmiddag 22 juni
zullen ze het publiek vermaken met hun rollatoract, een
topact van deze oorspronkelijke theatergroep.
Ze zouden je oma kunnen zijn,
de dames van Theater Flats

uit Eindhoven. Ze bezoeken
iedere keer een evenement.

Dat is toch leuker dan achter
de geraniums zitten nietwaar!
Dit keer is de Klundert op een
Kluitje aan de beurt. En daar
waar de bejaarde vriendinnen
verschijnen, is het altijd lachen
geblazen. Ze haken in op alles
wat ze op hun pad tegenkomen. Dolle pret met de kinderen op een springkussen, halsbrekende toeren uithalend op
de steile wand of in een kermisattractie. En met de voetjes
van de vloer als er ergens muziek gemaakt wordt. En wanneer ze een terras bestrijken,
dan valt er ook genoeg te zien.
Ze maken het op hun manier
gezellig met gekookt eitje en
hun lijfdrankje de Schrobbelèr.
Tot groot vermaak van jong en
oud bewegen de dames zich
onder de mensen. Kortom het
is altijd lachen geblazen.
Met een onuitputtelijke garderobe (nét niet van deze tijd)
toveren Zus, Lies en Sjaan
iedere keer weer andere creaties uit de kast en zorgen met

"verborgen theater" voor een
ludieke sfeer en een luchtige
noot.
Theater Flats zorgt voor de
nodige hilariteit, waarbij de
dames vaak het publiek op het
verkeerde been zetten. Zijn ze
nu echt of is dit theater? Als
het even kan laten ze dit in het
ongewisse.

ƌƵŐƐƚƌĂĂƚϭϰϳϵϭ,D<ůƵŶĚĞƌƚ
dĞůĞĨŽŽŶϬϭϲϴͲͲϰϬϱϱϲ
dĞůĞĨŽŽŶϬϭϲϴ
ϰϬϱϱϲϯ

Jouw kindje in
vertrouwde handen
Zelf ervaren hoe leuk onze
medewerkers zijn en hoe ﬁjn
je kind kan spelen, groeien en
ontdekken bij onze opvang?

Kom langs voor een
rondleiding!
Zo leuk kan
kinderopvang zijn

KOMT U OOK NAAR DE BRADERIE IN KLUNDERT OP 21, 22 EN 23 JUNI?

Bent u op zoek naar een
nieuwe e-bike, stadsﬁets,
raceﬁets, mountainbike
of advies? Wij hebben
tijdens de braderie

SUPER ZOMERDEALS
en geven u graag advies
over bijvoorbeeld het
juiste zadel en afstelling
van uw ﬁets.

Op alle elektrische ﬁetsen,
stadsﬁetsen,
kinderﬁetsen, raceﬁetsen
en mountainbikes
gekocht/besteld tijdens
de braderie dagen
op 21, 22 en 23 juni
ontvangt u

10% KORTING!

Oosterstraat 1, Klundert
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Vrijdag 21 juni: Expeditie Zuiderwaterlinie etappe van Willemstad naar Klundert

Feestelijk onthaal van wandelaars bij Klundert op
een Kluitje
het oorlogsverleden van Brabant
verteld worden. Tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie kan dagelijks gekozen worden tussen een
langeafstand-etappe (± 20 km)
of een kortere recreatieve tocht
(± 10 km). Wie kiest voor de lange afstand, kiest voor de groene
omgeving en wandelt op eigen
gelegenheid. Sluit je aan bij de
kortere etappe, dan wandel je in
groepsverband. Gidsen vertellen
tijdens de wandeling over de
geschiedenis van de Zuiderwaterlinie en er is aandacht voor
het landschap.

KLUNDERT - Ook Klundert is één van de vestingsteden van de
Zuiderwaterlinie. Van 19 tot en met 29 juni is er een speciale expeditie die wandelaars voert langs de elf vestingsteden van deze
linie, langs natuur, historie en cultuur. Op vrijdag 21 juni wordt
er gewandeld van Willemstad naar Klundert. De wandelaars krijgen dan wel een heel speciaal onthaal, want het valt precies tegelijk met het event Klundert op een Kluitje met braderie, kermis
en tal van podiumactiviteiten en straattheater.
De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte
waterlinie van Nederland en
loopt van Bergen op Zoom tot
Grave. Tijdens de expeditie worden de wandelaars onderweg
getrakteerd op gezelligheid, een
hapje, een drankje én een culturele verrassing. Ook in Willemstad en Klundert staan er tal van

activiteiten op het programma.
450 jaar geschiedenis
De mooiste en gezelligste vestingsteden van Nederland vind
je langs de Zuiderwaterlinie.
Hier komt 450 jaar geschiedenis
samen, want aan de hand van
historische verdedigingslinie
kan vrijwel het hele verhaal van

Tijdens de Braderie leuke kortingen in de winkel en kraam

By Tiki Mode

Culturele dagafsluitingen
Tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie bewandel je niet alleen
het grootste monument van
Brabant, maar doe je ook nog
eens 1001 ontdekkingen langs
militair erfgoed, de natuur en de
rijke cultuur in Brabant. Dagelijks worden de wandeletappes
gezamenlijk afgesloten. Iedereen is welkom om naar de culturele dagafsluitingen te komen,
ook als je niet hebt meegewandeld. Verwacht spectaculaire
gebeurtenissen en onverwachte
wendingen tijdens de dagelijkse
gezamenlijke afsluitingen: zing
mee met de leukste liedjes,
verwonder je tijdens een dans-

voorstelling of ga mee op reis in
absurdistische theater.
Willemstad - Klundert: vrijdag
21 juni
De stad van Willem van Oranje,
vader des vaderlands: vestingstad Willemstad. In dit
prachtig stukje Brabant vertrekken de wandelaars van de
korte etappe op 21 juni om 18
uur vanaf Restaurant Bellevue.
Dankzij de Braziliaanse tonen
van de 35 slagwerkers van Xammeramme zal de sfeer onder
de wandelaars onmiddellijk
optimaal zijn. In Klundert worden de wandelaars met tal van
activiteiten onthaald: een grote
braderie, kermis en drie grote
podia. Van een feestelijke dagafsluiting gesproken!
Gratis deelname
Expeditie Zuiderwaterlinie is de
ideale gelegenheid om samen
het verhaal van de Zuiderwaterlinie te horen, te zien én te
beleven. Iedereen is welkom
om aan te sluiten bij een van de
tochten of om zelfs de volledige
Expeditie te wandelen. Deelname is gratis, inschrijven via
www.expeditiezuiderwaterlinie.
nl/inschrijven.

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

Nieuw in ons kinderassortiment de merken:

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

NIEUW in Klundert !
Mind-Walk®

Info/aanmelding:
ǁǁǁ͘ĂƐƚƌŝĚŐƌĂǀĞŶĚĞĞů͘Ŷů
Ϭϲϰϰϰϵϴϵϵϳ

Wandelen, afgewisseld met oefeningen, geïnspireerd uit yoga, tai chi en
mindfulness.
Mind-Walk® kennismaking op vrijdag 21 juni 2019 om 19.00 uur

www.verpalenhoveniers.nl

VRIJDAG
21 juni
Braderie
Kermis

ZATER
22
Braderie
Kermis

16:00 - 22:00
16:00 - 24:00

Podiumprogramma

Podiumprogramma

Hoofdpodium

Hoofdpodium

19.00 - 19.15 uur
19.15 - 23.00 uur
23.00 - 00.45 uur

Danspodium #Reflex
Suit & Tie
Barry Fest

BEE BLUE - Deborah Jacobs

14.30 - 17.30 uur
18.30 - 22.00 uur

Tjer
Daa

Voorstraatpodium

Voorstraatpodium
19.00 - 22.00 uur

Det
Spid
Dan
Twe
STO
DJ

Molenstraatpodium

Molenstraatpodium
18.30 - 22.00 uur

13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 19.00 uur
20.00 - 23.00 uur
23.00 - 00.45 uur

1
1

Kiki Mettler & gitarist

14.00 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

The
Piet

Barry Fest

STOOT!

Klundert op een Kluitje

Straattheater zat

“De naam Klundert is een afgeleide van klont of kluit en
tijdens de braderie is heel Klundert in het centrum te vinden,
dus met z’n allen gezellig op een kluitje.”

Theater Flats
Optimaal Pontificaal

14.0
14.3

RDAG
juni

ZONDAG
23 juni

12:00 - 22:00
10:00 - 24:00

Braderie
Kermis

13:00 - 17:00
13:00 - 18:00

Podiumprogramma
Hoofdpodium

terminato
do
nspodium #Reflex
entyFourSeven – 24/7
OOT!
Gijs Schuurmans

13.00 - 14.00 uur

15.00 - 18.00 uur

Black Gospelkoor
The Inspirational Community
Gospel Choir
The Billy’s

p

Lekker meez
ingen!
Molenstraatpodium
14.00 - 17.00 uur

rry & Mariska
an’s Dance Band

e
Speciaal voor d
allerkleinsten

p

eater Fantast Poppenkast
ter & Marieke

terdag 22 juni

00 - 17.00 uur
30 - 17.30 uur

FUNN!

Voorstraatpodium
13.30 - 17.00 uur

Familie Boomaars
(Marcel & Friends)

The Inspirational Community

Fotobusje R
Zaterdag 22 juni
Zondag 23 juni

te
Neem je gemaak
!
foto’s meteen mee
18.00 - 22.00 uur
14.00 - 18.00 uur

<ŽŵƚŝũĚĞŶƐ<ůƵŶĚĞƌƚŽƉĞĞŶ<ůƵŝƚũĞ
ŬŝũŬĞŶŶĂĂƌŽŶǌĞĂĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ͊

DĂƌŝďĞůůĞDŽĚĞ
sŽŽƌƐƚƌĂĂƚ ϰϲ <ůƵŶĚĞƌƚ

DĂƌŝďĞůůĞ>ŝŶŐĞƌŝĞ
sŽŽƌƐƚƌĂĂƚϯϮ<ůƵŶĚĞƌƚ
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Stoot is alles!

tosti’s! Welke kies jij?
brie
honing

ham
kaas

KLUNDERT - De altijd energieke muzikanten van STOOT! hebben
hun show volledig ingericht voor het bredere publiek en dit biedt
een groot diversiteit aan muziek. Iedereen moet plezier hebben
en dan is de avond geslaagd volgens STOOT. Zaterdagavond vanaf
20 uur is deze band te zien en te horen vanaf het hoofdpodium
van Klundert op een Kluitje. Het kan niet anders, maar dat wordt
een waar feestje!
De beste hits van nu, grote hits
van toen, vormen samen een
groot feest van herkenning. De
muzikanten van deze band zijn
al jaren samen actief en begeleiden ook zo nu en dan de grote
namen uit het land.
Het concept is een garantie voor
een spetterend feest, maar de
kwaliteit van de muzikanten is
minstens zo belangrijk. Alles
klinkt echt zoals het hoort, met
stuk voor stuk ras entertainers.

ham
kaas
ananas

Het publiek wordt meegenomen
in een avondje STOOT! zodra
men het podium nadert. Met
STOOT! heeft de braderiecommissie dus een ware topband
in huis gehaald, die o.a. al op
Paaspop, Palm Parkies en vele
andere grote festivals stond. Tot
23.00 uur zal Klundert op een
Kluitje bij het hoofdpodium
kunnen genieten van deze fantastische band.

kaas
salami
pesto

mozzarella
rauwe ham
pesto

Op de foto in een retro fotobusje
KLUNDERT - Zaterdagavond en zondagmiddag staat er een geweldige retro Volkswagenbus op de Klundertse braderie. Deze
retro bus uit 1971 is omgebouwd tot fotohokje. Een bijzonder
extraatje bij Klundert op een Kluitje!
De photobooth op wielen is
een echte eyecatcher. Het
wordt op heel wat plaatsen
ingezet en is een unieke combinatie bij bruiloften, bedrijfsfeesten of zelfs als marketingtool op diverse evenementen.
Tijdens Klundert op een Kluitje
dus twee dagdelen in het centrum.
Een unieke herinnering is
gegarandeerd
Treed binnen in het Fotobusje

en neem lekker plaats op de
achterbank. Je ziet jezelf direct
op het scherm en met een druk
op de knop begint het aftellen.
Er worden drie verschillende
foto's gemaakt en deze worden
ook direct geprint. Maar dat is
niet het enige: deze persoonlijke fotostrip kan ook meteen
gedeeld worden met vrienden
via social media. Een unieke
herinnering gemaakt in een
uniek fotobusje.

ůůĞďĂůůŽŶŶĞŶŽƉĞĞŶŬůƵŝƚũĞ
ďŝũƐƚŚĞƌƐDŽĚĞtĞŶƐĞŶ
ŝũĂĂŶŬŽŽƉŬŝĞƐƚƵǌĞůĨĞĞŶďĂůůŽŶ͕
ĚĞǌĞǌŝũŶĂůůĞŵĂĂůŐĞǀƵůĚŵĞƚƉƌĂĐŚƚŝŐĞ
ĐĂĚĞĂƵƐ͕ŬŽƌƚŝŶŐĞŶĞŶǀĞƌĚĞƌĞǀĞƌƌĂƐƐŝŶŐĞŶ͘
ŶŶĞƚĂůƐďŝũƚŽƵǁƚũĞƚƌĞŬŬĞŶ͗
ƵŚĞĞĨƚĂůƚŝũĚƉƌŝũƐ͊

^ƚĂĚŚƵŝƐƌŝŶŐϭϰ
ϰϳϵϭ,^<ůƵŶĚĞƌƚ
ǁǁǁ͘ĞƐƚŚĞƌƐŵŽĚĞǁĞŶƐĞŶ͘Ŷů
ƚĞů͗ϬϭϲϴͲ ϴϱϭϴϰϰ
KƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶ
ŝŶƐĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐǀĂŶ
Ϭϵ͘ϯϬͲ ϭϳ͘ϯϬƵƵƌ
ĂƚĞƌĚĂŐǀĂŶϬϵ͘ϯϬͲ ϭϲ͘ϯϬƵƵƌ

GEWOON BIJZONDER
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In deze rubriek aan het woord gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.
Deze week in gesprek met Anita Klaren (53) uit Klundert
Wat ik echt niet kan, dat is...
Mijn huishouden goed organiseren. Iedere keer denk ik, nu ga ik
alles opgeruimd houden, maar
na twee dagen is het toch weer
een rommel in huis. Heeft misschien met interesse te maken.
Mijn onhebbelijkheden zijn...
Dat ik dingen niet goed kan
loslaten in een organisatie van
bijvoorbeeld Klundert op een
Kluitje. Als ik zie (of denk) dat
bepaalde dingen niet geregeld
zijn kan ik het niet laten om me
er mee te bemoeien.

Ik woon in Klundert sinds...
Ik ben opgegroeid in Zevenbergen en sinds 1988 woon ik in
Klundert. Tijdens een examenfeest bij de familie Schalk stonden we te mijmeren dat we ook
wel op zo'n mooie plek zouden
willen wonen met zo'n uitzicht
over de polder. De buurjongen
hoorde dat en zei: Nou, dat kan
hoor, bij ons in de Dreef komt er
een huisje vrij. We zijn gaan kijken en waren meteen verkocht.
Het huis was van de Domeinen. Jaren later hebben we het
kunnen kopen en zijn we gaan
verbouwen en aanbouwen. Met
twee kleine kinderen waren dat
wel tropenjaren maar als je ze af
en toe op de muren laat tekenen
en vuur laat stoken in de nog
niet aangelegde tuin, houden ze
daar toch ook weer leuke herinneringen aan over.
Men zou mij kunnen kennen
van...
Mijn kledingwinkel Ropanita
in de Voorstraat, de organisatie
van de braderie (Klundert op
een Kluitje), waarbij ik de eerste
jaren dat ik in de commissie zat
ook Klundert's got talent mee
heb georganiseerd. Mensen kennen we misschien ook wel van
de carnavalsoptocht waar we elk
jaar met een vriendengroep aan
mee doen. En ik heb een aantal keer het Klunderts Fashion
Event in De Stad Klundert mogen organiseren met een leuk
groepje enthousiastelingen. En
onlangs meegezongen met het
Passiekoor en ook daar weer an-

dere mensen leren kennen.
In het dagelijks leven ben ik...
Eigenaresse van Ropanita. Samen met Anita Leendertse heb
ik al ruim 15 jaar veel lol in de
in- en verkoop van kleding,
accessoires en cadeau artikelen. Daarnaast werk ik nu nog
bij een groothandel voor de
bouw, maar binnenkort ga ik
een aantal uren per week in het
Bravis ziekenhuis werken op de
bloedafname. Ik heb voor we de
winkel begonnen als analiste
gewerkt en nu de kinderen volwassen zijn, kan ik dit naast de
winkel weer gaan oppakken.
Het meest bijzondere wat ik ooit
gedaan of meegemaakt heb...
Dat is natuurlijk de geboorte van
onze dochters!
Ik ben trots op...
Wat we met zijn allen in Klundert steeds voor elkaar krijgen.
Mooie evenementen waarmee
we ons stadje op de kaart zetten:
Klundert bij Kaarslicht, Bier- en
korenfestival, Klundert op een
Kluitje en onlangs de Passie in
Klundert. We doen het toch maar
met zijn allen, zo belangrijk voor
de leefbaarheid hier.
Mijn lijfspreuk is...
Pluk de dag! Geniet van het
leven, te vaak gezien dat het zomaar ineens voorbij kan zijn.
Ik ben goed in...
Toch wel organiseren denk ik.

Ik heb een grote hekel aan...
Mensen die in het centrum van
een dorp of stad gaan wonen
en dan gaan klagen over het
geluid als er een evenement
georganiseerd wordt. Of mensen
die denken dat we bijvoorbeeld
Klundert op een Kluitje organiseren alleen voor onszelf. Het
kost heel veel tijd om een mooi
evenement neer te zetten. Zelf
verdienen we daar niets aan,
alle inkomsten gaan de kas in
voor nog betere artiesten, podia enz. Gelukkig worden de
evenementen in Klundert door
de meeste mensen wel heel erg
gewaardeerd, maar die paar klagers slurpen stiekem wel heel
veel energie.
Het boek waarvan ik genoot...
Ik ben nu bezig in de zeven zussen, een mooie serie.
Ik luister graag naar...
Pop- en rock muziek.
De persoon die ik graag eens
zou ontmoeten...
Mijn vader, hij is heel jong overleden, dus ik had hem wel wat
beter willen leren kennen.
Het liefst drink ik...
's Morgens koffie en 's avonds
witte wijn. Tussendoor lekker
gewoon kraanwater.
En het lekkerste eten vind ik…
Verse pasta met pesto.
Mijn favoriete vakantieland is....
Anguilla, een klein eiland net
boven St. Maarten in de Cariben.
Mijn schoonzus is daar jaren geleden gaan wonen. Als we daar
zijn, logeren we tussen de lokale
bevolking. Er is behalve zon,
zee, strand, snorkelen en lekker
eten en drinken, niets te doen,

maar juist dat is er zo heerlijk.
En in de weekends naar de beste
beachbar ter wereld (volgens
CNN) waar de eigenaar dan optreedt en heerlijke reggaenummers zingt en speelt. Tijdens de
laatste orkaan is deze helemaal
weggevaagd en weer opgebouwd, dus we moeten nodig
gaan kijken hoe het geworden is.
Mijn meest mooie herinnering
is…
Dat is de tijd bij de zeeverkenners. In de zomer iedere week
op het water en zeilend op
zomerkamp door Friesland met
één grote vriendengroep. Daar
heb ik ook de liefde van m'n
leven ontmoet. We hebben met
een aantal nog steeds contact
en gaan jaarlijks een weekendje
weg om herinneringen op te
halen.
Mijn grootste blunder ooit
was…
Dat zijn er genoeg, maar wat
me nu te binnen schiet is een
klant aanraden om corrigerend
ondergoed aan te doen onder
het jurkje dat ze aan het passen
is en dat ze dan zegt: Dat heb ik
al aan.
In mijn vrije tijd…
Ik zing graag en speel een beetje
gitaar. In het koor van De Passie in
Klundert heb ik mijn hart op kunnen halen en daar gaat nu gelukkig
ook een vervolg op komen! We
hebben een zeilboot waar we graag
mee gaan varen, maar gewoon lekker borrelen in de tuin met vrienden vind ik ook heerlijk.
Wat ik nog heel graag zou willen doen, is…
Een ballonvaart maken. En een
duo parachutesprong lijkt me
ook geweldig! Ik weet alleen
niet of ik het durf.
Mijn lievelingsdier is…
Momenteel onze hond Kobus.
We hebben hem twee jaar geleden geadopteerd viaj stichting
Poor Animal. Hij was al ruim 7
jaar oud en mag lekker bij ons
van zijn oude dag genieten.
Mijn beste vriend/vriendin…
Mijn man Winfried. We zijn bijna 25 jaar getrouwd en nog veel
langer samen, ik was 14 toen we
verkering kregen dus we hebben
al heel veel samen meegemaakt.

Pagina 20

Vervolg GEWOON BIJZONDER
Het belangrijkste in een
vriendschap vind ik…
Dat je leuke maar ook minder
leuke dingen met elkaar kunt
delen. En elkaar accepteert zoals
je bent. En natuurlijk dat je een
hoop lol maakt met elkaar!
Ik zou best eens een weekje
willen ruilen met…
Sanne Hans, de zangeres van
Miss Montreal. Ik zou willen dat
ik zo kon zingen, gitaar spelen
en performen als zij.
Ik heb bewondering voor…
Mensen in de zorg die met
dementen of gehandicapten
werken.
Klundert vind ik…
Een gezellige plaats om te
wonen, mede door de leuke
vrienden en kennissengroep
die we hier hebben. Als ik nu in
Zevenbergen kom, waar ik ben
opgegroeid, daar zou ik echt niet
meer naar terug willen.

Bijna 200 oude
tractoren op
Tractorendag

Wat ik mis in Klundert is…
Niet zoveel, een wat bruisender
centrum met meer horeca en
bijvoorbeeld af en toe live muziek op de vlonders. Verder qua
winkelaanbod is hier eigenlijk
bijna alles wel te koop.

Zaterdag 15 juni is het weer zover. De 17e editie van Tractorendag in Willemstad. Locatie: het grote parkeerterrein bij
de vuurtoren met uitzicht over het water.

Mooiste plekje in Klundert…
Ik geniet er nog steeds van als ik
bij ons de weg uit kom en ik kijk
uit over het park en de stenen
poppen, al moet er wel even een
hogedrukspuit overheen.

Al jaren lang is deze traditie niet meer weg te denken en wordt
het evenemnent steeds verder uitgebreid. Buiten de 200 oude
tractoren die je terug wanen in de vroegere tijden wordt er dit
jaar nog verder uitgebreid. De kinderen worden hier zeker niet
vergeten. Met het oude ambacht van touwdraaien kan men
ontdekken waar het springtouw vandaan kom. Ook zal er een
leuk springkussen aanwezig zijn. Diverse stationair motoren
zullen de maismolen aandrijven zodat je kan zien hoe het mais
gemalen word. Buiten dit zijn er nog diverse oude ambachten
te ontdekken op deze dag.
’s Middags zal de karavaan nog een demonstratie tour maken
door en rond het pittoreske Willemstad. Al met al wordt dit
een tentoonstelling die je niet mag missen. Iedereen is dan ook
van harte welkom om te komen kijken. De toegang is geheel
gratis, dit kan door de vele vrijwilligers en sponsoren die zich
voor dit evenement inzetten. Start evenement vanaf 10.00 uur.

Minst mooie plekje in Klundert…
Tja, toch weer die bult...
Mooiste plekje in gemeente
Klundert…
Willemstad vind ik de mooiste
en gezelligste kern van de gemeente Moerdijk.
door Anjo van Tilborgh

K E R K B E R I C H T E N
Immanuël Parochie West

Immanuël Parochie Oost

Donderdag 13 juni
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Eucharistieviering

Zaterdag 15 juni
19.00 uur: H. Bartholomeus Kerk
Eucharistieviering
Voorgangers: A. Schuerman en
Piet de Meijer

Molenstraat 26 Fijnaart

Vrijdag 14 juni
17.00 uur: Gebedsviering Noordhoek
19.00 uur: Oecumenische viering
Klundert
Zondag 16 juni
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Eucharistieviering
Celebrant: M. Prasing
Maandag 17 juni
15.00 uur: Fendertshofviering
U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Kerkplein 4, Zevenbergschen Hoek

Ziekentriduum
dinsdag 18 juni, woensdag 19
juni en donderdag 20 juni
10.00 uur: Eucharistieviering
15.15 uur: Woord- en Communieviering
Protestantse Gemeente Fijnaart,
Heijningen, Standdaarbuiten
De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart
De Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64 Fijnaart

Zondag 16 juni
10.00 uur: De Dorpskerk
Heilig Avondmaal; FLAME
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren
via www.kerkomroep.nl
Hervormde kerk Klundert
Kerkring 1 Klundert
Gereformeerde Kerk
Von Kropffplein 1 Klundert
Zondag 16 juni
10.00 uur: Gezamenlijke dienst
in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. J. Dekker, Lemele
11.45 uur: Gezamenlijke speciale
dienst 'Connected' in Gereformeerde kerk
16.30 uur: Middagdienst in Ge-

reformeerde kerk
Voorganger: dhr. Bert Schreuders
18.30 uur: Avonddienst in Hervormde kerk
Voorganger: ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
Protestantse Kerk Moerdijk
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 16 juni
09.30 uur: Ds. W. van Herwijnen
Huis van de Wijk Mauritshof
Prins Willemstraat 2 Klundert
Vrijdag 14 juni
19.00 uur: Oecumenische weeksluiting

Voor bedrijven en particulier: Kantoorartikelen in de winkel of via
Voorstraat 8a, Fijnaart
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Woensdag 12 juni: Nationale Buitenspeeldag

Moerdijkse kinderen
mogen zich uitleven
met SKW De Klavers

Veel te doen met Waterpoortweekend op Fort Sabina

MOERDIJK - De Stichting Kultureel Werk (SKW) De Klavers uit
Moerdijk organiseert elk jaar in het dorp allerlei activiteiten
in het kader van de Nationale Buitenspeeldag. Woensdag is het
weer zover en alle kinderen vanaf twee jaar tot en met groep 8
uit het dorp Moerdijk zijn uitgenodigd om mee te komen doen.
De kinderen mogen zich uitleven met verf en hout bewerken,
er zijn allerlei leuke spelletjes,
een springkussen en een rodeostier en om het helemaal af
te maken is er voor de kleintjes
een echte draaimolen.
Alle activiteiten zijn te doen in
de Margrietstraat. Deze straat
is dan afgesloten voor verkeer,
zodat de kinderen ook werkelijk
de hele middag op straat kunnen spelen.

Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom bij IBS de Klaverhoek. Hier
is het verzamelpunt waar de
kinderen zich mogen melden.
Alle kinderen krijgen een knipkaart met spelletjes en hiermee
kunnen ze ook wat te eten en te
drinken krijgen. Deze middag
wordt helemaal gratis aangeboden, dankzij subsidie van de
gemeente Moerdijk en sponsorbijdragen van ATM Moerdijk en
Rijk Zwaan Fijnaart.

90 wandelaars bij avondvierdaagse Noordhoek

Foto Ellen van der Vlist
NOORDHOEK - Afgelopen week zijn de Noordhoekers aan de
wandel gegaan. Maar liefst zo'n 90 deelnemers hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse avondvierdaagse, georganiseerd door
de Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek.
De deelnemers konden kiezen
uit tochten van 5 of van 10 kilometer. Het grootste deel liep
de routes van 5 kilometer. De
meeste routes uiteraard in en
om Noordhoek, maar op de
woensdagavond was er een
speciale wandeling uitgezet in
en om Willemstad. Dus moesten
alle wandelaars eerst die kant
op gebracht worden om daar
deze speciale route te wandelen.

Alhoewel de weersverwachting
voor de afsluitende dag niet bepaald gunstig was, er was vrijdag zelfs code geel afgegeven,
hoefde de vierdaagse gelukkig
niet afgelast te worden. De
weersomstandigheden vielen
alles mee en alle wandelaars
konden keurig hun routes lopen
en hun felbegeerde medaille in
ontvangst nemen.

HEIJNINGEN - Zondag 16 juni staat het bol van activiteiten op Fort
Sabina. Het fort is dan de hotspot van het Waterpoortweekend.
De volgende zaken staan op het
programma:

de mooiste verhalen uit de geschiedenis.

Het Meemaaktheater speelt...
Het Meemaaktheater van Jannos
Groffen is een trouwe publiekstrekker. Jannos Groffen maakt
al jaren theatervoorstellingen
voor jong en oud waarin het
publiek wordt betrokken. Dit
keer een spetterende voorstelling over een groot strateeg uit
onze geschiedenis, Menno van
Coehoorn.

Exposities
Het Watersnoodhuis Heijningen
en het Vlasserij en Suikermuseum zullen deze dag exposeren
op het fort.

Natuurlab
In een speciaal ingericht natuurlab kun je met schepnet en
emmer op avontuur om te ontsekken wat er zoal in de gracht
van het grote fort leeft.

Rondvaarten
Met de boot de Waterpoort, die
vlakbij het fort ligt aangemeerd,
kun je rondvaarten maken over
het Volkerak.
Verder zullen er deze dag huifkarritten zijn naar Fort de Hel,
Vesting Willemstad en het Watersnoodhuis.
Uiteraard kunt u genieten op het
fort van heerlijk eten en drinken
van de Kletsmajoor.

Rondleiding
Deze dag kun je twee keer op
excursie met de gids. Hij vertelt

Kom genieten op Fort Sabina!
Voor meer informatie kijkt u op
www.fortsabina.nl

Bloedsuiker en bloeddruk
meten door de wijkzuster
HEIJNINGEN - In de maand juni doen we het wat anders! Er is
dan een inloopmoment en een themabijeenkomst.
Op donderdagmiddag 13 juni van 14.00-15.00 uur wordt er door
wijkzuster Linsy Remijn bloedsuiker en bloeddruk gemeten in het
Pestalozzihuis in Heijningen. Hier kunt u ook binnenlopen met
vragen of opmerkingen op het gebied van wonen, gezondheid,
zorg en welzijn in Heijningen. Op donderdag 20 juni van 13.0015.00 is er een informatiebijeenkomst over autisme, georganiseerd in het Pestalozzihuis in samenwerking met CBS ’t Kompas,
Zintri zorg, Hand in Hand voor Heijningen en Surplus Welzijn.
Komt u ook? Svp even aanmelden via mantelzorg.moerdijk@
surplus.nl
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Kinderraad Shell Moerdijk
bezoekt basisscholen

FIJNAART/KLUNDERT - Op 6 juni vond op jubilerende basisschool
de Toren in Zevenbergen de kick-off plaats van de werving van
leerlingen voor de eerste Shell Moerdijk Kinderraad.
Alle leerlingen van de 50-jarige
school ontvingen als eerste een
speciale Shell Moerdijk Kinderraad bidon. Zo kunnen de kinderen in de pauzes water tappen,
wat mooi aansluit in het kader
van ‘Gezonde School’.
Klundert en Fijnaart
Bijna alle basisscholen in Moerdijk, Klundert, Fijnaart en Zevenbergen worden ook bezocht.
Daar ontvangen de leerlingen
uit de bovenbouw een bidon en
krijgen ze de uitnodiging om een
jaar mee te doen met de kinderraad van Shell Moerdijk.
De Kinderraad biedt plaats aan
maximaal 20 kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8 van de diverse

basisscholen. Gedurende het
jaar leren de kinderen alles over
Shell Moerdijk en bespreken ze
met elkaar een speciaal thema.
Aan het eind van het jaar komen
de kinderen met hun eigen thema-plan en overhandigen dat
advies aan de General Manager
van Shell Moerdijk.
De Kinderraad krijgt binnenkort een eigen webpagina op
de website van Shell. Hierop is
straks onder andere spreekbeurt
informatie te vinden. Ook gaat
het verhaal over de ervaringen
van de kinderraadleden en hun
advies via de website verder.
De installatie van de kinderraad
zal op 18 september aanstaande
plaatsvinden.

Informatieavond
laatste fase
herinrichting
Steenweg Moerdijk
MOERDIJK - Het eerste deel
van de herinrichting van
de Steenweg in Moerdijk is
zo goed als afgerond. Het
is nu tijd voor de volgende
fase. Gemeente Moerdijk
gaat het gedeelte tussen de
Koning Haakonstraat en de
Havenkant opknappen. Op
woensdag 19 juni is er een
informatieavond over de
plannen.
Tijdens deze informatieavond liggen er voorlopige
schetsontwerpen ter inzage
en er wordt een toelichting

gegeven op de plannen. Er
zal onder meer ook meer
verteld worden over wat de
gevolgen van de werkzaamheden kunnen zijn. Bovendien is er ruimte om vragen
te stellen en eigen ideeën in
te brengen. Die worden waar
mogelijk dan verwerkt in het
definitieve ontwerp.
Deze informatie is op
woensdagavond 19 juni van
19.30 - 21.00 uur in de Ankerkuil aan de Steenweg 48
in Moerdijk.

Bericht
Bericht van
van
de
de wijkagent
wijkagent
MMBS voertuig
Op 5 juni hield Team Verkeer Zeeland-West-Brabant
een snelheidscontrole op de
Stoofdijk tussen Fijnaart en
Klundert. Tijdens deze controle zijn er twee rijbewijzen
ingevorderd. Eén bestuurder
reed 114km/h waar 60 is toegestaan. Een MMBS voertuig
reed 120km/h, terwijl deze
maximaal 25km/h mag. Tevens
werden er diverse gebreken
geconstateerd aan dit voertuig
o.a. ondeugdelijke elektrische
bedrading, blauwe ledverlichting en scherpe delen. Het
MMBS voertuig is inbeslaggenomen. Een MMBS is een voertuig met beperkte snelheid dat
bestemd is voor het uitvoeren
van specifieke werkzaamheden
en heeft geen kenteken nodig.
Wel heeft dit voertuig een
verzekeringsplicht.
Geen rijbewijs
Op de Oudemolensedijk
Fijnaart viel zondag 9 juni om
00.15 uur het rijgedrag op van
een de bestuurder in een personenauto. Hij werd staande
gehouden en bleek een 62
jarige inwoner uit Fijnaart te
zijn. Hij bleek niet te beschikken over een rijbewijs. Tegen
de bestuurder is een proces
verbaal opgemaakt.
Tikkie-fraude
Hoe populairder deze manier
van betalen wordt, hoe aantrekkelijker het wordt voor oplichting. Deze vorm van oplichting
noemt men Tikkie-fraude.
Criminelen kopiëren websites
van aanbieders van betaalverzoeken om hun fraude uit te
kunnen voeren. De kopieën zijn

nagenoeg gelijk aan de website
van de echte aanbieder. Oplichters benaderen slachtoffers n.a.v.
een reactie op b.v. een online advertentie. De gedupeerde wordt
verzocht één cent over te maken
aan de hand van het toegestuurde betaalverzoek. Nietsvermoedend klikt het slachtoffer op de
toegestuurde link om de cent te
betalen via 'Tikkie'. Vervolgens
komt u terecht op een scherm
wat er exact hetzelfde uitziet als
het scherm van iDeal. Let op, dit
is niet het scherm van iDeal zelf,
enkel een valse 'kopie' hiervan.
Zodra er door het slachtoffer bij
de bank wordt ingelogd, is voor
de crimineel de gebruikersnaam
en wachtwoord zichtbaar. Ook
TAN-codes of andere tweede verificatiecodes kunnen uitgelezen
worden.
De crimineel heeft alles in handen om de bankrekening van
het slachtoffer te plunderen.
Let daarom goed op de URL of
link die u naar een betaalverzoek leidt. Tikkie betaalverzoeken komen bijvoorbeeld altijd
vanaf het webadres https://tikkie.me en niet via bijvoorbeeld
https://tikkie.space of https://
tikkiebetaalverzoek.nl

Johan Damen

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

Ron van Bentum

Wijkagent Klundert, Willemstad, Helwijk, Tonnekreek,
Noordschans en Noordhoek
Ron.van.Bentum@politie.nl
T 0900-8844

Bezoek onze showtuin & winkel!

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl
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Vader en zoon Dierks onderscheiden door KNWU

35ste Wielerronde van de Fendert scoort een tien
Tien
Zowel Stichting Wielerpromotie
Fijnaart, de sponsoren, medewerkers, KNWU, bezoekers als
renners kijken terug op een
topdag. De juryvoorzitter van de
dag had het voornemen om in
haar verslag nog kritiek te uiten.
Echter was alles zo goed tot in
detail verzorgd, dat zij niets had
aan te merken en niet anders
kon dan de organisatie belonen
met een tien.
Winnaars
Jeugdcat. 1: Levi van der Kaa
Jeugdcat. 2: Nicole van Sighem
Jeugdcat. 3: Zeb Olsthoorn
Jeugdcat. 4: Maike Tazelaar
Jeugdcat. 5: Tyler Eyk
Jeugdcat. 6: Senna Remijn
Jeugdcat. 7: Thom van Herwaarden
Nieuwelingen: Matyas Kopecky
Voor het 35ste jaar reed de wielerronde door de straten van Fijnaart. Foto: Marcel Matthee

Stichting Wielerpromotie Fijnaart kijkt terug op een zeer geslaagde 35ste editie. Zondag verschenen
tientallen jeugdrenners en Nieuwelingen aan de start. Drieëntwintig ID-renners namen deel aan
het NK Paracycling. Plaatselijk favoriet Jean Hamers moest genoegen nemen met de negende plaats,
maar werd wel door de stichting in het zonnetje gezet.
De Rijk Zwaan Wielerronde van
de Fendert staat jaarlijks op de
tweede zondag van juni op de
wielerkalender. Dit jaar viel dat
op eerste pinksterdag, samen
met Graanpop. Desondanks was
het evenement een groot succes. De inschrijvingen kwamen
moeizaam op gang, maar trokken de laatste weken enorm aan.
Daardoor had elke categorie een
mooi deelnemersveld. Het weer
was ook in het voordeel van de
organisatie. Maar ja, je krijgt
wat je verdient. De eerste wedstrijd werd weggeschoten door
Fijnaarts raadslid Ben Vos. Wethouder Jack van Dorst hanteerde
het starterspistool bij het NK Paracycling. Nederlands kampioen
bij de mannen werd, zoals verwacht, Joannathan Duinkerke.
Bij de vrouwen ging de zege naar
Irma van Duyn.
Ad en Marco Dierks
In de pauze was er nog een verrassing voor vader Ad en zoon
Marco Dierks. De KNWU onderscheidde beide organisatoren
voor hun inzet voor de wielersport. Ad kreeg het zilveren
wiel voor 40 jaar trouwe dienst.
Marco ontving voor zijn 25 jaar
trouwe inzet de gouden speld.

Moreno Tak
Het wielerevenement werd afgesloten met de Nieuwelingen.
Moreno Tak uit Fijnaart reed
naar een fraaie vierde plaats. Hij

had op meer gehoopt. Door het
enige, overigens niet ernstige,
kleine valpartijtje werd hij gehinderd en eindigde hij net naast
het podium.

NK Paracycling mannen 19+:
Joannathan Duinkerke
NK Paracycling vrouwen 19+:
Irma van Duyn
NK Paracycling Junioren:
Jayden Dekker
NK Paracycling Junior-vrouwen: Celine de Vreede
NK Paracycling Tandems:
Leon Brinksma
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Bart Ploeg toont aan in Venray: hij is de beste

Bart Ploeg met de beker. Foto: Bas Kaligis

HEIJNINGEN - Karter Bart Ploeg had een uitermate succesvol
weekeinde op het circuit van Venray tijdens de tweede ronde van
het Nederlands kampioenschap IAME X30. De 13-jarige rijder uit
Heijningen won zondag de kwalificatie, de heats én de finale. Ook
reed hij in de Junioren-klasse de snelste ronde van het weekeinde.
“Eindelijk”, begroette Bart met
enige opluchting zijn eclatante
succes op het circuit in het zonovergoten Venray. “Want gisteren ging het niet echt goed in de
finale.” Wat was er gebeurd? Na
drie herstarts en een rode vlag

wilde zijn motor zaterdag bij de
definitieve herstart plots niet
meer: ontsteking kapot. Dat betekende een uitvalbeurt en dus
had hij een dag later wat goed te
zetten.
Want dat hij snel was, dat had

hij in de kwalificatie (tweede)
en in de heats (tweede en eerste) op zaterdag al laten zien.
Op zondag liet hij dat opnieuw
zien, alleen dan nog een stuk
beter. Dominant, dat was hij.
Of zoals Bart het zei: “Het ging
best wel goed.” Hij maakte zijn
motortuner [BRICE] een compliment. “Die waren heel goed
afgesteld. We hadden de beste
motoren van het veld.” Dat demonstreerde hij niet alleen door
zijn overwinningen maar ook
door de snelste rondetijd van het
weekeinde. “Zo heb ik mooi kunnen winnen. Het was ook een
leuke baan om op te rijden. Wel
was die wat zanderig. Daardoor
gingen de tandwielen er snel
doorheen.”
Natuurlijk valt of staat een goed
resultaat in het karten bij het
materiaal waarmee de rijder
racet, maar de rijder zelf moet
heel wat in huis hebben om
daadwerkelijk die toppositie uit
het vuur te slepen. Welnu, dat
was wel aan Bart besteed. Hij
liet afgelopen weekeinde overduidelijk zien te profiteren van
de ervaring en kennis die hij dit

seizoen opdoet in de IAME Euro
Series, het Europees kampioenschap voor IAME-rijders. “Die
wedstrijden zijn echt heel moeilijk”, zei hij. “De kwalificatie is al
heel moeilijk omdat iedereen zo
dicht bij elkaar in de buurt zit.
Dat vind ik leuker. De races zijn
er ook heel mooi omdat er heel
veel competitie is. Er doen veel
grote buitenlandse teams aan
mee.”
Hij leert er veel van, stelde Bart.
“Zoals inhalen en kwalificeren.
Ook wordt er heel sportief gereden.” Toch is dat niet het enige
dat zijn ongekende dominantie
in Venray verklaarde. Sinds enige
tijd doet Bart aan kickboksen.
Twee keer in de week twee uur,
als training voor het karten. “Ik
kan me daardoor beter concentreren tijdens races en ik heb
nu ook een betere conditie. Dat
merk ik echt als ik in de kart zit.
En als ik uit de kart kom ben ik
ook minder moe. Laat de volgende race dus maar komen!”
Bart Ploeg wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door Trucken Trailerservice Klundert.

Geslaagde Koppel Dartfootball voor KiKa bij Fendertse Hoeve
onder elkaar. Samen met wedstrijdleiders Cees Buik en Toon
van Peer werden alle scores goed
en zorgvuldig bijgehouden.

FIJNAART - Zondag 2 juni was het koppel Dartfootball evenement
dat werd gehouden bij de Fendertse Hoeve. Het evenement dat
in teken stond van KiKa was ondanks het zeer warme weer en
vele activiteiten toch goed en leuk bezet. De dag werd leuk opgevrolijkt door DJ Jeroen van Beveren. Hij zorgde met zijn leuke
muziek ervoor dat het terras gezellig vol begon te lopen. Voor de
kinderen was er een leuk springkussen beschikbaar. Dartsforever
was blij dat zij dit evenement mocht organiseren samen met Bas
en Jordi van de Fendertse Hoeve en hopen na deze mooie dag dat
ze er een mooi vervolg aan kunnen geven.
Gastheer Co Stompé, een goede
bekende van de stichting en bekend van RTL7Darts, was aanwezig om de deelnemers gezellig
te motiveren die aan het Koppel

Dartfootball mee deden en alle
scores om te roepen. Dat kun je
wel aan Co overlaten. De deelnemers genoten ervan en maakten
er een mooie gezellige strijd van

Verloting KiKa
Tussen de wedstrijden door
werden er lootjes verkocht ten
bate van KiKa met leuke prijzen
die de mensen konden winnen.
Dit zorgde voor een mooie opbrengst van 420 euro. De prijzen
waren geschonken door:
Slijterij Peter van de Maas, Bloemenshop Marloes, Topshopper
Fijnaart, DA Drogisterij Fijnaart,
DJ Jeroen van Beveren, AH Klundert, Gerard Nuijten Fotografie
Vishandel Yerseke B.V., TVS Service en De fFndertse Hoeve.
Wedstrijden
Na de spannende voorrondes
konden alle deelnemers echt aan
de bak en in de kwartfinales te
zijn gekomen met de volgende
wedstrijden:
Andre – Appie / Ko – John 180
-241
Remco- Robert / Jeroen – Wally
89-241
Thierry –Nick / Bas- Jeroen 174-157
Annemarie-Bonita / RichardBram 164-152

Halve finale:
Ko – John / Jeroen – Wally 146148
Thierry- Nick / Annemarie-Bonita 158-118
Finale:
Jeroen- Wally / Thierry- Nick
181-184
3e / 4e plaats:
Annemarie-Bonita / Ko – John
185-185 Ko-John winst na
shoot out
Na de wedstrijden kon de
prijsuitreiking beginnen en de
winnaars Thierry van Steen en
Nick van de Zanden gehuldigd
worden met prachtige bokaals.
Iedereen kon terugkijken op een
prachtige leuke dag die voor een
herhaling vatbaar is. Co vond
het leuk deze dag erbij te zijn
en heeft al aangegeven als de
datum schikt volgend jaar heel
graag terug te willen komen.
Natuurlijk ook alle deelnemers
enorm bedankt voor jullie deelname aan het 1e Koppel Dartfootball de Fendertse Hoeve en
tot de volgende editie koppel
Dartfootball de Fendertse Hoeve.
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Roparun: de run op het leven

Mini Roparun op schoolplein van De Rietvest

Kalender
Dinsdag 11 juni
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 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 raadsliedenwerk, Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
13.30 uur: Nationale Buitenspeeldag in de speeltuin van Het Westerkwartier Klundert
13.30-16.30 uur: Buitenspeeldag in de Margrietstraat in Moerdijk
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend, 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)

KLUNDERT - Jaarlijks wordt met Pinksteren de Roparun gelopen,
een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Ook de Moerdijkrunners hebben weer meegedaan aan deze geweldige sponsorloop. Op de Klundertse basisschool De Rietvest wilden ze ook
graag een steentje bijdragen aan deze run op het leven. Vrijdag
voor het Pinksterweekend liepen zij hun eigen mini Roparun
rond de school.
Alle kinderen van alle klassen deden mee. Van te voren
hadden ze allemaal heel wat
sponsorgelden bij elkaar weten
in te zamelen. Vrijdagochtend
was het schoolplein omgetoverd
tot een heus Roparun parcours
compleet met grote opblaasboog als start en finish. De
Moerdijkrunners waren natuurlijk ook present om de kinderen
aan te moedigen en ze liepen
zelfs de nodige rondjes mee.
Toen alle rondes gelopen waren
kon directeur van De Rietvest
Marco van Bers een cheque
overhandigen aan de Moerdijkrunners van maar liefst
1852,25 euro.
"Een prachtige opbrengst hebben onze kinderen bij elkaar
weten te rennen, daar zijn we
met z'n allen hartstikke trots op.
Op onze school vinden we het
belangrijk om ook aan dergelijke
doelen ons steentje bij te dragen, maatschappelijk en sociale
betrokkenheid, dat willen we

onze kinderen meegeven", aldus
Van Bers,
"Trachten leven toe te voegen
aan de dagen, waar geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven"
De echte Roparun van Parijs
naar Rotterdam zit er inmiddels
ook weer op. Met 530 kilometer
is dit de langste non-stop estafetteloop ter wereld. De route
wordt afgelegd door acht lopers,
begeleid door een team van
fietsers chauffeurs, kaartlezers
en cateraars. Het is een unieke
hardloopwedstrijd met een
uniek doel: trachten leven toe te
voegen aan de dagen, waar geen
dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven. De
totale sponsoropbrengst stond
bij het ter perse gaan van deze
editie op ruim 3,3 miljoen euro.
door Anjo van Tilborgh

Snuffel- en boekenmarkt
FIJNAART - In de rooms-katholieke kerk aan de Molenstraat 26 in
Fijnaart vindt zaterdag 31 augustus een snuffel- en boekenmarkt
plaats. De aanvang is 08.30 uur. Er zijn ook verse pannenkoeken
en poffertjes verkrijgbaar.

Donderdag 13 juni
13.30 uur: Bingomiddag KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6
in Fijnaart
14.00-15.00 uur: Inloop, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in
Heijningen
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in
Heijningen
Zaterdag 15 juni
11.00 uur: ITVLE, sportpark De Fendert in Fijnaart
11.00-17.00 uur: Streekproductenmarkt bij VlasserijSuikermuseum, Stoofdijk 1a in Klundert
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De
Stad Klundert, Molenstraat 33 in Klundert
15.30 uur: Kerkringdag bij De Ring, Kerkring in Klundert
18.00 uur: Barbecue De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart
18.00 uur: Theaterwandeling, Fort Sabina, Fortweg 1 in
Heijningen
Zondag 16 juni
11.00 uur: Waterpoortweekend, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen
13.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend,
Stoofdijk 1a, Klundert
Maandag 17 juni
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof,
Prins Willemstraat 2 in Klundert
10.00-11.30 uur: Ontmoetingsmoment diverse culturen in het
Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
Dinsdag 18 juni
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in
Heijningen
15.15-16.00 uur: Contactmoment/spreekuur wonen, zorg, welzijn,
gezondheid, opvoeding in d’Ouwe School in Noordhoek
Woensdag 19 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
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend, Stoofdijk 1b in
Klundert
16.00-17.00 uur: Gratis introductieles Muziekspeeltuin (kinderen
vanaf 4 jaar) in De Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert
19.00 uur: Knutselavond in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
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Seizoen afgesloten bij
90 jaar v.v. De Fendert… Bridgeclub Klundert
wat een feest…
Een terug- en vooruitblik

Uitslag maandag 3 juni:
1. Ineke van der Klis en Ine
Oranje: 67,01%
2. Doortje Goedemondt en Jo
Leendertse: 58,68%
3. Janny Verhoeven en Tonnie
Vreugdenhil: 54,51%
3. Adri Mol en Dick Saarloos:
54,51%
5. Lia van Eekelen en Riet Bol:
54,17%

Dit was de laatste competitieavond van het seizoen
2018/2019.
De clubkampioenen zijn geworden Ineke van der Klis en Ine
Oranje.
Veel belangstelling voor één van de hoogtepunten: de wedstrijd tussen v.v. de
Fendert 1 en oud-NAC.

Wat is er genoten tijdens het 90-jarig jubileumfeest van v.v. de
Fendert van 29 mei tot en met 1 juni!
Een feest met allerlei leuke
verrassingen, lollige verhalen,
toffe activiteiten, grappige momenten, mooie gesprekken, onverwachte ontmoetingen, soms
stoere praatjes, fijne herinneringen, sportieve acties, lekker
eten, genoeg te drinken, oorstrelende muziek, opvallende optredens, hartelijk handenschudden
en ga zo maar door! Het 90-jarig
jubileumfeest, opnieuw een
hoogtepunt in het intussen
dikke mijlpalenboek van v.v. de
Fendert.
Om dit allemaal voor elkaar te
krijgen, zijn er ontelbaar veel
uren gedraaid, is er door een
hele grote groep vrijwilligers
kei- en keihard gewerkt en is
op allerlei manieren van alles
en nog wat gerealiseerd, zowel
voor als achter de schermen.
#1dorp1club! We realiseren ons

dat niet genoeg benadrukt kan
worden hoe belangrijk de rol
van die grote groep kanjers is.
Daarom ook op deze manier
nogmaals een welgemeend
dankjewel aan al die helpende
handen!
100 jaar
Het getal 100 kwam ook al in
menig gesprekje voor… nog 10
jaar, dan bestaat onze schitterende club 100 jaar. En vervolgens de vraag…”En gaan we dan
weer zo’n gaaf feest bouwen?”
Hoe de vlag er in 2029 bij v.v.
de Fendert bijwappert, is nu
moeilijk in te schatten. Maar
waarschijnlijk wordt ook dan
verschillende keren en vol trots
het clublied ‘De Fendert vooruit’
uit volle borst meegezongen’.
Jubileumcommissie v.v. de Fendert

Bridgeclub Fijnaart
Uitslag maandag 3 juni
A-lijn
1. Martha en Piet Berghout
60,76%
2. Piet Breure & Bram Huitkar
57,99%
3. Jan Timmers & Ernst Verwer
56,94%
B-lijn
1. Willy Timmers & Nelleke van
Zuilichem 61,11%

2. Rob den Engelse & Guido Voet
56,25%
3. Nettie en Anton Bom 52,08%
C-lijn
1. Toon Reijnders & Graeme Reijnders 63,89%
2. Nettie Donders & Dit Konings
63,54%
3. Toos Schrauwen & Ineke Dane
59,72%

De Slemkampioenen van dit
seizoen zijn Lia van Eekelen en
Riet Bol.
Bridgeclub Klundert heeft nu
vakantie en begint weer op 2
september. Elke week op maandagavond wordt er gespeeld in
De Stad Klundert. Degenen die
kunnen bridgen zijn van harte welkom om aan te sluiten.
Ook beginners zijn welkom bij
Bridgeclub Klundert. Voor hen
worden beginnerscursussen georganiseerd.
Meer informatie is op te vragen
bij Gerda Vermeulen telefoon
06-51544511 of Conny Gerrits
telefoon 06-22093780.

Bridgeclub Ruigenhil
Uitslag ZomerAvondCompetitie, 1e ronde, donderdag 6 juni
A-lijn
1. Kees de Jong/Anton Bom
59,38%
2. Truus van Neste/ine de Pender
57,81%
3. Veronica van Nieuwenhuyzen/
Anita Koole 52,60%
4. Corrie Maat/Bert Maat 52,08%
5. Sjaan Oele/Dingeman Kamp
51,56%
B-lijn
1. Wies Schot/Toon van der Bom
68,06%

2. Toos Schrauwen/Jeanne van
Putten 59,72%
3. Hans Riethoff/Bram Huitkar
56,94%
4. Maarten Schouls/Manda Kaptein 54,86%
5. Hannie van Tilborgh/Ries van
Tilborgh 45,14%
Dit was de eerste ronde van de
Z.A.C., welke wordt gespeeld in
de Blokhut te Willemstad, aanwezig 19.30 uur; aanvang 19.45
uur.

PV Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging
Fijnaart Montlucon, Eendaagse
Fond van zaterdag 8 juni
± 602 km. Gelost om 11.00 uur
met 78 duiven.

Uitslag Postduivenvereniging
Fijnaart Morlincourt, Vitesse
ude duiven van zaterdag 8 juni
± 251 km. Gelost om 14.30 uur
met 53 duiven.

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

1. A.C.A. Kersten Fijnaart
2. A.C.A. Kersten Fijnaart
3. Van Dijk-Loman Oud Gastel
4. C.J. Kocken Fijnaart
5. Van Dijk-Loman Oud Gastel
6. A.C.A. Kersten Fijnaart
7. A.C.A. Kersten Fijnaart
8. A.C.A. Kersten Fijnaart
9. Van Dijk-Loman Oud Gastel
10. A.C.A. Kersten Fijnaart
11. C.J. Kocken Fijnaart
12. Van Dijk-Loman Oud Gastel
13. Van Dijk-Loman Oud Gastel
14. A.C.A. Kersten Fijnaart
15. Van Dijk-Loman Oud Gastel
16. A.C.A. Kersten Fijnaart
17. A.C.A. Kersten Fijnaart
18. A.C.A. Kersten Fijnaart
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Feest bij 20-jarige SPROK Klundert
KLUNDERT _ Dit jaar viert de
Stichting Plaatselijke Raad Ouderenwerk Klundert (SPROK)
haar 20-jarig bestaan. Op
zaterdagmiddag 29 juni is
het feest voor alle Klundertse
55-plussers in De Niervaert
aan de Molenvliet 7 in Klundert.
De gasten krijgen een leuk feestprogramma aangeboden, waaronder een optreden van Harvano. Dit harmonieorkest bestaat

uit zo'n zestig 50-plussers uit
de hele regio die zich volledig
willen wijden aan hun muzikale hobby. Elk week repeteert
dit seniorenorkest op woensdagmiddag in Het Veerhuis in
Oud-Gastel. Tijdens het SPROKfeest in Klundert zullen zij de
gasten trakteren op een gezellig
feestelijk programma.
Voor de stichting ook een mooi
moment om de nieuwe voorzitter voor te stellen. Na twintig

jaar voorzitterschap zal Corrie
van Brecht het stokje overdragen aan Henk van Steeg.
Het feest begint die middag om
14.00 uur, de zaal gaat om 13.30
uur open. De onkosten voor die
middag zijn 5 euro per persoon.
Hiervoor krijgt iedereen dan
verder alles gratis aangeboden,
waaronder ook een verloting
waar niemand zonder een prijs
naar huis hoeft te gaan. De dag
wordt afgesloten met een heer-

Wie weet meer over …
De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen is drie
maanden geleden begonnen
aan de bevrijdingstentoonstelling, ter herinnering aan
de bevrijding van Fijnaart en
Heijningen begin november
1944, nu 75 jaar geleden. Het
is de bedoeling dat we zoveel
mogelijk informatie verzamelen over alle mensen van
Fijnaart en Heijningen, die
tijdens de 2e wereldoorlog,
waar dan ook in de wereld,
om het leven zijn gekomen.
Tevens wordt getracht om
ook van alle soldaten, die op
het grondgebied van Fijnaart
en Heijningen gesneuveld
zijn, informatie te verzamelen. Met enige teleurstelling
moeten wij u melden dat we
nog steeds geen informatie
mochten ontvangen over Sebastiaan, Johannes Bierkens.
Hij is op 23 november 1944
in Breda op 8 jarige leeftijd
overleden ten gevolge van
een ontplofte fosforgranaat.
Ook heeft helaas nog niemand gereageerd op ons
verzoek voor informatie over

Adam Otto, geboren op 13
februari 1934 en overleden
op 2 november 1944. Verder zouden wij meer willen
weten over Willem den Hollander, geboren 15-11-1906
in Fijnaart en Heijningen
en overleden in Den Haag
als militair en Adrianus Johannes Koremans, geboren
06.08.1928 in Fijnaart en
Heijningen en overleden
op 18.09.1944 in Fijnaart en
Heijningen door een ontploffing van een granaat.
Help de Heemkundige Kring
bij hun streven om zoveel
mogelijk informatie voor de
toekomst te vergaren. !!! U
kunt uw informatie 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 medewerking.

Corina Tak weg bij Moerdijk Lokaal
FIJNAART - De chemie was weg en daarom heeft Corina Tak de
fractie van Moerdijk Lokaal per direct verlaten. De Fijnaartse
blijft in de gemeenteraad en gaat als eenmansfractie verder.
Dat heeft zij donderdagavond bekendgemaakt.
Het besluit valt Moerdijk Lokaal rauw op het dak, laat fractievoorzitter Pauline Joosten weten. In de afgelopen weken heeft
de fractie meerdere malen gepoogd een gesprek aan te gaan met
Tak omtrent haar aanwezigheid en functioneren, schrijft Joosten.
Moerdijk Lokaal stelt dat het liever na een transparant overleg
afscheid van elkaar had genomen. Ondanks de breuk wenst de
fractie Tak al het goede toe.

vv Oranje-Blauw ‘14
Clubdag

De jaarlijkse Clubdag staat gepland voor zaterdag 15 juni.
Voor deze dag nodigen wij graag
uit: Alle leden met partner en
alle jeugdleden en de ouders van
onze jeugdleden.

lijke maaltijd.
Opgeven voor deze feestelijke middag inclusief eten en
drinken kan tot 17 juni bij Cobi
Schneijderberg, (Mauritsweg
64), Janny Verhoeven (Pr. Willemstraat 4/35) of bij Joke Krijnen (Kerkweg 22). Graag daar
een envelop met de bijdrage
voorzien van naam en adres
daar bezorgen.

Programma clubdag
12.30: jeugd + ouders worden
verwacht
13.00: start jeugd-activiteiten
15.00: einde jeugd-activiteiten
15.00: toernooitje of wedstrijd
senioren
17.00: Officiële gedeelte
18.00/18.30: Begin barbecue
23.00: Einde clubdag
Aanmelden voor de BBQ kan
alleen bij de kantinemedewerkers, maar wel graag zo spoedig
mogelijk.
Kijk voor meer informatie en het
laatste nieuws altijd even op de
website: www.oranjeblauw14.nl

Voetballen voor
Instituut Verbeeten
FIJNAART - In het jaar van het
90-jarig bestaan van v.v. de
Fendert beleeft het Internationaal Toernooi Voor Lagere Elftallen haar 14e editie. De 13e
editie is dus overleefd, al ging
dat met de spreekwoordelijke
‘horten en stoten’ die bij het
‘getal 13’ horen. Het 14e ITVLE
vindt plaats op zaterdag 15
juni en begint om 11.00 uur op
sportpark De Fendert.
Quick Boys uit Katwijk is dit jaar
inmiddels voor de tiende maal
present. Dilettant uit Krimpen
aan de Lek neemt, na afwezigheid van maar liefst 6 jaar,
weer deel en ook bij de Ladies
Cup is Devo uit Bosschenhoofd
na 2 jaar afwezigheid weer terug. Nieuwkomers zijn Hoger
Op Molenbeersel uit Kinrooi
(België), sv Huizen, Pelikaan uit
Zwijndrecht en bvv Barendrecht
(Ladies Cup).

Op de toernooidag spelen de
Oranje Leeuwinnen tegen Kameroen hun 2e groepsduel op
het FIFA Wereldkampioenschap
vrouwenvoetbal. Deze wedstrijd
is op een groot tv-scherm te
volgen. DJ van de V is wederom
gevraagd om voor een onvergetelijke feestavond te zorgen.
Alles bij elkaar weer voldoende
ingrediënten voor een fantastische dag.
Het toernooi staat dit jaar voornamelijk in het teken van Instituut Verbeeten.
Instituut Verbeeten levert al
meer dan 65 jaar zorg op het gebied van radiotherapie (bestraling van doorgaans kwaadaardige aandoeningen) en nucleaire
geneeskunde (onderzoek en behandeling met behulp van radioactieve stoffen). Men is continu
bezig met onderzoek naar betere
en menswaardige manieren om
kanker te behandelen.

