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Beeld voor Walter Veness

45 jaar heemhundekring

Beet met schoolvissen

Expo Malawi

Feest bij het bereiken van hoogste punt van appartementencomplex

Keense Gorzen: historische naam voor een prachtige locatie
menten zijn bestemd voor kleine
huishoudens en geschikt voor
jong en oud.
Het heeft al met al zo'n twaalf
jaar geduurd voordat uiteindelijk
de bouw kon beginnen. Aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch trof in september de
2018 de eerste voorbereidingen
zoals het boren van de funderingspalen. De verwachting is
dat het nieuwbouwcomplex eind
dit jaar klaar is.

Nieuwbouw appartementencomplex Keense Gorzen - Foto Anjo van Tilborgh.

KLUNDERT – Keense Gorzen is de naam van het nieuwe appartementencomplex aan de Moye Keene
in Klundert. Deze naam is bedacht door Heemkundekring Die Overdraghe. Tijdens de feestelijkheden vanwege het bereiken van het hoogste punt werd de naam onthuld door de bestuursleden Kees
Hendrikx, An Römer en Ellen van Hattum.
Een historisch moment afgelopen woensdag bij het nieuwe
appartementencomplex aan de
Moye Keene in Klundert. Desirée
Brummans, wethouder Gemeente Moerdijk is blij dat het nu eindelijk zover is. "Het heeft even
geduurd, maar nu is het dan toch
echt bijna zover. Een prachtig
complex op een historisch plekje
hier in Klundert. De toekomstige
bewoners mogen trots zijn dat
ze hier straks op zo'n eersterangs locatie mogen wonen."
Ruud van den Boom, directeur
van Woonkwartier, is het hier
helemaal mee eens. "Er wordt al

jaren gesproken over dit nieuwbouwplan en nu staan we hier
eindelijk bij het bereiken van
het hoogste punt. Het wordt een
prachtig complex."
Sociale huurwoningen op eersterangs locatie
Vroeger stond op de plaats van
deze nieuwbouw een vleesfabriek. Jaren geleden werden de
eerste plannen al gemaakt om
hier een nieuw appartementencomplex te gaan bouwen. Het
oorspronkelijke ontwerp, gemaakt in 2008, omvatte de bouw
van dure huurappartementen.

Om diverse redenen is dit plan
nooit tot uitvoering gekomen.
In 2015 werd het vierjaarlijkse woningbehoefteonderzoek
uitgevoerd. Daaruit bleek dat
er behoefte is aan sociale huurwoningen, in het bijzonder naar
appartementen voor één- en
tweepersoonshuishoudens. Dit
gaf aanleiding om het huidige
ontwerp binnen het bestaande
bestemmingsplan te ontwikkelen.
Het appartementencomplex De
Keenze Gorzen bestaat uit drie
woonlagen met in totaal 24 sociale huurwoningen. De apparte-

Historische naam
Voor de naamgeving had Woningcorporatie Woonkwartier
een wedstrijd uitgeschreven. Er
waren 15 inzendingen en de toekomstige bewoners kozen hieruit de naam Keense Gorzen.
"Die naam is niet zomaar willekeurig gekozen", legt Kees
Hendrikx, voorzitter van Die
Overdraghe uit, "het gebied waar
nu het nieuwe wooncomplex
wordt gebouwd , was vroeger
het zogenaamde overstroomgebied van de getijdenrivier de
Moye Keene. Dat gebied werd al
in de 16e eeuw de Keensche of
Keense Gorzen genoemd. In een
omgeving met straatnamen zoals Keenestraat en Suijkerbergh
en in de buurt van het Verlaat,
de Buitengracht en de Stenen
Poppen vonden wij de naam
Keense Gorzen absoluut een
passende naam, die recht doet
aan het streven van Die Overdraghe, daarin gesteund door de
gemeente Moerdijk, om steeds
meer bekendheid te geven aan
het historische verleden van
Klundert. Fijn dat er inderdaad
voor deze naam is gekozen."

SMULTOPPERS

Van woensdag 19 t/m zaterdag 22 juni

Bakkers granola € 2,99

20% KORTING OP
SIKKENS BINNENVERF

+ 8 spaarpunten cadeau

Mango vlaaitjes met
slagroom per stuk € 0,99
Broodhapje
10 stuks € 3,49

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

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

Stapelkorting
1 stuk 20%
2 stuks 30%
3 stuks kleding of meer
40% korting

muv hoogzomer , basis en nieuwe collectie!

Stomerij stunt
kleding stomen nu € 5.00
Ten Cate ondermode
20% korting

GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR!

www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart
Tel (0168) 462684
Maandagochtend gesloten
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Colofon
Fendert & Klundert Lokaal
is een uitgave van

CPO Fijnaart wil 20 woningen
realiseren in Waterwijk Fijnaart

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, 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.

Een voorbeeld van een woning, gebouwd via een CPO-project.

De gemeente Moerdijk is van plan om in het westen van Fijnaart, naast de Parel, ruim honderd vrije
kavels uit te gaan geven waar iedereen zelf een woning op kan realiseren. Ongeveer twee jaar geleden is met een aantal geïnteresseerden CPO Fijnaart opgericht om hiermee uiteindelijk allemaal
hun droomhuis te gaan bouwen in plan Fijnaart West, oftewel Waterwijk Fijnaart.
CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Dat betekent dat iedereen nog
steeds zijn eigen huis ontwerpt
en bouwt, maar tijdens dit proces als groep zoveel mogelijk
zaken samen worden opgepakt.
Bijvoorbeeld de keuze voor de
architect en de aannemer worden als groep gemaakt. Het doel
hiervan is om waar mogelijk
schaalvoordeel te behalen en op
deze manier je eigen huis tegen
zo laag mogelijke kosten te realiseren. Het voordeel is al gauw
5 tot 10 procent, wat op bijvoorbeeld een rijwoning van 200
000 euro toch 10 000 tot 20 000
euro scheelt. Een ander voordeel
is dat de samenwerking er ook
voor zorgt dat de CPO’ers elkaar
kunnen helpen tijdens het ont-

werp en de bouw van de huizen.
Zeker omdat niet iedereen een
bouwkundige achtergrond heeft,
is het erg prettig om van elkaars
kennis gebruik te maken.
Architect
De vereniging is twee jaar geleden opgericht toen de gemeente
Moerdijk voor de eerste keer
serieus aangaf te willen gaan
bouwen in Fijnaart West. In de
laatste twee jaar is Vermeer Architecten uit Gilze geselecteerd
als de architect en nu de start
van het project ook vanuit de
gemeente steeds dichterbij begint te komen is begonnen met
de eerste plattegronden voor de
huizen. Dit om van daaruit aan
de buitenkant te kunnen gaan
werken. Tijdens het hele proces

worden de leden begeleid door
droomwonen.com uit Breda.
Zij bewaken voor hen het hele
traject, de planning, de kwaliteit,
de contacten met de gemeente
en de vergunningen en zorgen
samen met de architect ook voor
realistische ramingen van bouwkosten en budgetten etc.
Geïnteresseerd?
Ben jij geïnteresseerd in CPO
Fijnaart? Kijk dan op
www.droomwonenbrabant.nl/
portfolio/cpo-fijnaart voor meer
informatie. Hier kun je je ook
aanmelden voor het project. Ook
is er een informatieavond gepland
op 3 juli om 20.00 uur in de Parel,
waar iedereen uiteraard welkom
is. Je kan hen ook benaderen via
cpofijnaart@outlook.com

Zondagavond na afloop van Klundert op een Kluitje

Zingen in De Stad Klundert
KLUNDERT - Na afloop van
Klundert op een Kluitje zal er
op zondagavond 23 juni een
zangavond gehouden worden
in De Stad Klundert. Deze
avond begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom,

de entree is vrij.
Dominee Alewijn Slingerland
zal een meditatie verzorgen
met als thema 'Dichtbij'. Een
link naar Klundert op een
kluitje: dicht op elkaar, dicht
bij God.
Samen met organist Henk

Strootman is er een samenzang. Na afloop is er koffie en
thee.
De middag- en avonddiensten
van de kerken komen in verband met de braderie te vervallen.

Bezoek onze showtuin & winkel!

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

Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

GAAT VERHUIZEN NIET LUKKEN?
ZIEKTE

?

?

FAMILIE TE VER WEG

?

WEINIG TIJD

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

WWW.STYLING2SELL.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

LE BIBELOT
Nostalgisch
winkeltje
met hebbedingen
& curiosa
Open tijdens de braderie
van 10 tot 16 uur

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

LANGBROEK
BouwAdvies
Eerste Kruisweg 8, 4793 RS FIJNAART
T. 06-53838837 E. info@langbroek-bouw.nl

Westerstraat 6 Klundert

www.langbroek-bouwadvies.nl

Afspraak maken?
Online via dokkappers.nl
of 0168 47 26 19
Openingstijden:
ma
13:00
di / wo
08:30
do / vr
08:30
za
08:00

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

Raadhuisstraat 12 - Willemstad
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

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

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

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte
neemt u gerust contact met ons op.
Telefoonnummer: 0168-462489
Bij geen gehoor: 06-20441189
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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 de redactie: redactie@indeklundert.
nl. Zet er even bij waar de foto
precies genomen is. En voor
alle duidelijkheid: we vinden
het juist heel leuk om foto's
vanuit alle kernen binnen ons
verspreidingsgebied te krijgen.

Het is bijna zover: vakantie!
Je merkt aan veel mensen dat
ze er echt aan toe zijn. Lekker
even weg, lekker even niks,
lekker even genieten, gewoon
lekker!

Deze week een inzending uit
Fijnaart van Annemieke Olmer.
Van haar kregen we een prachtige foto van de regenboog, gemaakt vanaf de Kwartiersedijk
in Fijnaart.

Van de week hadden we de
wekelijkse repetitie van het
jeugdorkest, maar wat was die
jeugd druk, wat waren ze baldadig, wat hadden ze een lol.
Dat mag natuurlijk best wel
eens, maar het zuigt wel energie van degene die probeert
een beetje orde te bewaren...
Ik had daarna eigenlijk nog
allerlei dingen te doen, moest
nog van alles opzoeken en uitwerken, maar toch maar even
in de relaxstand met de voeten op tafel, filmpje kijken en
glaasje wijn binnen handbereik. Even gewoon niks...

Maar die weken voor de vakantie, wat een hectiek is dat
vaak. Zoveel dingen die nog
even moeten gebeuren. En
daarnaast gaan alle alledaagse
activiteiten ook gewoon door.
Hoezo druk?

Herdenkingsmonument voor Walter
Veness heeft een gezicht
Veness. Wally loopt daarbij een
schotwond op in de buikstreek.
Zwaargewond wordt hij door de
Duitsers naar het ziekenhuis in
Dirksland gebracht. Daar overlijdt hij diezelfde nacht op 21-jarige leeftijd.

Het beeld leunt op de herdenkingssteen voor Walter Veness.

HEIJNINGEN - Het herdenkingsteken dat op Fort Sabina in Heijningen staat ter nagedachtenis aan Walter Veness heeft sinds
donderdag 13 juni een gezicht. Bij de steen staat een kunstwerk,
dat door Inge van Rijsbergen is vervaardigd uit gaas. Het beeld is
een Canadese soldaat, net zoals wijlen Walter Veness. Het beeld
werd onthuld door zijn nicht Lori Veness en burgemeester Jac
Klijs van de gemeente Moerdijk.
Walter Veness, ook wel Wally
genoemd, was de oudste zoon
van een gezin met vijf kinderen.
Hij groeide op in de buurt van
Edmonton in Canada. Toen hij 18
was brak de oorlog uit en ging
Walter in militaire dienst. Na de
bevrijding van Zuid-Nederland
was hij een van de Canadezen
die op Fort Sabina bleven om

het te bewaken. In de nacht van
21 op 22 januari 1945 staken
vijftien Duitse commando’s met
boten vanaf Goeree-Overflakkee
het Volkerak over. Zij moesten
krijgsgevangenen maken. Na
een kort vuurgevecht slagen de
Duitsers erin twee Canadezen
krijgsgevangen te maken. Het
zijn John Steinmetz en Walter

Beautiful
De herdenkingssteen staat sinds
2015 bij Fort Sabina. Het monument is onlangs verplaatst naar
de binnenplaats en heeft een
beeld gekregen, gemaakt van
gaas door kunstenares Inge van
Rijsbergen. De onthulling ging
vooraf met muziek van Determinato en werd bijgewoond door
afgevaardigden van the Royal
Canadian Legion. Dat en het
beeld maakten veel los bij Lori.
Tot haar twaalfde jaar wist zij
niet dat zij nog een oom had. Pas
enkele jaren geleden hoorden
zij en haar familie wat er precies
met oom Wally was gebeurd bij
Fort Sabina. “It’s so beautiful”,
was het enige dat zij bij de onthulling kon uitbrengen.
Door Jan Willem van Bodegom

Manlief en ik zijn allebei nogal
reislustig en willen graag zoveel mogelijk van deze aardkloot zien. We hebben al aardig
wat landen bezocht en onze
vakantiebestemming
deze
keer is China. Maar dat is niet
even zomaar een reisje uitzoeken en boeken, nee, daar komt
een hele papierwinkel bij kijken. Bij zo'n bestemming hoort
namelijk een visum en dat is
niet zomaar een aanvraag, dat
is echt paperassen erbij zoeken,
uittreksels aanvragen en formulieren invullen. En al is dit
maar een ieniemienie krantje
en ben ik maar een ieniemienie
ondernemer, hiermee krijg ik
het gevoel toch wel mee te tellen in de grote mensen wereld.
Bij het woordje ieniemienie
moet ik ineens weer denken
aan 'onze' muizenfamilie. Het
vorige krantje lag nog niet op
de deurmat en ik vond een ieniemienie muisje dood voor de
deur. Ach... was maar gewoon
met de rest van je muizenfamilie vertrokken....
Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

Familieberichten
DANKBETUIGING
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
gekregen na het overlijden van mijn lieve man,
onze pa, schoonvader en trotse opa

Din Raaijmakers
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat
uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten
ons erg goed hebben gedaan en een grote steun
voor ons zijn.
Jo Raaijmakers - van Eekelen
Kinderen en kleinkinderen
Fijnaart, juni 2019
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Ad Malée, kinderen en kleinkinderen

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

OUD NIEUWS
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FIJNAART - Deze week een bijdrage van Heemkundige Kring 'Fijnaart en Heijningen'. Ook deze kring heeft als doel om zoveel mogelijk te bewaren van wat aan het verleden van Fijnaart en Heijningen
herinnert. Zo hebben zij een groot aantal voorwerpen verzameld,
die vroeger door landbouwers en ambachtslieden in gebruik waren,
evenals voorwerpen voor huishoudelijk gebruik.
Bij het Watersnoodhuis aan de
Veluwestraat 2 in Heijningen
hebben ze een unit en hier is een
expositieruimte waar tweemaal
per jaar een fraaie collectie over
uiteenlopende onderwerpen
wordt tentoongesteld. Ook is
er een uitgebreide verzameling
foto's en familiedrukwerk. Wie
vastloopt met stamboomonder-

zoek kan bij de Heemkundige
Kring Fijnaart en Heijningen zijn
licht komen opsteken.
Bezoekers zijn van harte welkom tijdens de openingsuren op
dinsdag- en donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur en op de
eerste zaterdag van de maand van
14.00 tot 17.00 uur.

Fijnaart krijgt eigen vlag
Een bericht uit de krant van maart 1976.(Van onze verslaggever)

TER INTRO
bleek meermalen
dat de gemeente
behoefte had aan
een vlag en nu ligt
het ontwerp klaar.
Indertijd is advies gevraagd aan
de stichting voor Banistiek en
Heraldiek, die met een ont-werp
kwam, waarmee burgemeester
en wethouders zich kunnen
verenigingen. In de raadsvergadering van donderdag 25 maart
zal de mening van de raadsleden
worden ge-vraagd. Als de raad
akkoord gaat, komt de gemeentevlag van Fijnaart en Heijningen er
als volgt uit te zien: banen geel rood - geel en groen - wit - groen,
waarvan de lengten zich verhouden als 2 : 1 : 2 : 2 : 1 : 2 met in
de linkerbovenhoek het wapen
van de gemeente.
De gemeenteraad stemde inderdaad in met het ontwerp van
de vlag die per 25 maart 1976
in gebruik genomen werd. Erg
lang ging deze vlag niet mee,
want toen per 1 januari 1997 de
gemeente Fijnaart en Heijningen
opging in de gemeente Moerdijk,
werd de vlag voorgoed opgevouwen en in de kast gelegd.
Bij de Heemkundige Kring 'Fijnaart en Heijningen' halen we
hem nog wel eens tevoorschijn
en mag hij lekker wapperen in de
buitenlucht.

FIJNAART - De gemeente Fijnaart
en Heijningen krijgt naar alle

waarschijn-lijkheid een eigen
gemeentevlag. In het verleden

Ook in Klundert gecollecteerd voor
epilepsiebestrijding
KLUNDERT - De collecte van
het Epilepsiefonds heeft
in Klundert € 2.220,44 opgebracht. Een bijzondere
prestatie. De opbrengst van
de collecte is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het
organiseren van aangepaste
vakanties voor mensen met
epilepsie en individuele hulp.
Van 3 tot en met 8 juni gingen
in heel Nederland ruim 20.000
vrijwilligers op pad om huis
aan huis te collecteren voor
het Epilepsiefonds. Omdat
epilepsie nog altijd niet te
genezen is, is geld voor de bestrijding hard nodig. Epilepsie

is een tijdelijke functiestoornis
in de hersenen die zich uit in
aanvallen. Iedereen kan op
elke leeftijd epilepsie krijgen
en er kan niets worden gedaan
om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen
met epilepsie en 30 procent
van deze mensen blijft veel
last houden van aanvallen.
Hoe epilepsie ontstaat, is nog
steeds niet bekend. Er is dus
geld nodig voor onderzoek.
Maar zeker ook voor voorlichting: veel mensen weten niets
over de aandoening epilepsie.
Naast het subsidiëren van
onderzoek en het geven van
voorlichting, organiseert het
Epilepsiefonds vakanties voor

mensen met epilepsie. Voor
veel kinderen en volwassenen
is dit de enige mogelijkheid
om met vakantie te gaan. Ook
verleent het fonds individuele
hulp aan mensen met epilepsie.

Tegenwoordig vul ik mijn
dagen grotendeels als 'camjo'. Voor de streekomroep
ga ik op pad, gewapend met
een videocamera. Ik schiet
beelden, neem interviews af
en monteer het geheel tot
een (hopelijk) leuk filmpje
dat wordt uitgezonden op tv,
YouTube en de website.
Kijk maar eens op kanaal 44
van Ziggo, kanaal 1473 van
KPN/Telfort of op
onswestbrabant.nl.
Afgelopen week was een druk
filmweekje. Het ene moment
interviewde ik de politiewoordvoerder bij een mislukte plofkraak in Zundert om
even later de steigers langs
het stadhuis in Klundert te
beklimmen. Diezelfde dag zag
ik kinderen gewaarschuwd
worden voor dode hoeken en
voer ik met een kanon aan
boord van Fort Sabina naar
Fort Prins Frederik. Geen saai
moment dus.
Tot een half jaar geleden had
ik geen enkele ervaring met
het 'amjoën'. En zoals met
al wat nieuw is, gaat dat gepaard met vallen en opstaan.
Zo heb ik al op locaties gestaan met een volle opnamekaart en lege accu's, moest
ik terugrijden voor mijn
statief en had ik een opname
zonder geluid. Gelukkig ben
ik net een ezel en overkomt
me dat maar één keer.
Door alle drukte van vorige
week kan ik weer een misser
aan mijn lijstje toevoegen.
In mijn haast om met een
schone lei naar de volgende
klus te rijden, formatteerde ik mijn opnamekaartje,
in de veronderstelling dat
alle opnamen veilig op de
harde schijf van de computer
stonden. Niet dus. De laatste
opnamen van de vorige dag
was ik nu kwijt. Dankzij
ingewikkelde programma's
en na heel veel tijd heb ik
de beelden gelukkig terug.
Opnieuw een steen waar ik
me niet meer aan hoop te
stoten.
Jan Willem van Bodegom
Redactie Fendert & Klundert
Lokaal
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Indrukwekkende expositie over Malawi op basisschool Het Bastion

Afrikaanse kunst gemaakt door
Klundertse
kinderen
positieve verandering hebben
met onder andere eigeel, kerrie,

KLUNDERT - De afgelopen weken is er op basisschool Het Bastion
in Klundert hard gewerkt aan een project over Malawi. Alle klassen hebben allerlei mooie dingen gemaakt, die hun oorsprong
hebben in dit Afrikaanse land. Woensdag werd een expositie gehouden met al deze mooie kunstwerken. Een drukte van jewelste
in de hal van de school.
Het zag er allemaal heel indrukwekkend uit, de hal van
basisschool Het Bastion leek
afgelopen woensdag wel een
Afrikaanse markt. Buiten volop
regen, maar binnen hing een
zonnig sfeertje. Wat een creativiteit hebben de kinderen
getoond.
Onderwijs in Malawi
Dave van Gelderen en Margreet
Troost, beiden leerkrachten op
basisschool Het Bastion, zijn
samen met een groep docenten
namens de Stichting Edukans
in de meivakantie naar dit
Afrikaanse land geweest voor
een werkbezoek. Edukans is dé
ontwikkelingsorganisatie voor
onderwijs. In diverse ontwikkelingslanden wordt er gewerkt
aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.
Onderwijs op veilige scholen
met goede docenten en vakop-

leidingen met zicht op werk.
Maar liefst zo'n 250 miljoen
kinderen gaan wel naar school,
maar leren daar veel te weinig.
Overvolle klaslokalen en slecht
opgeleide docenten zorgen voor
onderwijs van lage kwaliteit.
Edukans zorgt onder andere
voor een veilige leeromgeving,
goed opgeleide docenten en betrokken ouders. De Nederlandse
leerkrachten proberen daar met
name het onderwijs actiever te
maken.
Enthousiasmeren
"Er wordt daar voornamelijk
passief onderwijs gegeven. Dat
werkt niet echt stimulerend,
sommige kinderen slapen zelfs
een groot gedeelte van de dag
in de klas. Ons uitgangspunt
is om verandering in gang te
zetten", legt Dave uit, "en ik
denk dat we op de scholen waar
we geweest zijn echt wel een

ingezet. Zo'n werkbezoek is
hard werken, maar we zijn met
zoveel enthousiasme ontvangen,
dat maakt dit speciale werk ook
zo leuk".
Dave is al vaker mee op werkbezoek geweest in diverse landen
via de Stichting Edukans. Voor
Margreet was het de eerste keer.
"Maar dit is zeker niet de laatste
keer. Het was zo'n geweldige ervaring, zo leuk om te doen. Heel
bijzonder om de kinderen daar
te enthousiasmeren".
Beide Klundertse docenten waren dan ook vol enthousiasme
thuis gekomen en daarop is
besloten om hier een speciaal
project te gaan doen met Malawi als onderwerp. Voor de
creatieve ontwikkeling heeft de
school contact gezocht met Anneke Wijn uit Oudenbosch, die
beeldende creatieve projecten
ontwikkelt en begeleidt rondom duurzaamheid, natuur en
milieu, kunst en community art.
Op een geweldige manier heeft
Anneke het project mee opgezet
en is met haar creativiteit aan
de slag gegaan in alle groepen.
Er is geknutseld en geschilderd
en zo is er door alle groepen een
gezamenlijke expositie gemaakt
met een variëteit aan kunstvormen.
Recyclematerialen
Er is voornamelijk gewerkt met
recyclematerialen. Zo hadden de
kinderen prachtige kunstwerken
geschilderd op stoelleuningpanelen. Geweldig die kleuren van
de Afrikaanse zonsondergang.
Een andere groep was bezig
geweest om met restmaterialen
sieraden te maken. Door middel van tamponneren waren
er prachtige taferelen gemaakt
van Afrikaanse dieren op de
savanne. Er was verf gemaakt

paprikapoeder, cacao en houtskool. Er werden allerlei mooie
kleuren gecreëerd en daarmee
hebben de kinderen schilderijtjes gemaakt op restjes hout.
Een groep had speelgoed in
elkaar geknutseld zoals bootjes,
karretjes en leuke poppen. Er
waren muziekinstrumentjes geknutseld en de oudste kinderen
hadden prachtige batikshirtjes
gemaakt. Heel indrukwekkend
was de maquette van een Afrikaans dorpje. De kinderen hadden van klei en takjes hutten en
dergelijke gemaakt en bij elkaar
vormden deze hutjes een leuk
dorpstafereel dat zo in Afrika te
zien zou kunnen zijn.
"Door op dezelfde manier te
knutselen zoals de kinderen
daar hebben ze ondervonden
dat je niet zoveel nodig hebt
om leuke dingen te doen en te
maken".
Duizend Malawische kwacha
Afgelopen woensdag was de
expositie en alle ouders, grootouders, broertjes en zusjes waren uitgenodigd om te komen
kijken. Alle kinderen kregen een
nepbiljet van 1000 Malawische
kwacha, omgerekend maar net
een euro. Daarmee konden ze
een zakje popcorn kopen in de
speciale popcornkraam.
Op grote videoschermen waren
tijdens de tentoonstelling foto's
en filmpjes te zien, gemaakt tijdens het werkbezoek van meester Dave en juf Margreet. "We
hebben de kinderen zelf mee laten maken hoe het leven daar in
Malawi is. Hopelijk hebben we
hiermee laten zien hoe goed we
het hier hebben en hoe verwend
we eigenlijk zijn."
door Anjo van Tilborgh

Collecteweek voor het Rode Kruis
In de week van 17 t/m 22 juni vindt weer de jaarlijkse collecte
voor het Nederlandse Rode Kruis plaats. In heel Nederland gaan
collectanten langs de deuren om geld op te halen voor de lokale
Rode Kruis afdelingen, ook in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en
Zwingelspaan.
Dit artikel is bedoeld voor allen
die al vele jaren collecteren.
het Rode Kruis hoopt dat u ook
dit jaar weer uw (vaste) wijk
voor uw rekening wilt nemen.
Maar ook is het artikel bedoeld
voor allen die nog nooit hebben gecollecteerd. Heeft u 1 à 2
uurtjes tijd en wilt u het Rode

Kruis helpen? Het Rode Kruis
zoekt nog collectanten voor een
aantal straten in de gemeente.
Stuur een e-mail met uw naam,
woonplaats en telefoonnummer
naar rodekruisfh@planet.nl en er
wordt zo snel mogelijk contact
met u opgenomen. Uw hulp is
zeer welkom!

Vele activiteiten
De opbrengst van de collecte is
volledig bestemd voor afdeling
Fijnaart en Heijningen en kan
worden ingezet voor vele activiteiten. Om deze activiteiten
mogelijk te blijven maken is véél
geld nodig.
Met de opbrengst van de collecte kunnen bijvoorbeeld weer
nieuwe EHBO-materialen aangeschaft en EHBO-cursussen
georganiseerd worden voor een
lagere prijs.

Ook wordt uw donatie gebruikt
voor extra opleidingen voor de
hulpverleners maar ook voor
lokale initiatieven zoals burgerhulp en AED-bediening.
Ook zorgt het Rode Kruis voor
ondersteuning van activiteiten
gericht op het langer veilig en
zelfstandig thuis blijven wonen.
Bijvoorbeeld op het gebied van
bewustwording van risico’s door
middel van themabijeenkomsten
met professionele sprekers.
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K E R K B E R I C H T E N
Immanuël Parochie West

Immanuël Parochie Oost

Voorganger: Gerarde Koks-de
Jong, Oud Gastel

Vrijdag 21 juni
19.00 uur: Oecumenische viering
Klundert

Ziekentriduum
Dinsdag 18 juni, woensdag 19
juni en donderdag 20 juni
10.00 uur: Eucharistieviering
15.15 uur: Woord- en Communieviering

19.00 uur: De Ontmoetingskerk
Zangdienst
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

Molenstraat 26 Fijnaart

Zondag 23 juni
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Sacrament van Niervaert Eucharistieviering
Celebrant: M. Prasing
Emeritus: G. Dirven
Diaken: M. Bastiaansen
Gebedsintenties: Overl. ouders
Diny Heijnen en Jac Schouwenaars. Annie Welten-Strootman
(2)
U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Kerkplein 4, Zevenbergschen Hoek

Zaterdag 22 juni
19.00 uur: Familieviering
Voorgangers: M. Prasing en
M. Bossers-Van Langh
Protestantse Gemeente Fijnaart,
Heijningen, Standdaarbuiten
De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart
De Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64 Fijnaart
Zondag 23 juni
10.00 uur: De Dorpskerk

Waterpoort Weekend geopend
met verbinding tussen forten

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 23 juni
10.00 uur: Dienst in Hervormde
kerk
Voorganger: Ds. Slingerland;
voorbereiding Heilig Avondmaal
10.00 uur: Dienst in Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. D.C. Groenen-

dijk
13.00-14.00 uur: Optreden The
Inspirational Community Gospel
Choir uit Tilburg.
Thema: De beste wijn. Plaats:
hoofdpodium braderie
18.30 uur: Zingen in de Klundert
In De Stad Klundert
NB: de middag- en avonddienst
vervallen.
Protestantse Kerk Moerdijk
Wilhelminaplein 1 Moerdijk
Zondag 23 juni
09.30 uur: Dhr. P. de Jong
Huis van de Wijk Mauritshof
Prins Willemstraat 2 Klundert
Vrijdag 21 juni
19.00 uur: Oecumenische weeksluiting

Babbeltrucs bij KBO Fijnaart
KBO afdeling Fijnaart houdt voor haar leden een educatieve
middag in De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart.
Deze middag komen de wijkagent Johan Damen en seniorvoorlichter Dirk van Bellen voorlichting geven over babbeltrucs/veiligheid senioren. Deze middag word gehouden op donderdag 27
juni, aanvang 13.30 uur. Na afloop van de voorlichting spelen we
nog 5 rondjes bingo. Bingokaarten kosten 1 euro per ronde.
Opgeven voor deze middag kan tot maandag 24 juni bij Piet Frijters, Koningin Julianastraat 12 of bij Jolanda Nieuwkerk,
Fred. Hendrikstraat 3. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

Niervaertprocessie Jacobuskerk

De wethouders (v.l.n.r.) Daan Markwat en Tea Both van GoereeOverflakkee en Thomas Zwiers van Moerdijk bij het kanon.
HEIJNINGEN - Met het vervoeren van een kanon van Fort Sabina
in Heijningen naar Fort Prins Frederik op Goeree-Overflakkee
is donderdagmiddag 13 juni het Waterpoort Weekend ingeluid.
Dit symboliseerde de verbinding tussen beide forten. Bovendien
werd op deze wijze aandacht besteed aan 75 jaar Brabant Bevrijd
dat dit najaar wordt gevierd.
Op Fort Sabina stond al een
replica kanon, gebouwd door
een groep vrijwilligers. Speciaal
voor de opening hebben zij een
tweede exemplaar gemaakt voor
Fort Prins Frederik. Donderdag
werd het kanon eerst naar de

boot gedragen en na de overtocht naar Goeree-Overflakkee
door wethouder Thomas Zwiers
overgedragen aan zijn collega’s
Tea Both-Verhoeven en Daan
Markwat.

In het begin van de 14e eeuw vond Jan Bautoen tijdens het turfsteken te Niervaert in het huidige in de grond een hostie waaruit
bij aanraking bloed vloeide. Deze bijzondere hostie werd naar de
kerk overgebracht, waar zij spoedig het voorwerp van bijzondere
verering werd. De bisschop van Luik, onder wiens bestuur ook
Brabant stond, stelde daarop een onderzoek in naar de authenticiteit van deze hostie. Deze verhoorde Jan Bautoen, twee vrouwelijke getuigen en de pastoor maar hechtte aan hun getuigenis
geen geloof. Hij beproefde de hostie door deze op vijf plaatsen
met een priem te doorsteken. De hostie begon op deze plaatsen
te bloeden. Niervaert groeide in de daarop volgende anderhalve
eeuw uit tot een pelgrimsoord. Doordat in het tweede kwart van
de vijftiende eeuw verschillende overstromingen het plaatsje
bedreigden en het voor de pelgrims steeds moeilijker werd Niervaert te bereiken, werd de hostie in 1449 op verzoek van Jan de 4
van Nassau naar Breda overgebracht. Ook dit jaar treden we naar
buiten bij goed weer. Communicanten en kinderen dragen een
vaandel en de kerkgangers worden uitgenodigd om zich hier bij
aan te sluiten. In de viering zal het mannenkoor zingen.
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De mooiste kleur vind ik…
Natuurlijke kleuren, zoals de
kleuren in ons huis. Groen, hout,
wit, grijs en een tikkeltje mosterdgeel. Qua kleding draag ik
graag zwart
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 Gabie Vrolijk.

De persoon die ik graag eens
zou ontmoeten is...
Bruce Springsteen, een betere artiest is er niet
Ik ben goed in...
Creatief bezig zijn en lekker kletsen
Mijn guilty pleasure is...
Denk ik bijna alles wat ook staat
bij: "het liefst eet ik"...
Mijn onhebbelijkheden zijn…
Mij vaak erg druk maken over dingen en de meningen van andere
mensen waarover ik me eigenlijk
niet druk zou moeten maken
Ik luister graag naar...
De grapjes van Maikel, en daarnaast muziek van rock & roll en
salsa tot aan hardstyle. Ik heb
een erg brede muzieksmaak en
zonder muziek zou het leven een
stuk saaier zijn. Zonder de grapjes van Maikel ook trouwens
Ik droom van...
Wanneer het gaat om dromen in
de letterlijke zin van het woord:
ik droom meestal niet zo leuk,
waardoor ik mij 's morgens vaak
af vraag: "Hoe dan?" en ben ik
blij dat ik weer wakker ben en ik
gewoon heel gelukkig ben!

Mijn naam is...
Gabie Vrolijk
Ik woon in Fijnaart sinds...
Mijn geboorte. Ik ben opgegroeid
in de polder in Fijnaart tussen
Fijnaart en Klundert, samen met
mijn ouders Frans en Ans en mijn
broers Kees, Jos en Bas. Ik ben
tussendoor 5 jaar weggeweest en
woonachtig geweest in Breda en
Zevenbergen, maar mijn hart ligt
in de Fendert dus ben ik nu sinds
bijna 2 jaar weer terug!
Men kan mij kennen van...
De familie Vrolijk, van vroeger
van de Kennedyschool, van achter de kassa bij Super de Boer,
van Muziekvereniging de Unie,
van plekken waar ik vaak kom
zoals de Graanbeurs, de voetbal
en andere gezellige gelegenheden
In het dagelijks leven...
Werk ik als grafisch vormgever.
Hierin heb ik mijn eigen bedrijfje
genaamd Vrolijk Design en daarnaast werk ik ook nog als grafisch
vormgever en commercieel medewerker bij evenementenlocatie
de Stad Klundert (de voormalig
katholieke kerk te Klundert)

Het liefst eet ik...
Vaak slechte dingen. Het blijst
maak je mij namelijk met Vietnamese loempia's, frikandellen,
sushi, nacho's, popcorn of pasta.
Maar met een goede kop soep
maak je mij ook erg blij
Mooiste gebeurtenis in m'n leven...
Toen ik weer terug kwam wonen
in de Fendert en daar mijn eigen
huis kocht in de witte wijk, waar
inmiddels mijn lieve vriend Maikel ook is ingetrokken
Deze film moet iedereen zien…
Het liefst kijk ik naar actiefilms
met Jason Statham, maar films
die ook echt indruk op me gemaakt hebben zijn, PS. I love you,
The boy in the striped pyjamas
en laatst nog Green Book
Het boek waarvan ik genoot...
Ik lees niet heel veel, maar boeken van de schrijfster Simone van
der Vlugt spreken mij wel aan
Men kan mij ‘s nachts wakker
maken voor…
Ik word niet graag wakker gemaakt. Slapen vind ik heerlijk!

Het liefst drink ik...
Thee en spa rood. Daarnaast
drink ik graag een (speciaal) biertje, prosecco en champagne
Mijn lijfspreuk is…
Geniet van gisteren, droom van
morgen, maar leef vandaag!
Bovenaan mijn bucket list...
Naar Ibiza! Heb al een paar
mooie en leuke plekken gezien,
maar daar zou ik nou echt graag
nog eens heen gaan
Ik heb een grote hekel aan...
Arrogantie, onrecht, leugens en
mensen die mij ongevraagd met
hun minder leuke mening opzadelen
Over 10 jaar wil ik…
Vooral gelukkig zijn! Niet te veel
zorgen en daarnaast ben ik dan
40, dus hoop ik dan een gezin te
hebben en nog steeds veel bezig
te zijn met grafische vormgeving
Mijn bijnaam is…
Gab of Gabber
Ik ben trots op...
Mijn eigen bedrijfje Vrolijk De-

sign. Als ik in een krant, bij een
restaurant, op straat, op spandoeken, op machines, et cetera mijn
eigen werk terug zie komen, ben
ik trots. Ik ben ook trots op mijn
broers, zij hebben het alle drie zo
ver geschopt!
Mijn favoriete vakantieland is...
Ik heb niet perse een favoriet.
Mexico, Bonaire en Italië zijn top,
maar Malaga in Spanje heeft mijn
hart toch wel gestolen. Vorig jaar
zijn we er veel te kort geweest,
dus we gaan zeker een keer terug,
want Malaga heeft alles: zon, zee,
strand, stad (zowel historisch
als modern), een boulevard met
haven, lekker eten en drinken. En
wat vooral indruk op me maakte
is dat het er zo enorm schoon is.
Echt een aanrader!
Mijn sterrenbeeld is…
Steenbok
Mijn vrije tijd besteed ik aan…
Saxofoon spelen bij Muziekvereniging De Unie, drankjes drinken in de Graanbeurs met mijn
vrienden en vriendinnen, leuke
dingen met Maikel en bezig zijn
in de tuin en met de plantjes in
huis
Als ik 10 miljoen euro win…
Zou ik samen met Maikel op reis
gaan en voor een paar dagen
onze families over laten vliegen.
Als we dan terug zijn, zou ik
wel wat minder gaan werken
misschien, maar zeker blijven
werken en misschien zelfs blijven
wonen waar we wonen. Vooral
volle bak genieten!
Beste voetbalclub ter wereld...
Ik ben niet een échte fan eigenlijk. Ik kom graag bij v.v. de Fendert en NAC, maar word steeds
meer besmet met de liefde die
mijn vriend heeft voor Feyenoord
Mijn lievelingsspel is...
Speak Out, hilarisch! Ik doe ook
altijd graag mee aan een zeskamp
op bijvoorbeeld Koningsdag of in
de Fendertse Week
Mijn lievelingssport is...
Het woord "lievelings" past niet
perse bij het woord "sport" in
mijn vocabulaire. Ik ga zo af en
toe eens naar de sportschool en
om te kijken vind ik darten wel
leuk en voetbal tegenwoordig
ook wel
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Ik heb bewondering voor…
Mijn ouders, omdat ze mijn
broers en mij groot gebracht
hebben waardoor we nu allemaal
goed terecht gekomen zijn (ik
hoor jullie denken, zo groot is ze
toch niet, haha ;)) Daarnaast heb
ik bewondering voor mijn vriend
Maikel, omdat hij altijd zo nuchter en positief in het leven staat

Nanda Sebregts stapt weer op
de step voor het goede doel
lig doen uitkomen van een wens
ongeacht leeftijd/geslacht voor
zoveel mogelijk mensen woonachtig in de gemeente Moerdijk
met een ernstige chronische
ziekte en/of lichamelijk/geestelijk beperking en die niet over
voldoende financiële middelen
beschikken om de wens zelf te
verwezelijken.

Mijn grootste blunder...
Ik heb af en toe van die slechte
woordfoutjes. Woorden helemaal verkeerd uitspreken, ik
noem geen voorbeelden, want
dan wordt de blunder alleen
maar groter

Stopplaatsen
Tijdens haar tocht door de gemeente Moerdijk stopt Nanda op
de volgende plaatsen: zwembad
De Niervaert in Klundert, de
haven in Willemstad, de Blokhut
in Helwijk, cafetaria de Polder
in Heijningen, cafetaria-eethuis
Family Fijnaart en het café in
Noordhoek. Zij vertrekt vanaf
sportschool SGZ aan de Galgenweg 62 in Zevenbergen. Dat is
tevens het eindpunt.

Op televisie kijk ik graag…
Van alles. Lekker niet nadenken
bij Utopia en GTST, maar ook
Spoorloos en allerlei reisprogramma's vind ik leuk om te zien
Mijn favoriete vak op school...
Nederlands en handvaardigheid
Mijn beste vriend/vriendin is…
Mijn vriend Maikel
Ik ben bang voor…
Toch wel spinnen, ook al overwin
ik af en toe mijn angsten om ze
te vangen (lees: pletten)
Het mooiste dier is…
Een Jack Russel, omdat ik veel
leuke herinneringen heb aan
onze Jack Russel Bruce, die er helaas niet meer is
Fijnaart vind ik...
Een gezellig durp. Ik kan zo genieten van het feit dat ik hier
zoveel mensen ken en dat je met
mensen van jong tot oud een
drankje kan drinken in de kroeg
of op het terras
Wat ik mis in Fijnaart…
Ik mis niet zo zeer iets in Fijnaart.
Ik heb het er leuk en gezellig,
voor veel dingen kan ik terecht
bij de winkels in het dorp. Voor
wat extra winkels rijd ik wel naar
Klundert of Zevenbergen
Mooiste plekje in Fijnaart...
Ons eigen huis, lekker in de tuin.
Of op het terras achter de Graanbeurs met mijn vrienden. Daarbij
gaat het mij meer om het mooie
gevoel wat je er bij hebt!
Minst mooie plekje in Fijnaart…
Ik heb niks te klagen, vind de
Fendert prima zoals het is
Mooiste plekje in de gemeente…
Ik vind dat Willemstad en Klundert
allebei hun mooie plekjes hebben.
Ook vind ik de bermen van "Moerdijk Zoemt" heeeel leuk! (leuk logo
ook op de paaltjes)

Vorig jaar legde Nanda Sebregts op haar step 35 kilometer af, dit jaar doet ze er
nog 10 kilometer bij.

FIJNAART - Nanda Sebregts maakt zaterdag 20 juli weer een steptocht voor een goed doel. Dit keer legt ze op de kickbike/volwassen step maar liefst 45 kilometer af door de gemeente Moerdijk.
Met deze tocht haalt de Fijnaartse geld op voor Stichting Wensdroom Moerdijk.
Stichting Wensdroom Moerdijk
wil voor mensen die in de gemeente Moerdijk wonen wensen
vervullen die zij zelf door hun
ziekte niet kunnen verwezenlijken. Hierdoor laat de stichting
de patiënt weer even genieten,

ondanks de moeilijke periode
waar hij of zij in verkeert. De
zorgen worden even weggenomen en vervangen door een aantal onvergetelijke momenten.
Stichting Wensdroom Moerdijk
heeft als doelstelling het eenma-

Bedevaart
Vorig jaar maakte Nanda een bedevaart op haar step van 35 kilometer lang. Toen was het doel:
de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. "Ondanks alle tegenslagen in mijn leven en mijn
OSAS (Obstructieve Slaap Apneu
Syndroom) heb ik toch de kracht
gekregen om een nieuwe zware
tocht als deze te kunnen gaan
steppen", vertelt Nanda. "Voor
mezelf heb ik drie redenen: 1.
Ik kan dit; 2. Het afsluiten van
een periode en 3. Ondanks mijn
OSAS toch een (on)mogelijke
prestatie neerzetten."
Bijdrage
Tijdens haar tocht kunnen mensen een bijdrage geven op een
van de stopplaatsen. Natuurlijk
kunnen mensen dit ook rechtstreeks storten aan Stichting
Wensdroom Moerdijk.
Kijk daarvoor op
www.wensdroommoerdijk.nl/
doneren

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

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

Bridge: 13.30 uur in De Niervaert, Klundert
Bingo: 15.00 uur in De Niervaert, Klundert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur
in De Niervaert, Klundert

21, 22, 23 JUNI
Klundert op een Kluitje

Vaste activiteiten in het
Huis van de Wijk
Mauritshof Klundert
Prins Willemstraat 2, Klundert

Diverse kleine
vis- en vleesspecialiteiten
met live muziek en
zomerse drankjes!

?
Bent u er bij

Molenstraat 33 | 4791 HL Klundert | 0168-729200

haal de zomer in huis of op kantoor!
aardbeien smoothie
huisgemaakt, 250 ml

€2,50

bananen smoothie
€2,50

vers fruit

bakje 250 gram

huisgemaakt, 250 ml

€2,50

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)

Bericht
Bericht van
van
de
de wijkagent
wijkagent
Algemene Verkeerscontrole
Op woensdagmiddag 12 juni
werd op de Oudemolensedijk in
Oudemolen een verkeerscontrole gehouden. Ondanks de zware
regenval werd er veel verkeer
gecontroleerd. Bekeuringen die
uitgereikt zijn waren onder andere voor: mobiel bellen, gladde
banden, geen rijbewijs, geen
verzekering en geen autogordel
gebruiken.
Diefstal poststuk
Op 12 juni werd een poststuk in de brievenbus bij een
woning aan de Reigerstraat
Fijnaart gestopt. Later bleek dat
dit poststuk uit de brievenbus
was verdwenen. Uit onderzoek
kwam naar voren dat dit gedaan zou zijn door een buurtbewoonster die een conflict
heeft met de eigenaar van dit
poststuk. Er is aangifte gedaan
en de verdachte zal hiervoor
worden vervolgd voor diefstal.
Hennepkwekerij
Op donderdag 13 juni heeft
het Hennepteam politie
Zeeland-West-Brabant in een
woning aan Polderstraat in
Heijningen een in werking
zijnde hennepkwekerij met
125 planten aangetroffen en
ontmanteld. Er waren indicaties voor eerdere oogsten.
Door de fraude-inspecteur van
Enexis werd er diefstal van
stroom vastgesteld en aangifte
gedaan. De stroomvoorziening

werd afgesloten. De bewoner
is aangehouden en hierover
verhoord.
Aantreffen gestolen goed
Na een tip werd de politie 14
juni gestuurd naar de Oude
Appelaarsedijk in Fijnaart.
Ther hoogte van van het
zandpad bij de Oude Haven
werd een aanhangwagen met
daarop een mini-graafmachine,
aangetroffen. Deze combinatie
bleek op 11 juni gestolen te
zijn in Etten-Leur. Eigenaar is
in kennis gesteld en zal zijn
eigendommen terugkrijgen als
het sporenonderzoek afgerond
is. Alle tips zijn welkom.
Misdaadinformatie
Bewoners die beschikken over
misdaadinformatie kunnen dit
anoniem melden bij MMA.
Bellen: 0800-7000 of online:
www.meldmisdaadanoniem.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
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Haak in en brei mee met de Ruigenhilfair
artikelen, schapen. Ook is er,
in samenwerking met Ellen B
mode en thuiskapster Cindy
Kooiman, op zaterdag om 16 uur
een modeshow. Heeft u ook een
zelf gebreid kledingstuk? U kunt
dit (laten) showen tijdens onze
modeshow op zaterdagmiddag
vanaf 16 uur, of draag het tijdens
de Ruigenhilfair.

Gehaakte en gebreide kleding en aanverwanten staan dit jaar centraal op de
Ruigenhilfair. Archieffoto 2018

OUDEMOLEN - In het laatste weekend van juni houdt de Prullenkast voor de 12e maal de Ruigenhilfair. Midden in de Ruigenhilpolder van Willemstad zullen rond de 17eeeuwse boerderij aan
de Zuidlangeweg te Oudemolen circa 50 standhouders staan die
hun kramen sfeervol hebben ingericht. Deze buitenfair is boordevol producten van kunstenaars, hobbyisten, ambachtslieden,
brocante en curiosa, verzamelaars, tuin- en woonaccessoires en
wellness met diverse workshops en demonstraties. Voor kinderen o.a. springkussen, sieraden maken, kaarsen maken.
Hoofdthema dit jaar: Haken &
Breien. In samenwerking met
Monique Koomans van Wol
van Moos uit Fijnaart wordt
dit jaar extra aandacht besteed

aan het Haken en Breien. Voor
deze deelnemers richten wij een
speciaal "plein" in. Denk aan
wol verven, gebreide kleding,
verkoop wol en aanverwante

Activiteitenpleinen
Naast het brei en haakplein is er
ook een Gezondheidsplein. Hier
kan de bezoeker zich laten masseren, thee proeven (o.a. speciale
haak en breithee...), gezonde
shakes nuttigen, kano huren om
op de kreek te varen, yogales
nemen, crèmes testen enz. Op
het brocante en curiosaplein en
in de Prullenkast is er voldoende
keus aan oude en nieuwe leuke
artikelen en kun je net dat ene
vaasje of nachtkastje vinden dat
je al tijden zoekt.
Op het eetplein, in de theetuin
of in de Prullenkast kunt u genieten van diverse delicatessen,
hapjes en drankjes.
Muziek & modeshow
Dit jaar staat de Ruigenhilfair bol
van activiteiten. Diverse bandjes

en koren zullen de fair opluisteren. Onder genot van een high
wine kan men genieten van de
modeshow die zaterdag om
16.00 uur start.
Zaterdag 29 juni
14.00 uur en 15.00 uur: optredens van Havenkoor Fortitudo
16.00 uur: modeshow gebreide kleding, organisatie Ellen B
mode (m.m.v. thuiskapperie Cindy Kooistra)
17.00 tot 19.00 uur: band
Magnificent 7
Zondag 30 juni
13.00 tot 17.00 uur: Band Funn
13.30 en 15.00 uur: dameskoor
Nederpop a/d Dintel
Nieuwe openingstijden
Dit jaar zijn de openingstijden
uitgebreid. Op zaterdag kunt u
tot 19.00 uur rondstruinen op
de fair.
Openingstijden: zaterdag van
10.00-19.00 uur, zondag van
10.00-17.00 uur. De entree is
gratis. Voor verdere informatie:www.deprullenkast.nl. Tot
ziens op de fair! Adres: Zuidlangeweg 3, Oudemolen. Tip: beschikt u over een fiets...kom dan
met de fiets.

Danspodium #Reflex: Cultuurclub van het Jaar
Gemeente Moerdijk
Door middel van een online verkiezing, waarbij mensen kunnen
stemmen op hun favoriete club
wordt bepaald wie de Club van
het Jaar wordt. Hierbij zijn twee
categorieën: Sport en Cultuur.
Er wordt dan per gemeente
gekeken wie de meeste stemmen heeft gekregen, maar ook
provinciaal zijn er prijzen te verdelen. Danspodium #Reflex wist
bij Cultuur de meeste stemmen
te vergaren binnen de gemeente
Moerdijk.

Foto: Leonie van den Udenhout
KLUNDERT - Danspodium #Reflex uit Klundert wist dit jaar de
meeste stemmen binnen te halen en is Cultuurclub van het Jaar
geworden van de gemeente Moerdijk.
Jaarlijks wordt er landelijk een
verkiezing Club van het Jaar gehouden welke wordt gepromoot

en gepubliceerd in de diverse
landelijke en regionale dagbladen waaronder BN De Stem.

Nieuwe kleutergroepen
#Reflex is een jonge dansschool,
opgericht door Britt Goedemondt. Inmiddels zijn er in diverse leeftijdscategorieen groepen actief bij dit danspodium.
Na de zomervakantie start Britt
met nieuwe kleutergroepen.
"Bewegen onder jeugd blijft een
onderwerp wat leeft en steeds
terug komt. er worden steeds
meer sportdagen en opendagen
georganiseerd door sport aan-

bieders. Vaak is dit vooral vanaf
groep 3. Maar hoe zit het met de
jongsten? En wanneer de focus
op bewegen wordt gelegd, op
welk deel dan? Daarom starten
we na de zomervakantie met
het "train je Reflex diploma"
voor de 4-plussers en 6-plussers".
Bij 4-plus zal voornamelijk de
focus liggen op bewegen in het
algemeen, zoals balanceren,
tellen, links, rechts etc. en bij
6-plus zal deze focus liggen op
de basis van dans.
Meer informatie over #Reflex is
op te vragen telefonisch via 0640844106 of via e-mail danspodiumreflex@outlook.com.
door Anjo van Tilborgh
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Die Overdraghe viert 45-jarig bestaan op braderie
vereniging. Uit de vele suggesties die uit de vergadering naar
voren kwamen werd als naam
voor de nieuwe vereniging 'Die
Overdraghe' gekozen. Aan het
overslaan van schepen in het
oude Niervaert heft Klundert in
vroeger eeuwen zijn ontstaan te
danken gehad.

De werkgroep bereidt de oprichting van 'Die Overdraghe' voor.
KLUNDERT - Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag wordt in
Klundert weer de jaarlijkse braderie gehouden, deze keer met
als nieuwe naam Klundert op een Kluitje. Dit jaar is het 45 jaar
geleden dat “Die Overdraghe” werd opgericht. En dat wil men tijdens de eerste “Klundert op een kluitje” herdenken. Niet met een
kraam, maar net zoals de laatste jaren met een tentoonstelling
getiteld “45 jaar Die Overdraghe” in De Stad Klundert.
Nadat de Klundertse winkeliers
en verenigingen in de jaren '70
van de vorige eeuw begonnen
waren met een soort van jaarmarkt onder de naam Wivema
(Winkeliers- en Verenigingen
Manifestatie) heeft men vorig
jaar afscheid genomen van de
Braderie. Een braderie is volgens Wikepedia: Een jaarmarkt,
waarin alle deelnemende winkeliers in een stalletje buiten op
straat iets speciaals verkopen.
Tevens is er gelegenheid voor
ambachtslieden en marktlui
om speciale waren aan de man
te brengen. Meestal is er een
band die live muziek ten gehore
brengt.
De naam is afkomstig van het
feit dat er in Vlaanderen vroeger vlees en haring werden
gebraden op een braderij om
deze producten aan de man te
brengen. De naam 'braderie' is

volgens het braderiecomité niet
helemaal meer de vlag die de
lading kan dekken. Reden om
verder te gaan onder de naam
'Klundert op een kluitje'. Voor
Die Overdraghe een goede reden
voor en speciale tentoonstelling
in De Stad Klundert.
Hieronder het verslag van de
oprichtingsvergadering dat op 7
maart 1974 in Dagblad 'De Stem'
stond:
'Die Overdraghe' opgericht
KLUNDERT HEEFT (eindelijk)
HEEMKUNDIGE VERENIGING
(van een onzer verslaggevers)
Sinds gisteravond is Klundert
een vereniging rijker, die er,
zo luidde de algemene opinie
tijdens de oprichtingsvergadering, al veel langer had moeten
zijn. Het is een Heemkundige

De nieuwe vereniging wil haar
kennis of de geschiedenis van
Klundert aan anderen overdragen en ook daarom vond
men deze naam zeer geslaagd.
De oprichtings-vergadering
was door de werkcommissie
voorbereid en voor de eerste
officiële vergadering had men
toestemming gekregen om van
de raadzaal gebruik te maken.
In de eerste plaats moest een
bestuur worden gekozen. Dat
leek aanvankelijk moeilijkheden
op te leveren. Enkele geschikt
geachte personen lieten het
afweten omdat zij al zoveel bestuursfuncties hadden.
Tenslotte werden bij acclamatie
de volgende personen gekozen:
H. Meijer (voorzitter), die in zijn
plaats liever een geboren Klundertenaar had gezien, L. van der
Mierden (secretaris), L. Nederlof
(penningmeester), mejuffrouw
A. van Elewout en A. Vermeulen.
Streekarchivaris H. Gouloozen
bleek bereid als adviseur op te
treden. Twee vertegenwoor-digers van de Heemkundige Kring
De Gulden Roos te Roosendaal
waren aanwezig om de Klundertse vereniging mede op gang
te helpen. De contributie werd
op 15 gulden per jaar bepaald.
Veel te doen
"Onder heemkunde valt zowat
alles wat met de eigen plaats
te maken heeft", aldus voorzitter Meijer. Volgens hem is
er voor de nieuwe vereniging
in Klundert ontzettend veel

werk te doen. Er zullen werkgroepen worden ingesteld, die
ieder een bepaald terrein voor
hun rekening zullen nemen. En
dat alles om zoveel mogelijk
vast te leggen en te bewaren
van Klundert. Er is eigenlijk al
zoveel verdwenen dat we iets
gaan bewaren dat er eigenlijk
al niet meer is", aldus onderstreepte de heer Meijer nog
eens het belang van de nieuwe
vereniging. "Er gaan dagelijks
nog dingen verloren die nooit
meer te vervangen zijn. Het zijn
zowel gebruiksvoorwerpen als
gereedschappen, foto's, oude
kranten, bidprentjes en vele andere zaken. Bovendien zijn door
de aanleg van het reusachtige
industrieterrein Moerdijk niet
alleen een aantal dikwijls zeer
oude boerderijen gesloopt, maar
is ook het land onder meters
zand bedolven.", gaat hij verder. Men zal dan ook proberen
de benamingen van wegen,
buurtschappen, watergangen en
percelen zoveel mogelijk terug
te vinden. Men denkt verder aan
het oude, ook al verdwijnende,
dialect. Het blijkt nu al dat jongere generaties de betekenis van
de door ouderen gebruikte uitdrukkingen niet meer kennen.
Hoewel Klundert op zichzelf
geen grote bevolkingskern vertegenwoordigt rekent men toch
op voldoende belangstelling.
Bovendien blijken onder de zich
nieuw gevestigden mensen te
zijn, die zich graag in willen zetten om nu nog mede te trachten
te behouden wat nog mogelijk
is. De nieuwe vereniging telt al
rond de dertig leden.
De tentoonstelling '45 jaar Die
Overdraghe' is tot en met 31 augustus 2019 elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te
zien in De Stad Klundert.
door Kees Hendrikx

TIP DE REDACTIE!!!
Mail uw info naar:
redactie@uitgeverijlokaal.nl (regio Fijnaart)
of
redactie@indeklundert.nl (regio Klundert)

Zaterdag 13 juli:
dagreis met afwisseling
met KBO Klundert
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KLUNDERT - Het jaarlijkse dagreisje van KBO Klundert is op zaterdag 13 juli en gaat naar de bakkerij van bakker Robèrt van
Beckhoven in Oisterwijk en Kamelenmelkerij Smits in Berlicum.
De dag wordt afgesloten met een diner in de Gouden Leeuw in
Terheijden.
De eerste bestemming is de bakkerij van Robèrt van Beckhoven in
Oisterwijk. Robèrt van Beckhoven
is bekend van het tv-programma 'Heel Holland Bakt'. U wordt
daar ontvangen met koffie/thee
met gebak uit eigen bakkerij. Na
het tweede kopje koffie is er een
rondleiding in het bedrijf. Na
de rondleiding wordt de lunch
geserveerd met verse producten
uit de bakkerij van Robèrt. Na de
lunch is er de mogelijk om nog
even te snuffelen in de bakkerswinkel van Robèrt Beckhoven.
Als alles gezien en geproefd is
wordt er rond de klok van 14.00
uur vertrokken naar de Kamelenmelkerij Smits in Berlicum. Ook
hier staat de koffie of thee en een
plak cake klaar. Met behulp van
een diapresentatie wordt uitleg
over het bedrijf en het verzorgen
en houden van kamelen gegeven.
Hierna volgt een rondleiding in

de stallen en kan men kennis
maken met deze bijzondere lieve dieren en hun uitgesproken
karakters. Als afsluiting van het
bezoek aan de Kamelenmelkerij
wordt er een slokje kamelenmelk
geserveerd.
De dag wordt afgesloten met een
diner in restaurant De Gouden
Leeuw in Terheijden. We hopen
rond 19.30 uur weer terug te zijn
in Klundert.
De kosten van deze dagreis bedragen € 65,00 voor leden van
KBO Klundert en € 67,50 voor niet
leden. Wilt u deze mooie dagreis
meemaken? Geef u dan voor
zaterdag 22 juni bij: Joke Krijnen,
Kerkweg 22 in Klundert.
Het vertrek op zaterdag 13 juli
is om 09.30 uur bij Sovak aan de
Ambachtsherenweg en om 09.45
uur bij de Mauritshof.

Kom bij Ons Toneelcluppie

FIJNAART - Hallo allemaal! Wij zijn de kinderen van Ons Toneelcluppie. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten krijgen wij elke
dinsdag na schooltijd toneelles van Melanie en Linda.
Het laatste half jaar hebben we hard gewerkt aan ons zelfgeschreven
stuk ‘Iedereen is anders’. Dit toneelstuk gaan we opvoeren voor onze
ouders en vrienden. Wil je ook leren toneelspelen? Dan kan dat bij
ons na de zomervakantie.
Elke dinsdag van 15.15-16.15 uur voor de leeftijd 6-9 jaar en van
16.15-17.15uur voor de leeftijd 10-13 jaar
Heb je nog vragen of wil je je opgeven, dan kan dat via ons e-mailadres: moracay@hotmail.com. Tot na de vakantie.

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

Naam onderzoek
'De Klundert' door
Jos van Loon
Hoe komt Klundert aan zijn
naam?
Omdat er veel over de naamgeving van Klundert gezegd en
geschreven is voeg ik hierbij
mijn zienswijze daarover.
De naam Klundert zou terug te
voeren zijn op kluun, kluit, dat
zwartveen betekent. Volgens
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Klundert. Maar is dat wel zo?
Ooit werd gezegd dat het
zou komen doordat er bij de
landmeter al lopend door de
klei grote klonten klei aan zijn
schoenen bleven hangen. En
dat hij daarom 'De Clonder'
op zijn tekening vermeld had.
Later zou dat 'De Klundert' geworden zijn. Een leuk verhaal,
maar dit blijkt niet te kloppen.
Op de Gastelse kaart gemaakt
door de Gastelse landmeter
Jan Symonszoon Indervelde
in 1565 staat namelijk 'Tdorp
Nieuwer Vaert' en in de polder 'Niewer Vaert alias den
Clundert'. Dit was de eerste
betrouwbare kaart van dit gebied. 25 jaar later werd door
dezelfde landmeter de veel
gedetailleerde 'Mauritskaart'
gemaakt en daar staat bij de
woonkern 'Nyvervaert' en
waar nu het Industrieterrein
Moerdijk is staat 'CLUENGNERT'.
Soms zie je op kaarten van
latere datum 'De Clunder' of
'De Cloeder'. Vreemd, maar dat
kan zijn omdat de makers van
die kaarten plaatselijk niet bekend waren.
Enige tijd geleden ben ik eens
op zoek gegaan op internet en
kwam op een Twents Glossarium terecht van ene D. A. van
de Ree met veel uitdrukkingen
betreffende veen en turf (site
is helaas niet meer te vinden).
Bij de KLU aan gekomen stond
er Kluun. 'Kluun of Kloen'.

Deze termen worden bij elkaar
vermeld en hebben dezelfde
betekenis. Ook wordt deze omschrijving wel 'Mot' genoemd.
Het betekent; Drabbige massa
die overbleef na het afvenen
van hoogveen. Werd uit de
kluungaten geschept en over
een zo vlak mogelijk oppervlakte uitgespreid (wat klunen
wordt genoemd). Waarschijnlijk is daar de uitdrukking 'Klunen' tijdens het schaatsen door
ontstaan.
De Kluut is een vogel die foerageert het liefst in water met
een fijne sliblaag. Die naam
is wellicht afgeleid van het
'klunen'. Het woord Klundel
stond er ook vermeld en dat is
een ronde of ovale, vaak met
veldkeien bestrate vloer, waar
turf werd fijngestampt alvorens het te drogen werd gelegd
(Twente).
Klunderen is het vocht uit drek
of wellicht uit veen laten lopen
om het vervolgens tot turf te
steken. Het lijkt mij dat er voor
het bedijken van de Grootte
Polder deze werkzaamheden
plaats gevonden hebben op
dezelfde locatie als waar nu
het Industrie Moerdijk is gevestigd.
Uit de Gastelse- en Mauritskaart blijkt ook dat in 1590 de
plaats De Klundert nog Nieuwer Vaert heette. Wanneer
de naam Klundert ingevoerd
is blijft vaag, maar het lijkt
mij dat die naam afkomstig is
van een oude Klundel en met
veen en turf te maken heeft.
Het woord kluit zou daar weer
vanaf geleid kunnen zijn.
Kijk voor meer informatie op
http://www.meertens.knaw.
nl/ewnd/boeken/zoeken of
https://archive.is/nJ3oO#selection-10791.0-10791.6
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Leuk aanbod maar tegen- Oproep voor kandidaten
vallende belangstelling bij Cultuurprijs Moerdijk
MOERDIJK – De werkgroep Cultuurprijs Moerdijk van de Stichstreekproductenmarkt
ting Cultuur Moerdijk roept het publiek op om kandidaten voor
KLUNDERT - Zaterdag was er
een streekproductenmarkt bij
het Vlasserij- en Suikermuseum
in Klundert. Er werd van alles
aangeboden op de markt, maar
helaas viel de belangstelling
wel tegen. Heel wat koopwaren
gingen mee terug met de aanbieders.
's Morgens was het nogal regenachtig, dan trekt zo'n markt sowieso al weinig belangstelling.
En alhoewel het 's middags toch
redelijk weer was, liet het publiek het grotendeels toch ook
afweten. Bestuurslid Wim Dekker vindt het jammer, maar blijft
wel positief. "In de middag was
het hier prima vertoeven, maar
de voetbalwedstrijd van het
dameselftal hield waarschijnlijk
ook een heleboel mensen thuis
voor de buis. Maar gelukkig
hebben we de hele dag door
toch wel wat publiek gehad. Het
werd niet de drukte waar we op
gehoopt hadden, maar er zijn
weer leuke contacten gelegd en
we hebben ons museum toch
weer op de kaart gezet."
Aan de aangeboden waar heeft
het beslist niet gelegen. Er werd
een leuke variëteit aangeboden,

zoals vlees en kaas van de boerderij, kersen, appels en likeuren
van een regionale fruitkweker,
een imkerij bood diverse soorten honing aan en aanverwante
producten, er waren allerlei leuke houten vogelhuisjes te koop,
men kon terecht voor tuinadvies
en er waren een aantal ambachtskramen ingericht waarin
onder andere een beeldhouwster en een stoelenmatter hun
werk lieten zien.
De tegenvallende belangstelling
is voor de organisatie absoluut
geen reden om bij de pakken
neer te zitten. "Dat zeker niet,
want we willen regelmatig activiteiten blijven organiseren om
ons museum nog meer bekendheid te geven. En over die bekendheid mogen we niet klagen,
want steeds meer bezoekers
weten ons museum te vinden.
Soms voor een speciaal museumbezoek, maar we leggen ook
contacten om bijvoorbeeld een
combi te maken samen met een
andere activiteit. We hebben
hiervoor verschillende mogelijkheden", aldus Wim Dekker.
door Anjo van Tilborgh

te dragen voor de jaarlijkse Cultuurprijs Moerdijk.
Ieder jaar zijn er vier kandidaten
voor de Cultuurprijs Moerdijk.
Deze worden voorgedragen door
een 6-koppige jury die het hele
jaar oren en ogen open houden
om de mooiste, meest bijzondere
of opvallende culturele uitingen
te ontdekken en te nomineren.
Verras de jury
Misschien zien zij echter bijzondere cultuurpareltjes over het
hoofd. Daarom nodigt de Jury
Cultuurprijs Moerdijk alle inwoners uit om kandidaten aan te
dragen. Denk daarbij aan jeugdcultuur, beeldende kunst, muziek,
dans, zang, geschiedenis, monumenten, poëzie, literatuur, design,
fotografie, film of nog onbekende
verrassende cultuur. Het mag een
organisatie, gezelschap, individu,
collectief of club zijn, voorwaarde
is dat de cultuur wordt beoefend
op amateurbasis. Kijk om u heen
in alle hoeken en gaten van de
gemeente en verras de jury!
Inzenden voor 23 juni
Alle tips komen op de groslijst,
samen met de door de Jury aangedragen kandidaten. Vervolgens
zal de Jury onder leiding van de
onafhankelijk voorzitter 4 genomineerden bepalen. De winnaar

wordt bekend gemaakt tijdens
een feestelijke avond in oktober
2019.
U kunt uw keuze, voorzien van
een motivatie van maximaal 200
woorden, naar de Jury opsturen
via
cultuurprijs@cultuurmoerdijk.nl
De inzendingstermijn sluit op 23
juni 2019.
Meer informatie via: www.cultuurmoerdijk.nl/moerdijkse-cultuurprijs
De Jury van de Cultuurprijs
Moerdijk is een onafhankelijke
werkgroep onder de vlag van
de Stichting Cultuur Moerdijk
en bestaat uit Wendy Konijnendijk (Klundert), Gerrit van der
Schouw (Zevenbergen), Sylvia
Ditmar (Willemstad), Dinphy van
den Heuvel (Standdaarbuiten),
Willian de Geus (Fijnaart) en
de wethouder van Cultuur, Eef
Schoneveld. De onafhankelijk
voorzitter is Dimph Rubbens. Coördinatoren Miryam van der Stee
en Marjolein de Wit zijn verantwoordelijk voor de organisatie en
uitreiking van de prijs.
De Cultuurprijs Moerdijk wordt
mede mogelijk gemaakt door het
Havenbedrijf Moerdijk.

Fame sluit succesvolle Oliver af met afterparty
contact met de jeugdbende van
Fagin. Oliver gaat mee op pad,
maar wordt al meteen gesnapt
en komt in contact met de rijke
mister Bronlow. Die ontfermt
zich over de jongen en komt tot
de ontdekking dat Oliver zijn
kleinzoon is.

De zaterdag/zondag-cast met de medewerkers achter de schermen. Foto C-foto

FIJNAART/HELWIJK - Met een afterparty neemt Toneelclub Fame uit Helwijk afscheid van de succesvolle productie Oliver! Vier keer brachten de kinder- en volwassencast een prachtige voorstelling
op de planken van de Blokhut. De stijgende lijn die vorig jaar was ingezet met Annie werd dit keer
doorgetrokken. Het spel en de zang waren van een uitstekende kwaliteit. Daar mogen alle deelnemers trots op zijn.
Oliver speelt zich af rond 1830 in
Engeland. De jonge Oliver Twist

verblijft in een weeshuis, waar
hij nauwelijks te eten krijgt.

Hij weet te vluchten en trekt
naar Londen. Daar komt hij in

Fijnaart
De voorstellingen werden gespeeld door twee kindercasts.
In een daarvan had Fijnaart een
groot aandeel. Joy van der Meer,
Noor Lensselink, Larissa Bremer,
Jelle Kleinloog, Fieke Matthee
en Sira van der Eijk lieten hun
acteertalenten zien. Vooral Sira in
haar hoofdrol van Linke Dodger
maakte indruk. Het Fijnaartse
aandeel onder de volwassen cast
was eveneens groot met Simone
Ewijk, Berry den Hollander en
Paul de Haas. Jeroen Waalwijk uit
Fijnaart was de toneelmeester.
Door Jan Willem van Bodegom
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Kalender
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

Zaterdag 9 november spektakel

Seef dun deet:
ellufdu van dun ellufde

Donderdag 20 juni
13.00-14.00 uur: Inloopspreekuur over zorg, welzijn, wonen en
kruisvereniging; Huis van de Wijk in Klundert
13.00-15.00 uur: Informatiebijeenkomst over autisme, Pestalozzihuis, Hoge Heijningesedijk 4a in Heijningen
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen
Vrijdag 21 juni
16.00-24.00 uur: Klundert op een Kluitje met muziek, cultuur,
braderie en kermis
Zaterdag 22 juni
10.00-24.00 uur: Klundert op een Kluitje met muziek, cultuur,
braderie en kermis
10.00-15.00 uur: Jaarlijkse rommelmarkt bij de Ned. Herv. Kerk,
Kerkring 1 in Klundert
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 inKlundert
Zondag 23 juni
09.30 uur: Sacrament van Niervaert met processie, H. Jacobus de
Meerderekerk, Molenstraat 26 in Fijnaart
13.00-18.00 uur: Klundert op een Kluitje met muziek, cultuur,
braderie en kermis
13.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend,
Stoofdijk 1a in Klundert
19.00-20.00 uur: Zangavond in De Stad Klundert
Maandag 24 juni
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof,
Prins Willemstraat 2 in Klundert
18.30-19.30 uur: Inschrijven voor de Avondvierdaagse Klundert,
Clubgebouw Oranje Garde, Molenvliet 7a in Klundert
19.00-20.00 uur: Inlooppunt digitale wereld in het Huis van de
Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
19.30 uur: Informatieavond Waterwijk Fijnaart, De Parel, Prinses
Margrietstraat 15 in Fijnaart
Dinsdag 25 juni
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen
18.30 uur: Avondvierdaagse Klundert; start parkeerplaats Molenvliet
Woensdag 26 juni
09.00 uur: Wandelen in en om Klundert; start bij De Mauritshof,
Prins Willemstraat 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
in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend, Stoofdijk 1b in Klundert
15.30-17.00 uur: Zomerfeest in de Muziekspeeltuin, De Niervaert,
Molenvliet 7 in Klundert
17.00 uur: Themamaaltijd in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2 in Klundert
18.30 uur: Avondvierdaagse Klundert; start parkeerplaats Molenvliet

Een van de vele spraakmakende optredens tijdens de Leuke Liedjesfestivals in
afgelopen jaren

FIJNAART - Het lijkt nog erg ver weg maar de tijd vliegt. Mensen
hebben het druk en de agenda’s lopen vol. Vandaar dat carnavalsstichting de Kleibatsers jou er alvast maar op attendeert, want je
wilt het vast niet missen: dun ellufde van dun ellufde viering!
Het belooft dit jaar een nog groter carnavalsspektakel te worden
dan voorheen. Met natuurlijk
het Leuke Liedjesfestival en de
bekendmaking van prins carnaval 2020. Het bestuur heeft
in de wandelgangen vernomen
dat dit jaar, aangetrokken door
de vergaarde eeuwige roem van
de Gospelpompers, ook debuterende deelnemers het podium
zullen bestreden. Dat wordt ongetwijfeld een supergezellig carnavalsconcert. Verder is de grote
vraag wie in februari 2020 het
Kleigat mag voorgaan in de leut.
Houdt prins Toon dun Eerste de
scepter stevig in eigen hand? Of
overziet hij zijn grote successen
van de afgelopen jaren en draagt
hij op het hoogtepunt van zijn
carnavalscarrière de prinselijke
steek over aan een opvolger/ster?
Natuurlijk horen jullie veel en
graag gezellige muziek van DJ's
en beroemde artiesten: ook die
zijn van de partij. Blokkeer zaterdagavond 9 november in je
agenda en kom naar de Graanbeurs!
Wa hedde gij nou aon?
Het bestuur van de Kleibatsers
ontving de afgelopen maanden
vragen over het motto 2020.
"Waar komt het motto vandaan?" Met name de vraag of
het wel een Fenderts motto is
("want wij zeggen toch geen
"gij" in de Fendert?"), was opmerkelijk. Niets is minder waar

beste Kleigatters. Het motto
heeft alles te maken met ons
geliefde dorp! Daarvoor moeten we wel 500 jaar terug in de
geschiedenis van Fijnaart. In die
tijd behoorde Fijnaart (Finre)
toe aan het Markiezaat van Bergen op Zoom en werd bestuurd
door regentes Jacqueline (in het
Nederlands: Jacoba) de Croy.
Jawel, de Vrouwe Jacoba van de
karakteristieke Fijnaartse straat.
Jacoba was de weduwe van Anton van Glymes, de kleinzoon
van Jan van Glymes. Ook hij
heeft een 'eigen' straat in Fijnaart. Vrouwe Jacoba reisde 22
februari 1520 af naar Finre om
zich aldaar aan haar bestuurstaken te wijden en wat opcenten
te beuren. Eenmaal gearriveerd,
wilde Jacoba zich opfrissen in
haar kamer in de lokale herberg
Kopermolen. Bij binnenkomst
trof zij tot haar grote verbazing
de veldwachter aan in haar
vertrek. Ontzet en verrast hief
Vrouwe Jacoba haar handen ten
hemel en riep uit "Wa hedde
gij nou aon?". Helaas, hier laat
de geschiedschrijving ons in de
steek beste lezers; de documenten zijn door de tand des tijds te
veel aangetast. Zullen we ooit
weten hoe de veldwachter zich
500 jaar geleden had uitgedost?
Laat uw carnavalsfantasie de
vrije loop en verras uw familie
en vrienden met carnaval "meej
wadde gij aon hed!"
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’t Schietertje heeft beet met schoolvissen

Liever de waterkant dan de schoolbanken

Ook de meiden van de Kennedyschool hadden het naar de zin aan de waterkant
en wisten ook nog enkele vissen uit het water te vissen.

FIJNAART - Het was vrijdagmiddag druk aan de Westkreek in
Fijnaart. Dertig leerlingen uit groep 7 van de Kennedyschool
gooiden hun hengel uit in de hoop een visje te vangen. Dat viel
nog tegen. Slechts een enkele keer hadden de kinderen beet. Dat
mocht de pret niet drukken. Want zeg nou zelf: vissen aan de waterkant is toch veel leuker dan leren in de schoolbanken!
Het schoolvissen is een nieuw
initiatief van Hengelsportvereniging ’t Schietertje. De Kennedyschool trapte vrijdag af. De
leerlingen kregen in de ochtend
theorieles van een vismeester
van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Hetgeen ze geleerd had-

den werd ’s middags in de praktijk gebracht, onder begeleiding
van de vismeester, gecertificeerde viscoaches en begeleiders.
Komende donderdag is het de
beurt aan groep 7 van de Julianaschool. ’t Schietertje hoopt dat
ook de Springplank aanhaakt.

Jeugdcompetitie
Sinds vorig jaar voert het
jeugdvissen bij de hengelsportvereniging de boventoon.
Afgelopen jaar werden voor
het eerst jeugdwedstrijden
gevist in de vijver bij de Parel.
Het was een schot in de roos.
Er bleek enorm veel animo te
zijn bij jeugdvissertjes. Martin
Kannekens en Rien Nuiten zijn
binnen het bestuur belast met
de jeugdzaken. Zij gaan zeker op
de ingeslagen weg door. Dit jaar
bestaat de jeugdcompetitie uit
zes wedstrijden aan de vijver bij
de Parel. Zij worden gevist op de
vrijdagen 28 juni, 5, 12, 19 en 26
juli. De grote finale is op vrijdag
2 augustus. “Er zijn leuke prijzen
te winnen en er wordt gevist op
aantallen”, legt Martin uit. “De
jeugdcompetitie is bedoeld voor
de jeugd van 7 tot en met 14
jaar en ook kinderen van buiten
Fijnaart mogen meedoen. Deelname is gratis. We verzamelen
deze vrijdagen om 18.30 uur bij
de vijver. Van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur wordt er gevist. Voor
hengels, aas en lokvoer wordt
gezorgd. Het is wel verstandig om een handdoek mee te
nemen, evenals dichte stevige

schoenen of laarzen.”
Gratis pas
Na het grote succes van vorig
jaar heeft het bestuur ook besloten dat alle kinderen tot 14
jaar een gratis jeugdvergunning
kunnen aanvragen op de website van ’t Schietertje. De link
staat ook op de Facebookpagina
Jeugdvissen van ’t Schietertje.
“Met deze vergunning kunnen
de kinderen vissen in de vijver
achter de Parel en in de vijver
bij de Zilvermeeuw/Leeuwerikstraat. Er mag alleen overdag
gevist worden met één hengel
met brood, maden, wormen,
deeg en/of mais als aas”, aldus
Martin. “Het is verboden vislijn
en ander afval achter te laten
en de gevangen vis moet direct
onbeschadigd in hetzelfde water
worden teruggezet. Ook kinderen uit andere plaatsen en kinderen die hier op vakantie zijn
kunnen deze gratis vergunning
aanvragen. Wil je met twee hengels, ander aas of in een ander
water vissen, dan is de JeugdVISpas nodig. Deze kan ook via de
website besteld worden onder
het kopje VISPAS.”
Door Jan Willem van Bodegom

Avondvierdaagse in Klundert van 25 t/m 28 juni
Met de 3 km in het programma
is het bijna voor iedereen mogelijk een passende afstand te
vinden, ook voor de allerkleinsten voor wie 5 km toch nog
wat ver is. De 3 en 5 km blijven
in en kort bij Klundert en de
routes van de 10 km gaan meer
het buitengebied in. Alle routes
staan garant voor veel wandelplezier en de Oranje Garde staat
uiteraard weer borg voor een
goede organisatie.

KLUNDERT - Samen een doel bereiken, lol maken, zingen en lekker bewegen. Dat is waar de Avondvierdaagse voor staat. Het is de
kans om alleen, of met vrienden een gezellige en sportieve uitdaging aan te gaan. Dat is niet alleen leuk, maar ook belangrijk,
want in ons digitale tijdperk wil het bewegen er nogal eens bij
inschieten.
Volgende week, van dinsdag
25 juni t/m vrijdag 28 juni,
wordt dan ook in Klundert het
straatbeeld vier avonden lang

opgefleurd met een lange stoet
wandelaars. Er kan dit jaar weer
gewandeld worden op drie afstanden; 3 km, 5 km en 10 km.

Inschrijven voor deze avondvierdaagse kan op maandag 24
juni tussen 18:30u en 19:30u in
het clubgebouw van Oranje Garde aan de Molenvliet 7a (achter
de sporthal). De kosten zijn dan
€ 3,25 p.p.
Op de eerste avond, dinsdag 25
juni kan er ook nog ingeschreven worden tussen 18:00u en
18:30u. Dan bedragen de kosten
€ 3,50 p.p.
Het vertrek is voor alle afstanden om 18:30u vanaf de

parkeerplaats aan de Molenvliet. Onderweg komen de
wandelaars de vrijwilligers van
de organisatie tegen voor de
controlepost, het oversteken en
voor het uitdelen van kleine versnaperingen die weer gesponsord worden door Klundertse
ondernemers.
Op vrijdagavond zal het defilé
begeleid worden door het Slagwerkkorps Oranje Garde. De
vertrektijden worden op die
laatste avond aangepast zodat
alle wandelaars gelijktijdig aankomen op de Stadhuisring. Om
20:00u zal het defilé daar van
start gaan. Bij terugkomst aan
de Molenvliet wacht er voor alle
deelnemers natuurlijk de enige
echte Klundertse Avond4Daagse
medaille.
Kijk voor meer informatie over
de avondvierdaagse ook op
www.avondvierdaagse-klundert.nl
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Brabants kampioenschap zwemmen

Jessy van Vlimmeren
haalt zilver op de 200
meter wisselslag

Bridgeclub Ruigenhil
Uitslag ZomerAvondCompetitie, 2e ronde, donderdag 13 juni
A-lijn
1. Nettie Donders/Tineke Vis
59,38%
2. Anita Koole/Veronica van
Nieuwenhuyzen 55,73%
2. Klaas van Exel/Lex Doff 55,73%
4. Tonny Frijters/Arie van der
Linden 55,21%
5. Sjaan van Exel/Joek van de
Erve 53,65%

2. Marianne de Jong/Kees de
Jong 60,83%
3. Hannie van Tilborgh/Ries van
Tilborgh 60,00%
4. Jannie Ringeling/Hans Bal
55,00%
5. Janny Punt/Coby Knook
50,83%
5. Maarten Schouls/Manda Kaptein 50,83%

B-lijn
1. Lenny Dol/Pieta van den Assem 61,25%

De ZAC wordt gespeeld in de
Blokhut te Willemstad, aanwezig
19.30 uur; aanvang 19.45 uur.

Moreno Tak rijdt twee NK’s
FIJNAART - Moreno Tak uit Fijnaart heeft een druk weekje voor
de boeg. De wielrenner heeft zich geplaatst voor twee Nederlandse kampioenschappen.

Jessy van Vlimmeren - foto Camille de Ceuster
KLUNDERT - Jessy van Vlimmeren uit Klundert heeft vorige week
meegedaan aan het Brabants Miniorenkampioenschap Zwemmen. Jessy kwam uit op vijf afstanden en sleepte zilver binnen op
de 200 meter wissel.
Op zaterdag 8 en zondag 9 juni
werd in zwembad Drieburcht
de miniorenfinale van regio
Zuid gezwommen. De snelste
24 zwemmers van Brabant per
afstand mochten tegen elkaar
strijden voor de titel Brabants
miniorenkampioen 2019. Maar
liefst 210 zwemmers kwamen
één of meerdere keren aan de
start en 688 keer werd er van
het startblok gedoken.
Minioren
Minioren zijn bij het wedstrijdzwemmen jongens onder de 12
jaar en meisjes onder de 11 jaar.
Gedurende het seizoen zwemmen zij in verschillende regio's

zes wedstrijden tegen elkaar. De
tijden van al deze wedstrijden
worden door de KNZB bijgehouden en aan het einde van het
seizoen wordt per slag een top
24 samengesteld.
Jessy van Vlimmeren zwemt
als jong talent bij Zwem- en
Polovereniging Hieronymus uit
Roosendaal. Deze club had een
team van maar liefst 15 zwemmers, die ook allemaal individueel mochten starten. Jessy van
Vlimmeren uit Klundert kwam
uit op 5 afstanden en sleepte
zilver binnen op de 200 meter
wissel. Zij verbeterde zelfs 11x
haar eigen persoonlijke record.

Op zaterdag 22 juni a.s. is iedereen die onze prachtige club een
warm hart toedraagt, van harte
welkom op de receptie en de
feestavond met DJ Boy !

vv Oranje-Blauw ‘14
Op 1 juli 2014 werd de fusie tussen vv Chrislandia en vv Oudemolen bekrachtigd. De nieuwe
vereniging werd Oranje Bauw
'14 gedoopt. Het is dus tijd om
ons 5 jarig jubileum te vieren !

Programma 5 jarig jubileum :
18:30 begin receptie
19:00 officiële gedeelte
20:00 begin feestavond
00:30 einde feestavond
Kijk voor meer informatie en het
laatste nieuws altijd even op de
website: www.oranjeblauw14.nl

Woensdag 19 juni vindt het NK tijdrijden voor de nieuwelingen
en junioren plaats in Emmen. Moreno komt uit bij de nieuwelingen. Deze wedstrijd begint om 13.00 uur. Zondag 23 juni staat
Moreno aan de start van het Nederlands kampioenschap op de
weg in Dongen. Om 10.00 uur klinkt voor hem het startschot. De
nieuwelingen leggen in totaal 77,6 kilometer af.

PV Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging
Fijnaart Fontenay, Midfond
Oude duiven van zaterdag 15
juni ± 419 km. Gelost om 10.00
uur met 46 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. A.C.A. Kersten Fijnaart
7. A.C.A. Kersten Fijnaart
8. A.C.A. Kersten Fijnaart
9. A.C.A. Kersten Fijnaart
10. A.C.A. Kersten Fijnaart

11. Van Dijk-Loman Oud Gastel
12. A.C.A. Kersten Fijnaart
13. A.C.A. Kersten Fijnaart
14. A.C.A. Kersten Fijnaart
15. Van Dijk-Loman Oud Gastel
16. A.C.A. Kersten Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging
Fijnaart St. Vincent, Marathonvlucht van vrijdag 14 juni ± 980
km. Gelost om 14.30 uur met
10 duiven.
1. A. de Jong Fijnaart
2. A. de Jong Fijnaart
3. Van Dijk-Loman Oud Gastel
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