
Oorlogswinter volgt Ciske op Opening Dorpshart Moerdijk Golfen op de Ierse kliffen Klundert op een Kluitje
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39e Fendertse Week sluit af met 538 Verrückte Stunden

Scholenzeskamp gaat door succes op herhaling

Zitten op een skippybal is veel leuker dan in de schoolbanken.
Archieffoto 2018

FIJNAART - De zomervakantie is in zicht. Dat betekent elk jaar dat Fijnaart zich langzaam maar ze-
ker opmaakt voor de Fendertse Week. Dit keer voor het 39ste jaar. De Fendertse Week vindt telkens 
plaats in de laatste volle week van augustus. Dit jaar is dat van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 
augustus. Later dan dit kan niet.  

Als de festiviteiten op het evene-
mententerrein losbarsten zitten 
de basisscholieren alweer twee 
weken in hun schoolbankjes. Op 
woensdag 28 en donderdag 29 
augustus mogen ze daar even 
uit. Na het succes van vorig jaar, 
staat opnieuw de scholenzes-
kamp op het programma van de 
Fendertse Week.

Prima start
Vorig jaar benaderde de Eve-

nementen Stichting Fijnaart de 
drie plaatselijke basisscholen om 
een zeskamp te organiseren. De 
Springplank, Julianaschool en 
Kennedyschool waren meteen 
enthousiast. Het werd een prima 
start van het nieuwe schooljaar. 
Het krioelde beide ochtenden 
van de kinderen in en rond de 
Fijnaartse feesttent. Ze konden 
onder andere deelnemen aan 
racen op de step, voorzichtig 
lopen met een "ei" op een lepel, 

skippyballen en met een bal naar 
een gigantisch dartbord gooien. 

Op herhaling
Dankzij het succes gaat de scho-
lenzeskamp op herhaling. De Ju-
lianaschool en de Kennedyschool 
hebben er dit jaar zelfs de Ko-
ningsspelen voor laten schieten. 
Woensdag 28 augustus zijn de 
groepen 1 tot en met 4 van 10.00 
tot 12.00 uur welkom op het 
evenemententerrein. Een dag la-

ter is het van 09.30 tot 12.00 uur 
de beurt aan de groepen 5 tot 
en met 8. Volwassenen kunnen 
ook meedoen met een zeskamp, 
die vindt donderdagavond plaats 
van 19.00 tot 21.30 uur. 

Veel vertrouwde onderdelen
Het programma van de 39ste 
Fendertse Week kent veel ver-
trouwde onderdelen. Zo wordt 
dinsdagavond 27 augustus 
gestart met de Ladies Night. 
Woensdag vindt na de scholen-
zeskamp de jeugdmiddag plaats. 
's Avonds draait de Fendert Kwis 
als vanouds. De donderdag-
middag is gereserveerd voor de 
55-plussers met een optreden 
van het koor C'est La Vie en de 
muzikale bingo van Paul Koever-
mans. 

Grand-Café
Donderdagavond is naast de zes-
kamp het Grand-Café geopend 
met voor de vierde keer het 
Fenderts Open Dartstoernooi. 
Op vrijdagmiddag wordt bingo 
gespeeld en 's avonds brengt net 
als vorig jaar The Very 80's Band 
het publiek terug naar de jaren 
tachtig. 

Die Verrückte Stunden
De zaterdag is wederom goed 
gevuld met het dorpsontbijt, de 
braderie en de Kraaienmarkt. Als 
afsluiter komt 538 Die Verrückte 
Stunden naar Fijnaart. Het ra-
dio-onderdeel dat bekend werd 
door Edwin Evers. Kaarten à 10 
euro zijn vanaf 1 juli in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Sebas-
tian Drogisterij/Parfumerie. 

Door Jan Willem van Bodegom



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

SMULTOPPERS
 Van woensdag 26 t/m zaterdag 29 juni

Broodfrietjes cheese union 
per zak € 0,99

+ 8 spaarpunten cadeau

8 kadetjes € 0,99

Vruchtenschnitte  
5 personen € 0,99

Bij inlevering van 150 spaarpunten  
is de schnitte GRATIS

€ 140,00 beschikbaar gesteld
cadeaubon t.w.v. € 35,00 per 

https://www.moerdijk.nl/Mantelzorgwaardering
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Colofon
Fendert & Klundert Lokaal 
is een uitgave van 

Uitgeverij Lokaal
Specht 17 
4793 HN Fijnaart
info@uitgeverijlokaal.nl
www.uitgeverijlokaal.nl

en

Stichting In de Klundert
Postbus 74
4790 AB Klundert
info@indeklundert.nl
www.indeklundert.nl

Redactie Fijnaart e.o.
Jan Willem van Bodegom
06-22011800 
jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie Fijnaart e.o. 
Tom Aarts
06-14520497
tom@uitgeverijlokaal.nl

Redactie & acquisitie 
Klundert e.o.
Anjo van Tilborgh
06-43694329
Rondeel 120
4791 LB Klundert
redactie@indeklundert.nl
advertenties@indeklundert.nl 

Druk
Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren
Advertenties: 
Fijnaart e.o.
advertentie@fendertlokaal.nl 
Klundert e.o. 
advertenties@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur

Redactionele berichten
Fijnaart e.o. 
redactie@fendertlokaal.nl
Klundert e.o.
redactie@indeklundert.nl
voor: vrijdag 12.00 uur
Weekendverslagen
voor: zondag 18.00 uur

Fendert & Klundert Lokaal 
wordt elke week op dinsdag/
woensdag huis aan huis bezorgd 
in de kernen Fijnaart, Heijnin-
gen, Oudemolen, Zwingelspaan, 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan. 

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

Binnenspelen op de Nationale 
Buitenspeeldag

MOERDIJK/NOORDHOEK - Woensdag 13 juni was het de Nationale 
Buitenspeeldag. De weersomstandigheden waren echter dusda-
nig dat buitenspelen er niet bij was. In Moerdijk hebben ze de 
spelen door laten gaan, gedeeltelijk in de gymzaal bij Basisschool 
De Klaverhoek en gedeeltelijk met overkapping van diverse par-
tytenten, in Noordhoek werd het een weekje uitgesteld.

In Moerdijk wordt de buiten-
speeldag al jaren georganiseerd 
door de Stichting Sociaal Kultu-
reel Werk SKW) De Klavers. En 
inventief zoals deze groep altijd 
te werk gaat, wisten ze in een 
paar uur tijd een alternatief pro-
gramma samen te stellen toen 
het duidelijk werd dat gezien 
het slechte weer het buitenspe-

len niet door kon gaan.  De gym-
zaal kwam vol spelmateriaal te 
staan en verder wel buiten maar 
met partytenten vanuit de hele 
buurt. Op die manier konden 
de kinderspelen toch doorgaan. 
Springen, stierrijden, oude au-
to's beschilderen, timmeren en 
knutselen met pallets. Bijna 80 
kinderen beleefden op deze al-

ternatieve buitenspeeldag toch 
een heerlijke middag compleet 
met poffertjes en limonade.
"Het leukste is natuurlijk buiten 
spelen, maar dit was een pri-
ma alternatief en de kinderen 
hebben het toch wel naar hun 
zin gehad. Volgend jaar beter en 
dan kunnen we hopelijk de hele 
Margrietstraat weer omtoveren 
tot een waar speelparadijs", 
aldus Dianne Wervers van SKW 
De Klavers.

De Stichting Dorpsactiviteiten 
Noordhoek had de buitenspeel-
dag een weekje uitgesteld in de 
hoop dat het dan beter weer zou 
zijn. Maar ook deze woensdag 
was de weersverwachting niet 
best, dus wederom kon deze 
speciale kinderdag niet buiten 
gehouden worden. Gelukkig 
hoefde van de uitgestelde bui-
tenspeeldag niet helemaal afstel 
te komen, want Loods of Gainz 
stelde hun ruimte beschikbaar, 
zodat kinderen zich daar lekker 
uit konden leven op alle fitnes-
sapparatuur. De oorspronkelijke 
spelideeën voor buiten worden 
bewaard tot de volgende buiten-
speeldag in 2020.

Muziekvereniging De Unie luidt de zomer in 
met Zomerconcert

FIJNAART - Het is ondertussen een traditie geworden dat har-
monie De Unie uit Fijnaart de zomer inluidt met een zomer-
concert.

Dit jaar wordt het concert 
gegeven op zondag 7 juli 
op het achterterras van de 
Graanbeurs. Aanvang van het 

concert is 14.30 uur, entree is 
gratis. De Unie speelt samen 
met harmonie St. Cecilia uit 
Stampersgat, onder leiding van 

beide dirigenten, een zeer ge-
varieerd programma met on-
der andere Ierse volksmuziek 
en stevige rock. Het concert 
worden afgesloten met voor de 
leden en hun familie een bar-
becue in de Graanbeurs.

Ambitieuze dirigent
Na de zomervakantie start har-
monie de Unie met het repete-
ren voor een groot project. De 
nieuwe ambitieuze dirigent is 
een groots concert aan het uit-
werken, waarover later meer. 
Mocht je willen meespelen 
tijdens dit optreden, ben je van 
harte welkom op onze repeti-
tieavond op donderdagavond 
19.45 uur in de Graanbeurs.



cryolipolyse =
vet verwijderen d.m.v. bevriezen

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

www.feelbeauty.nl

NU TiJDeliJK

Alle 
plaatsingen

€ 98,00

Normaal € 175,00

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

Vanaf 1 januari 2019 gewijzigde openingstijden.
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag t/m Vrijdag open van 9.30 -17.30 uur
Zaterdag open van 9.30 tot 16.00 uur

Als de openingstijden u niet schikken dan bent u van harte 
welkom in de avonduren van dinsdag t/m vrijdag op afspraak.

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

Garage Hollander

Gun uw schoenen 
een 2e ronde.

Weggooien is toch 
zonde!

choenmakerij
Zadelmakerij

Drogedijk 7a, Oude Molen
Tel. 06-53454336

www.pauldewitleerbewerker.nl

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

woensdag en zondag gesloten

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

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

KLUNDERT 
Installatiebedrijf  

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

info@installatiebedrijfklundert.nl 
www.installatiebedrijfklundert.nl 

0168-402643 

KLUNDERT 
Installatiebedrijf  

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

info@installatiebedrijfklundert.nl 
www.installatiebedrijfklundert.nl 

0168-402643 

KLUNDERT 
Installatiebedrijf  

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

info@installatiebedrijfklundert.nl 
www.installatiebedrijfklundert.nl 

0168-402643 
Staat hier de 

volgende keer 
uw advertentie?

By Tiki Mode voor:

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

Baby’s
Jongens

Meisjes

Heren Dames
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Weekschrijfsel
in 300 woorden...
Klundert op een Kluitje, voor 
iedereen was het even wen-
nen aan deze nieuwe naam, 
maar het was allemaal vooral 
heel erg leuk om met z'n op 
een kluitje te genieten van alle 
optredens en activiteiten. Wat 
was het een geweldige happe-
ning!

Wij hebben zaterdagavond dit 
event eens op een andere ma-
nier beleefd. Een tijdje terug 
hoorden we dat er vrijwilligers 
gezocht werden onder ande-
re ook om te helpen bij een 
bardienst. Vroeger hebben we 
dit vaker gedaan en eigenlijk 
vonden we dat eigenlijk altijd 
hartstikke leuk om te doen. 
Dus niet getwijfeld en opgege-
ven voor zaterdagavond. En in 
plaats van voor de bar, stonden 
manlief en ik nu dus achter de 
bar. En wat is dat leuk om al 
die feestende mensen steeds 
uitbundiger te zien. Vanachter 
die bar vandaan is het echt een 
heel andere belevenis, je ziet 
en hoort van alles...

Geen idee hoeveel vaten bier 
er leeggetapt zijn, hoeveel wijn 
en limonade we ingeschonken 
hebben, maar het was echt 
heeeel veeeel. Emmers vol 
natte kleverige muntjes aan-
gepakt. Heel wat metertjes ge-
lopen achter die bar. De schoe-
nen zijn versleten, niet direct 
van dat lopen, maar door al het 
nat en de viezigheid waar we 
doorheen moesten ploeteren. 
Maar wat was het leuk! Wat 
was het gezellig onder elkaar! 
Wat een leuke groep mensen 
in de organiserende commis-
sie en alle vrijwilligers daar 
omheen. Zelfs het opruimen 's 
nachts was gezellig.

En wat dan meteen ook een 
meevaller is: we waren hart-
stikke moe, maar heerlijk ge-
slapen en de andere ochtend 
lekker geen kater.

Wij weten het zeker: noteer 
ons maar meteen weer om 
volgend jaar een bardienst te 
draaien! Geweldig om bij zo'n 
bijzondere happening actief 
mee te werken! Dank je wel 
allemaal voor 't bijzonder leuke 
sfeertje!

Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

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

Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving en mail het naar 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. 

Afgelopen week waren we 
toevallig 's avonds in Moer-
dijk, het was zo'n prachtige 
avond en we konden het niet 
laten om even naar de haven 
te rijden. Deze week dus een 
foto van onze eigen redactie: 
de dorpshaven met het oude 
peilhuisje op de voorgrond in 
Moerdijk.

Tweede fase saneringswerk Bult van 
Pars wordt vervolgd
KLUNDERT - Op 18 april stemde de raad in met het vrijgeven van 
extra budget om de sanering af te kunnen ronden en de bult ge-
schikt te maken voor woningbouw. Vervolgens is er gestart met 
de aanbesteding om een saneringsaannemer te selecteren. De 
aanbesteding is inmiddels afgerond. Het saneringswerk is defi-
nitief gegund aan aannemer J. van Esch. Het management is bij 
deze tweede fase weer in handen van V&S Milieu Adviseurs met 
Agel Adviseurs als milieukundige begeleiding en RAAP voor de 
archeologische begeleiding.

De aannemer start  binnen twee 
weken met het vervolg van het 
saneringswerk. "Op zeer korte 
termijn gaan de werkzaamhe-
den dus weer beginnen", licht 
wethouder Thomas Zwiers toe. 
"De planning is om ruim voor 
het einde van dit jaar de sane-
ring af te ronden."  

Bestemmingsplan en ontwerp-
prijsvraag
De bestemmingsplanprocedu-
re om de huidige bestemming 
van de locatie te wijzigen naar 
een woonbestemming loopt. 
Wanneer er zicht is op een on-
herroepelijk bestemmingsplan, 
wordt er een ontwerpprijsvraag 
uitgezet met als doel de locatie 
te verkopen aan een ontwik-
kelende partij. Ontwikkelaars 
dienen op basis van het bestem-
mingsplan een ontwerp in, ge-
koppeld aan een grondprijs. Het 
plan met de beste prijs-kwaliteit 
verhouding heeft het recht op 

afname en ontwikkeling van het 
projectgebied. Naar verwachting 
start in 2021 het echte bouwen. 
Basis van de ontwerpen is dus 
een nieuw bestemmingsplan. In 
de loop van het jaar organiseert 
de gemeente een bijeenkomst 
voor belangstellenden om het 
bestemmingsplan nader toe te 
lichten voor dat het bestem-
mingsplan in ontwerp gaat. 
Ook bij vervolgstappen vindt er 
steeds overleg plaats met onder 
andere omwonenden, de stads-
tafel en de heemkundekring.

Nieuwe naam
De locatie staat bekend als de 
Bult van Pars. Al jaren is de lo-
catie geen eigendom meer van 
de familie Pars en daarnaast is 
er na sanering geen sprake meer 
van een bult. Het wordt dan ook 
tijd voor een nieuwe naam. "Tij-
dens de volgende bijeenkomst 
leggen we aan de aanwezigen 
een aantal opties voor de nieu-

we naamgeving voor. Mochten 
hierover nu al ideeën zijn, dan 
zijn deze meer dan welkom" 
vertelt Zwiers.

Centrumontwikkeling 
Klundert
De Bult van Pars maakt onder-
deel uit van de centrumont-
wikkeling in Klundert. Met 
een werkgroep is een aantal 
voorstellen gedaan die nu ge-
toetst worden op haalbaarheid. 
De ideeën zijn onder andere de 
aanpassing van de bestrating, 
het toevoegen van parkeer-
plaatsen en de aankleding van 
groen en vlonders. In oktober 
leggen we het voorstel voor aan 
de gemeenteraad met het ver-
zoek om budget voor de verdere 
uitwerking van het ontwerp. 
Vervolgens is er een interac-
tieve bijeenkomst om samen 
met bewoners, ondernemers en 
gebruikers het ontwerp nader 
vorm te geven.



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

             

Aanleg - Renovatie - Onderhoud

www.verpalenhoveniers.nl

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.nl

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

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

Jarco 100% natuurlijke dierenvoeding

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

Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt
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OUD NIEUWS 
een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx,  nr. 17   -   17 juni 2019 

De VESTINGWERKEN van Klundert.

Vestingwerken van Klundert, met op de voorgrond het kroonwerk Suyker-
bergh, gezien richting het noordwesten (1977- Wikipedia)

KLUNDERT - Volgende week gaat men weer verder met de werk-
zaamheden aan de Bult van Pars. Het resultaat van een archeolo-
gisch onderzoek van een paar jaar geleden was dat de “Bult” wel 
degelijk deel heeft uitgemaakt van de vestingwerken van Klundert, 
die het predikaat Rijksmonument dragen   en die niet zo maar gesa-
neerd/gesloopt zouden mogen worden om plaats te maken voor be-
bouwing, parkeergelegenheid, winkels, enz. Omdat tijdens datzelf-
de onderzoek bleek dat de restanten van de vestingwerken op die 
plek na sanering van de Bult onder het maaiveld zouden blijven en 
dus onzichtbaar, pleit “Die Overdraghe” ervoor om bij de herinrich-
ting van het terrein (een deel) van de historische ondergrond zicht-
baar te maken. Hoe? Dat laten we graag over aan de deskundigen, 
maar we willen er graag over meedenken en meepraten. Gelukkig 
geeft de gemeente ons daarvoor voldoende de gelegenheid.

 De Rijksdienst voor het Cultureel 
stelde in 1975 een inventaris op 
van wat er allemaal nog over is 
van de vesting en welke delen in 
aanmerking kwamen voor het 
predikaat "Beschermd Cultureel 
Erfgoed". Hieronder een uittrek-
sel van hun bevindingen.

Algemeen
Van de verdedigingswerken, in 
1584-1588 aangelegd door de 
ingenieur Adriaan Anthonisz., is 
nog een gedeelte overgebleven, 
met name de bastions, aarden 
wal en gracht aan de noordzijde, 
en aan de zuidzijde aan de over-
kant van de reeds verlengde Rode 
Vaart, het kroonwerk Suyker-
bergh, in welks gracht een bak-
stenen beer waarop twee bakste-
nen "monniken" met zandsteen 
koepelvormig afgedekt, de zgn. 
"Stenen Poppen". Waar de Botte-
kreek de wal aan de Noordzijde 
bij de Verlaatstraat doorsnijdt, 
bevindt zich nog een brug in gele 
baksteen, met in de sluitsteen van 
de boog het jaartal 1769. 

Bijzonderheden
Het westelijke bastion de twee 
zuidelijke bastions en de twee 
halve bastions aan de dijk zijn, 
volkomen opgegaan in de huidige 
bebouwing. 
Eveneens blijkt dat het gerecon-
strueerde Suykerbergh hoorn-
werk nogal afwijkt van het oor-
spronkelijke ontwerp. 
Blauwe Sluisdijk-Schanspoort. 
Uit het verloop van de gracht, de 
taluds langs de Beatrijsweg en 
het Kerkhof zou met moeite nog 
kunnen worden bepaald in hoe-
verre deze sectie deel uitmaakt 
van de vestingwerken. De nog 
aanwezige kenmerken zijn echter 
van dusdanig geringe aard, dat dit 
gebied niet in aanmerking komt 
om beschermd te worden. 
Schanspoort-Blauwhoefseweg. 
Nog duidelijk herkenbaar zijn: 
De bastions, aarden wal aan de 
noordzijde. De bastions hebben 
evenals de tussenliggende cour-
tine, een matig hoog talud met 
ervoor brede berm. 
De hoofdwal van het meest oos-
telijke bastion is beplant met fraai 

geboomte. De hoofdwal van het 
westelijk bastion is een enkele 
wal. 
Van het zuidelijk bastion is alleen 
de rechterflank nog enigszins 
geprofileerd. In de courtine, waar 
deze doorsneden wordt door de 
Bottekreek, bevindt zich nog een 
brug (het verlaat) in gele bak-
steen, met in de sluitsteen van de 
boog het jaartal 1769. 
De vestinggracht. Fraaie gracht, 
welke bewesten de Bottekreek 
grotendeels is dichtgegroeid met 
riet. 
De Enveloppe. De aan de noord-
zijde van de gracht gelegen enve-
loppe is geheel afgegraven, in ge-
bruik als tuinbouwgrond. De en-
veloppe wordt aan de noordzijde 
begrensd door een buitengracht 
geheel dichtgegroeid met riet. 
Blauwe Hoefsweg-Stoofdijk: Ner-
gens zijn kenmerken aangetrof-
fen, welke een aanwijzing zouden 
kunnen zijn dat hier een vesting-
wal geweest is. 
Stoofdijk-Blauwe Sluisdijk: Ge-
deelte bezuiden 't Walletje en 
Zevenbergseweg. Aangetroffen 
werden een talud met buiten-
gracht, welke grotendeels met 
riet dichtgegroeid is; twee voor-
uitspringende redans, grotendeels 
afgegraven. De noordelijke redan, 
bebouwd met fraaie bungalows 
draagt de naam "Menno van Coe-
hoorn" bastion. Dit gedeelte heeft 
waarschijnlijk deel uitgemaakt 

van het hoornwerk, hetwelk het 
kroonwerk "Suykerberch" be-
schermde. 
Het kroonwerk "Suykerberch": 
Het kroonwerk Suykerberch, oor-
spronkelijk gelegen aan de zuid-
zijde van de Rode Vaart, dekte de 
vesting aan de zuidzijde. 
Het kroonwerk bestaat uit drie 
bastions met verbindende courti-
nes. Het heeft hoge facen en flan-
ken; het talud is niet bijzonder 
steil (ca 40 graden). 
Over de smalle kruin van de 
hoofdwal, wandelpad met aan 
weerszijden fraai geboomte. Voor 
de hoofdwal malle berm. 
Het oostelijke bastion is door lan-
ge courtine verbonden met het 
halfbastion gelegen aan de Blau-
we Sluisdijk. De keelzijde van het 
bastion is bebouwd met villa's. 
De vestinggracht: Fraaie brede 
gracht, welke aan de oostzijde be-
grensd wordt door een envelop-
pe, die deel uitgemaakt heeft van 
het oorspronkelijke hoornwerk. 
Op de enveloppe nog smalle lage 
schans aanwezig. 
De Buitengracht: De enveloppe 
wordt omringd door de buiten-
gracht. In de gracht hoge stenen 
beer met twee monniken. Het 
metselwerk van de beer is ernstig 
beschadigd. In de buitengracht 
mondt de "Moye Keene", nu nog 
slechts een smal slootje, uit. 
(bron: Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed)

Vestingwerken van Klundert gezien richting het zuidoosten 
(1977 - Wikipedia)



Vegetarische voeding is steeds meer 
in opkomst. Er lijkt zelfs steeds 
meer ruimte voor veganistische 
voeding te komen. Maar, zoals al-
tijd bij nieuwe trends, er zijn voor-
standers en er zijn tegenstanders. Er 
volgt altijd weer een discussie. Kom 
je dan geen stoffen tekort? En is het 
wel lekker? En wat moet ik dán eten 
als ik geen vlees meer kan eten? 

Zelf ben ik niet speciaal voorstan-
der of tegenstander van vegetarisch 
of veganistisch. Wel moet ik zeggen 
dat er bij ons nu veel minder vlees 
op tafel komt dan zo’n 10 jaar ge-
leden. Regelmatig vervang ik vlees 
door vis of eieren en ook noten 
doen regelmatig mee. 

Maar er zijn natuurlijk nog veel 
méér vegetarische producten. He-
laas zijn die lang niet altijd gezond. 
Heel vaak zijn ze heel erg bewerkt 
en worden ze op smaak gebracht 
met smaakmakers in de vorm van 
synthetische E-nummers. Ook be-
vatten ze vaak zonnebloemolie, wat 
ontstekings-bevorderend is. Het 
wordt er lang niet altijd beter op. 

Toch wil ik wel eens meegaan in 
de veganistische trend en een keer 
tofu onder de aandacht brengen. Ik 
heb er zo’n heerlijk recept van. An-
ton moet eigenlijk helemaal niets 
hebben van dit soort dingen maar 
ik heb hem gefopt. Ik heb een keer 
tofu scramble klaargemaakt en ik 
zweer het je… het heeft heel veel 
weg van scrambled eggs… Nou… 
dáár kun je hem voor wakker ma-
ken. Hij heeft met smaak zitten eten 
en had niet eens door dat hij voor 
één momentje óók veganistisch 
was. 

Op vrijdag 28 juni a.s. van 11.00 tot 
13.00 uur kun je bij Francis in de 
Jumbo het recept proeven van tofu 
scramble, de veganistische variatie 
op scrambled eggs. Echt een heer-
lijk gerecht met een pittige twist. 
Het recept ligt er uiteraard weer in 
kleur gedrukt bij zodat je thuis me-
teen aan de slag kunt en weer een 
mooie aanvulling hebt op je eigen 
EetLijn Receptenmap.

Ik zeg alvast: EetLijn Smakelijk! 

Spectaculair 
Improvisatie-duel

DONDERDAG 18 JULI 20.00 UUR

Kaarten à €15,00 te verkrijgen via tickets.indeklundert.nl, 
de avond zelf aan de kassa of bij Primera van den Berge te Klundert.

met Thierry Escaich 

en Gerben Mourik

Wie weet meer over...
De Heemkundige Kring Fij-
naart en Heijningen is drie 
maanden geleden begonnen 
aan de bevrijdingstentoon-
stelling, 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 verza-
melen over alle mensen van 
Fijnaart en Heijningen, die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog, 
waar dan ook in de wereld, 
om het leven zijn gekomen. 
Tevens wordt getracht om ook 
van alle soldaten, die op het 
grondgebied van Fijnaart en 
Heijningen gesneuveld zijn, 
informatie te verzamelen. 

We hebben in de afgelopen tijd 
om meer informatie gevraagd 
over acht personen. We kunnen 

u melden dat we over vijf per-
sonen al informatie ontvangen 
hebben. Waarvoor onze grote 
dank! We missen nog steeds 
informatie over: Sebastiaan, 
Johannes Bierkens. Hij is op 
23 november 1944 in Breda 
op 8 jarige leeftijd overleden 
ten gevolge van een ontplofte 
fosforgranaat. 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 Fij-
naart en Heijningen door een 
ontploffing van een granaat. 
Ook ontvangen wij graag fo-
to’s of verdere informatie over 
het joodse gezin Frank dat in 
Fijnaart gewoond heeft. Vader 
Frank was slager destijds.

Nu we toch informatie vragen: 
Wie weet meer over: Huibert 
Koekoek, op 31 mei 1945 ge-
storven in Bergen-Belsen en 
Christiaan Konings, gestorven 
op 5 augustus 1942 in Dachau.
Ook over hen zouden wij graag 
meer informatie ontvangen als-
mede een foto. Help de Heem-
kundige Kring bij hun streven 
om zoveel mogelijk informatie 
voor de toekomst te vergaren. 
U kunt uw informatie zenden 
naar de volgende e-mailadres-
sen: sjaakann29@ziggo.nl of 
dierksjan@gmail.com of afge-
ven iedere dinsdag- of donder-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur bij de Heemkundige Kring 
Fijnaart en Heijningen, Velu-
westraat 2 in Heijningen. De 
Heemkundige Kring bedankt u 
bij voorbaat voor uw medewer-
king.

Kunststof gereedschapskistje gevonden
Donderdagmiddag 20 juni is midden op de straat in Fijnaart 
een kunststof gereedschapskistje met inhoud gevonden. 
Als de rechtmatige eigenaar de vinder kan vertellen welke kleur 
het kistje heeft, het merk en wat voor gereedschap erin zit, dan 
hij bellen naar 06-23735983 om het terug te verkrijgen.
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Oranjevaan brengt in mei 2020 Oorlogswinter De Musical in openlucht

“Een indrukwekkende voorstelling in het  
bevrijdingsjaar waar heel het dorp trots op zal zijn”

In 2016 genoten zo'n 2300 mensen van Ciske de Rat De Musical. Op 15, 16 en 17 mei brengt Oranjevaan in het kader van 
75 jaar vrijheid de musical Oorlogswinter. Foto: Wen's Fotografie

FIJNAART - Het is winter 1944/1945. Het zuiden van Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting, 
maar het gebied boven de rivieren nog niet. Daar doorkruisen dagelijks stedelingen het platteland 
op zoek naar voedsel. Iedereen snakt naar het einde van de oorlog. Het is een angstige tijd waarin 
het onduidelijk is wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen. Het verzet helpt onderduikers, maar 
moet oppassen voor de bezetter die steeds gewelddadiger wordt. In deze periode speelt Oorlogswin-
ter zich af. Een boek van Jan Terlouw dat volgend jaar als musical wordt opgevoerd door Muziekver-
eniging Oranjevaan. Voor het eerst als openluchtvoorstelling in het kader van 75 jaar vrijheid. 

De bijna 130-jarige Muziekver-
eniging Oranjevaan uit Fijnaart 
draait haar hand niet om voor 
een uitdagende productie. De 
afgelopen jaren liet zij vele men-
sen genieten van de musicals 
Sister Act, Turn on the Music 
en drie jaar geleden van Ciske 
de Rat De Musical. Nu komt 
de vereniging met een nieuwe 
uitdaging: de musical Oorlogs-
winter. “Volgend jaar mei vieren 
we dat er 75 jaar geleden een 
einde kwam aan de Tweede We-
reldoorlog. We leven driekwart 
eeuw in vrijheid. Het leek ons 
mooi om daar uitgebreid bij stil 
te staan”, vertelt voorzitter en 
regisseur Jan Willem van Bode-
gom. “In onze zoektocht stuitten 
we op de musical Oorlogswinter. 
Een prachtig verhaal over de 
15-jarige domineeszoon Michiel. 
Door omstandigheden raakt hij 

betrokken bij het ondergrondse 
verzet. Dat verloopt allerminst 
vlekkeloos. Het lijkt wel of alles 
wat Michiel onderneemt fout 
gaat, alsof iemand zijn activitei-
ten doorgeeft aan de Duitsers. 
Dat kan in zijn ogen maar één 
iemand voor verantwoordelijk 
zijn. Of toch niet? Oorlogswin-
ter gaat over keuzes maken, 
vooroordelen, je kind loslaten, 
omgaan met intens verdriet, 
maar ook de liefde bloeit op en 
ondanks alle ellende valt er ge-
noeg te lachen. Kortom, een mu-
sical waar we graag onze tanden 
inzetten.” 

Openlucht
Is het opvoeren van een mu-
sical al een uitdaging op zich, 
Oranjevaan gaat nog een stap 
verder. “Oorlogswinter speelt 
zich vooral buiten af. Om het 

publiek het verhaal nog beter 
te laten beleven, gaan we het 
in de openlucht opvoeren. Op 
het evenemententerrein wordt 
een speelvlak gecreëerd met 
een omvangrijk decor. Dat de-
cor toont het dorp de Vlank, 
waarin het verhaal zich afspeelt. 
Het publiek zit comfortabel en 
altijd droog op een overdekte 
tribune. Op het voorterrein 
komen drank- en eetpunten en 
uiteraard toiletvoorzieningen. 
Het spelen in de openlucht biedt 
zoveel meer mogelijkheden dan 
in een gebouw. Hierdoor kunnen 
we het verhaal van Jan Terlouw 
nog beter tot zijn recht laten 
komen. Je bent natuurlijk wel af-
hankelijk van het weer. Hopelijk 
is de Heilige Clara ons gunstig 
gestemd.”

Voorbereidingen

Oorlogswinter De Musical wordt 
door Oranjevaan opgevoerd in 
het weekend van 15, 16 en 17 
mei 2020. Hoewel dat nog bijna 
een jaar duurt zijn de voorberei-
dingen al in volle gang. Dirigent 
Michel Hectors herschrijft de 
muziek voor een harmoniebe-
zetting, zodat het orkest na de 
zomervakantie kan beginnen 
aan het instuderen. 
Voor zang en spel zijn 13 hoofd-
rolspelers, 15 à 20 ensemblele-
den en 8 kinderen nodig. “Op 
zaterdag 14 september vinden 
hiervoor de audities plaats. Heel 
belangrijk is dat we een goede 
Michiel vinden, een jongen van 
15-18 jaar. Hij is immers de spil 
waar het stuk om draait. Maar 
ook voor de andere rollen heb-
ben we geschikte kandidaten 
nodig. Wie mee wil doen kan 
zich nu al aanmelden via info@
oranjevaan.nl”, meldt Jan Wil-
lem. “Maar dat geldt ook voor 
muzikanten. Voor Oorlogswinter 
kunnen we gastmuzikanten heel 
goed gebruiken.”

Zoveel mogelijk mensen
De zoektocht gaat verder dan 
muzikanten en spelers. “We 
willen zoveel mogelijk mensen 
bij Oorlogswinter betrekken, 
zodat het echt een project wordt 
van heel Fijnaart en omstreken. 
Op allerlei gebied kunnen we 
handjes gebruiken. Denk in de 
voorbereiding bijvoorbeeld aan 
het ontwerpen van het logo, de 
posters, het programmaboekje 
en de website. Maar ook zijn 
we op zoek naar mensen met 
twee rechterhanden die kunnen 
helpen bij de bouw van de de-
corstukken. Timmerlieden, leden 
van bouwclubs, bouwvakkers, 
ze zijn van harte welkom in 
onze decorgroep. Maar denk ook 
aan vrijwilligers die de kleding 
verzorgen en op zoek gaan naar 
sponsoren. En tijdens de voor-
stellingen hebben we grimeurs, 
kappers, toneelassistenten, par-
keerwachters, verkeersregelaars, 
publieksbegeleiders, fotografen 
etc. nodig. Kortom, iedereen die 
veel of weinig tijd heeft, is van 
harte welkom. Lijkt het je wat? 
Stuur ons dan even een mailtje 
op info@oranjevaan.nl. Samen 
maken we er een prachtige pro-
ductie van, waar heel de Fendert 
trots op kan zijn!”
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Cursusaanbod Stichting Cultuur Moerdijk
‘De Kunst van het Maken’ en ‘Red jezelf in het museum’

Docenten kunstcursussen Cultuur Moerdijk: 
Donald Schenkel en Inouschka de Nooijer

MOERDIJK – Voor het seizoen 2019-2020 heeft de Stichting Cul-
tuur Moerdijk weer een tweetal cursussen op de planning: ‘De 
Kunst van het Maken’ en ‘Red jezelf in het museum’. Cultuur 
Moerdijk heeft als doel het bevorderen van het culturele leven 
in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. Deze 
stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Moerdijk en or-
ganiseert allerlei culturele activiteiten voor de inwoners van alle 
kernen van de gemeente.

Cursus 
‘De Kunst van het Maken”

De cursus met als titel De Kunst 
van het maken is voor mensen 

die meer willen weten over 
het ontstaansproces van kunst.  
De kunstenaar wordt daarbij 
belicht vanuit drie aspecten: 
de Maker, het Maken en het 
Materiaal. Hoe is de rol van de 
maker door de tijd verandert? 
Wat drijft de kunstenaar in zijn 
maakproces? Hoe gaan kun-
stenaars om met materiaal en 
welke ontwikkelingen in de 
geschiedenis hebben invloed op 
wat kunstenaars als materiaal 
gebruiken?
De cursus wordt gegeven door 
Inouschka de Nooijer en Donald 
Schenkel, beide afgestudeerd 
aan de Willem de Kooning Aca-
demie als Docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving. Met deze 
studie als achtergrond verbin-
den zij hun kunstenaarschap 
aan hun docentschap.
De cursus bestaat uit 8 bijeen-
komsten en een bezoek aan een 
expositie. De eerste bijeenkomst 
is op maandagavond 16 septem-
ber.

Cursus 
‘Red jezelf in het museum’
Ook deze cursus wordt geven 
door Inouschka de Nooijer en 
Donald Schenkel. Dit is een 
cursus kijken naar- en beleven 

van stromingen in de moderne 
kunst. Bij het behandelen van 
verschillende stromingen uit de 
hedendaagse kunst wordt het 
kijken vooropgesteld. Middels 
het kijken worden verschillende 
kunstwerken en kunststromin-
gen ontrafeld.
In elke les wordt een thema 
behandeld, waarbij gekeken 
wordt naar de ontwikkeling van 
de kunst vanuit het verleden 
gekoppeld aan kunststromingen 
van het heden. Als aanvulling op 
de lessen wordt er gezamenlijk 
een museum bezocht.
De cursus bestaat uit 8 bijeen-
komsten en start op maandag-
avond 7 oktober.

Kosten en aanmelding
Beide cursussen worden gege-
ven in de Bibliotheek VANnU, 
Kasteelweg 3 in Zevenbergen.
De kosten per cursus bedragen € 
160,00 per deelnemer. Opgeven 
kan door een e-mail te sturen 
aan 
cursussen@cultuurmoerdijk.nl. 
Het aantal deelnemers is be-
perkt, dus wil je zeker zijn dat 
je kunt deelnemen, dan graag 
bijtijds aanmelden Eerdere cur-
sussen waren in een korte tijd 
volgeboekt.

KIEBOOM FIETSEN 
FAMILIETOERTOCHT

INSCHRIJVEN 
VIA WEBSITE

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019 
VANAF 10:00 UUR / ZEESTRAAT ZEVENBERGEN
AFSTAND 20/40/60 KM

profrondezevenbergen.nl

SWZ1190410 FLY Familietoertocht A5.indd   1 10-05-19   09:42

KIEBOOM FIETSEN
SENIORENFIETSTOCHT

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019 
VANAF 10:00 UUR / ZEESTRAAT ZEVENBERGEN
AFSTAND 20/40/60 KM
INSCHRIJVEN PROFRONDEZEVENBERGEN.NL

profrondezevenbergen.nl

MAAK KANS OP 
EEN SENIORENFIETS

SCHRIJF JE IN VÓÓR 
1 AUGUSTUS A .S.
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29 juni: opening nieuw dorpshart Moerdijk markeert beloftevolle toekomst

Van dorp in de verdrukking naar dorp vol elan 

MOERDIJK - Vijf jaar geleden kopte een landelijk dagblad nog onheilspellend ‘Heeft het dorp Moer-
dijk wel toekomst?’ VVD-coryfee Ed Nijpels adviseerde zelfs in gesprek te gaan met de inwoners 
over wel of niet opheffen van het Brabantse dorp, gesitueerd tussen twee wereldhavens. En ruim de 
helft van de inwoners gaf in een onderzoek aan weg te willen. Anno juni 2019 waait er echter een 
totaal andere wind door dorp Moerdijk. Over opheffen wordt niet meer gesproken en vertrekken 
lijkt ook geen issue meer voor de Moerdijkers. De succesformule? Inwoners, gemeente, provincie 
en havenbedrijf besloten er samen de schouders onder te zetten. Met een cocktail van geld/enthou-
siasme/innovatief denken en hecht samenwerken werd het dreigende onheil afgewend. Met op 29 
juni de officiële opening van het nieuwe dorpshart als hét ultieme markeringspunt van het nieuwe 
elan van dorp Moerdijk. 

Dat nieuwe dorpshart bevindt 
zich op de plek waar eerder de 
rooms-katholieke kerk stond. 
Daar werd afgelopen jaar een 
multifunctioneel ontmoetings-
centrum gebouwd, met een park, 
sportcourt en jeu de boulesbaan. 
Én een speeltuin, geschikt voor 
jong en oud; met en zonder be-
perking. Het benodigde bedrag 
voor die speeltuin van €24.500 
werd door een aantal enthousi-
aste inwoners zelf ingezameld. 
Het betonskelet van de kerk 
bleef staan en vormt het karak-
teristieke frame van het nieuwe 
dorpshart. Initiatief van de inwo-
ners zelf, die in een werkgroep 
samen met de gemeente Moer-
dijk de plannen en ontwerpen 
uitwerkten. In het oorspronke-
lijke plan zou de kerk namelijk 
worden afgebroken en de grond 
beschikbaar gemaakt voor wo-
ningbouw. Maar de inwoners 
wilden iets anders: een kloppend 
dorpshart waar iedereen elkaar 
zou kunnen ontmoeten. In over-
leg met de gemeente kwamen 
ze tot de oplossing waarover alle 
partijen enthousiast zijn.

Blikvanger
Zaterdag is het groot feest in 
het dorp. De Moerdijkers hopen 
dat met dit geweldig mooie 

dorpshart hun dorp een extra 
impuls zal krijgen, dat het heel 
veel mensen naar het dorp zal 
trekken, dat men gaat zien dat 
wonen in Moerdijk zo gek nog 
niet is. Met dit nieuwe centrum 
heeft Moerdijk in ieder geval een 
prachtige dorpskern gekregen, 
letterlijk een bijzonder dorpshart. 
Overdag is het nieuwe centrum 
al een mooie blikvanger, maar 's 
avonds wordt het een sprookjes-
achtig geheel met de prachtige 
sfeerverlichting. 

Moerdijkregeling: liever blij-
ven dan weggaan 
Het opgeknapte centrum is 
slechts een van de maatregelen 
die de afgelopen vijf jaar werd 
genomen om de leefbaarheid in 
dorp Moerdijk te vergroten. Een 
andere is de zogenaamde Moer-
dijkregeling. Die biedt Moerdij-
kers de mogelijkheid om hun 
huis voor 95% van de taxatie-
waarde te verkopen aan de ge-
meente. Zodat zij de zekerheid 
hebben dat ze nooit met een 
onverkoopbaar huis zitten. De 
regeling bracht rust bij de inwo-
ners, die zich vijf jaar geleden 
nog afvroegen of ze hun huis 
ooit zouden kunnen verkopen. 
Daar is nu geen sprake meer 
van. Inmiddels kiest men liever 

voor blijven dan weggaan uit 
het dorp: het aantal woningen 
dat in het kader van de Moer-
dijkregeling wordt aangeboden 
aan de gemeente daalt. Inmid-
dels is de Moerdijkregeling al 
door diverse andere plaatsen in 
Nederland overgenomen. 

Saamhorigheid
Maar het mooiste is toch wel de 
saamhorigheid. Waar op andere 
plekken in het land nog wel-
eens wordt geklaagd over teveel 
individualisme en een gebrek 
aan gemeenschapszin, lijken de 
Moerdijkers daar geen last van te 
hebben. Alleen al het grote aantal 
verenigingen en bijeenkomsten 
voor allerlei doelgroepen in het 
dorp vormen daarvan het bewijs. 
Er is een zogenaamde Dorpsta-
fel, waar inwoners samen met 
de gemeente lokale kwesties 
en initiatieven bespreken. Het 
wordt straks ook geïllustreerd tij-
dens de opening van het nieuwe 
dorpshart en de bijbehorende fes-
tiviteiten. Lokale artiesten geven 
acte de présence. De Maria Kapel 
(in de 30 meter hoge toren van 
voormalige kerk die nog staat) 
wordt geopend door een van de 
oudste inwoners van het dorp. En 
op het officiële moment zullen de 
burgemeester, de verantwoorde-

lijk wethouder, de directeur van 
het aangrenzende Havenbedrijf 
en de leden van de werkgroep ge-
broederlijk de opening verrichten.

"Helemaal op onze plek"
Geen sprake trouwens van klus 
geklaard en tevreden achterover 
leunen nu. Er zijn plannen voor 
woningbouw, infrastructuur 
wordt opgeknapt en ook de 
haven van het dorp staat op de 
nominatie om te worden aange-
pakt. Mark Tito is een van jongste 
nieuwkomers in het dorp. Twee 
jaar geleden kwam hij met z'n 
vriendin Pam in het dorp wonen. 
Ze hebben geen moment spijt 
gehad van die beslissing. "Ik denk 
dat er zwaarwegende redenen 
moeten zijn willen we hier nog 
vertrekken. We hebben het echt 
naar onze zin en zijn hier hele-
maal op onze plek."

Openingsprogramma 
Dorpshart
Om tien uur begint zaterdagoch-
tend de dorpsdag Moerdijk. In 
de loop van de dag zullen dan di-
verse muziekoptredens zijn, een 
open huizenroute, de opening 
van de Mariakapel en de opening 
van de speeltuin, de jeu de bou-
lesbaan en het sportcourt. Voor 
het openen van het sportcourt is 
Soufiane Touzani ofwel Tike Taki 
Touzani uitgenodigd, deze balvir-
tuoos is onder andere bekend van 
TV en YouTube. 
De officiele opening is om 14.00 
uur in aanwezigheid van Bur-
gemeester Jac Klijs, wethouder 
Désirée Brummans, directeur 
Havenbedrijf Ferdinand van 
den Oever, aannemer Johan de 
Krom, architect Theo Reesink, 
2e kamerlid Thierry Aartsen en 
de dorpstafelleden die samen de 
werkgroep vormden "Ontwikke-
ling gebied RK kerk".
Na dit officiele gedeelte volgt 
een dorpsbarbecue en 's avonds 
wordt het feest vanaf 21.00 uur 
voortgezet in Ontmoetingscen-
trum De Ankerkuil schuin te-
genover het Dorpshart. Famous 
Audio zorgt daar voor een fees-
telijk programma en er zal een 
DJ-contest worden gehouden.

Opening Dorpshart Moerdijk: za-
terdag 29 juni om 14.00 uur.
Vanaf 's morgens 10 uur de ge-
hele dag diverse activiteiten; 
vanaf 16.00 uur dorpsbarbecue: 
's avonds vanaf 21.00 uur feest-
programma en DJ-contest in De 
Ankerkuil.
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GEWOON BIJZONDER
In deze rubriek gaan we in gesprek met gewone bijzondere mensen die we graag beter willen leren kennen.

Deze week aan het woord Kees Hendrikx uit Klundert

Ik woon in Klundert sinds...
In augustus 1979 ben ik in 
Klundert komen wonen. Ik was 
aangenomen als directeur van 
de nieuw te bouwen openbare 
school De Clundert en de eis 
was dat ik dan in Klundert zou 
gaan wonen. 
Ik ben geboren in Geertruiden-
berg en opgegroeid in Zegge. 
Na mijn studietijd heb ik eerst 
gewerkt in Rotterdam, ik woon-
de toen in Roosendaal. Ik ben 
getrouwd met Gonny. Zij komt 
oorspronkelijk uit Zevenbergen. 
Men vroeg zich toen wel eens 
af wat wij in Klundert te zoeken 
hadden, maar ik vond het een 
uitdaging om hier een school 
mee op te starten. Het was een 
hele nieuwe school, de bouw 
was klaar op 1 augustus 1978 
en op 21 augustus hadden we 
onze eerste schooldag. We zijn 
gestart met vier kleuters en 's 
middags hadden we er al elf. 
Dat eerste schooljaar hadden 
we uiteindelijk 37 kinderen. Het 
volgend schooljaar waren dat er 
al 60. Tot eind 1995 ben ik direc-
teur geweest van De Clundert 
en toen ik daar wegging hadden 
we 140 kinderen. Per 1 januari 
1996 ben ik begonnen als di-
recteur van een basisschool in 
Alphen. Daar heb ik uiteindelijk 
tot augustus 2011 gewerkt. Ook 
daar een nieuwe school mogen 
bouwen. Na veertig dienstjaren 
vond ik het welletjes en ben ik 
gestopt met werken. We zijn 
altijd in Klundert blijven wonen 
en voel me inmiddels voor hon-
derd procent een Klundertenaar. 

Men zou mij kunnen kennen 
van...
Mijn oud-leerlingen en hun ou-
ders zullen mij nog wel kennen 
van basisschool De Clundert. 
Verder heb ik in de gemeen-
teraad van de toenmalige ge-
meente Klundert gezeten vanaf 
1991 tot de herindeling in 1997. 
Samen met Gonny zijn we jaren 
actief geweest bij de toenmalige 
Toneelvereniging Cirkel. Dat was 
een leuke periode waarbij we 
heel wat mooie stukken op het 
toneel hebben gebracht. Met het 
Theatercollectief Plots hebben 
we daarna ook bijzondere pro-
jecten gedaan. Onder andere de 
musical Anne Frank uitgevoerd. 
We hebben met Plots zelfs de 
Cultuurprijs van de gemeente 
Klundert gewonnen. 
Sinds 2012 zit ik in het bestuur 
van de Heemkundekring Die 
Overdraghe en inmiddels ben 
ik voorzitter van deze stichting. 
We hebben bij de heemkunde 
een en ander aangepast aan 
deze tijd met het doel steeds 
meer Klundertenaren te be-
reiken. En dat lukt aardig. Als 
heemkunde proberen we mid-
den in de maatschappij te staan, 
de historie te laten leven. We or-
ganiseren heel wat activiteiten, 
zoals de jaarlijkse kwisavond in 
Klundert, we hebben een gan-
zenbordspel van Klundert uitge-
bracht en we zijn betrokken bij 
bijvoorbeeld de naamgeving van 
straten en objecten met als doel 
om het verhaal van Klundert 
ook op die manier te bewaren. 
Verder hebben we doorlopende 
tentoonstellingen in ons heem-

huis en in de vitrines van De 
Stad Klundert. In ons heemhuis 
hebben we in 2018 totaal maar 
liefst zo'n 1500 bezoekers ge-
teld, dat betekent toch zo'n 30 
bezoekers per week.
Mogelijk kennen mensen mij 
ook van Ikke en IJ, een duo 
samen met Sjaan van Kaam. 
We hebben optredens overal 
in de regio en ver daarbuiten. 
Dat doen we al zo'n 20 jaar en 
gemiddeld hebben we zo'n 75 
optredens per jaar.

In het dagelijks leven ben ik…
Ik ben gepensioneerd, maar al-
tijd bezig met van alles en nog 
wat. De heemkunde vraagt veel 
tijd, ook voor Ikke en IJ heel wat 
uurtjes bezig met schrijven, oe-
fenen en optreden. En ik schrijf 
al tien jaar lang musicals. Zo 
schrijf ik onder andere elk jaar 
een Sinterklaasmusical voor 
een groep uit Rucphen. Op dit 
moment ben ik ook bezig met 
het schrijven van een speciaal 
theaterstuk over het Mirakel van 
Niervaert. Dit wordt een soort 
multitheater, waarin diverse 
theatervormen worden gebruikt 
om het middeleeuwse mira-
kelspel in een moderne setting 
voor iedereen interessant en 
begrijpelijk te maken. Daar hoop 
ik t.z.t. een mooie Klundertse 
productie van te gaan maken.

Het meest bijzondere wat ik 
ooit gedaan of meegemaakt 
heb…
Dat was toen onze dochter Sij-
arina bij ons kwam wonen. Ze 
was toen acht jaar. Ze is inmid-
dels 36, woont samen met Ruud 
en we hebben inmiddels ook 
een prachtige kleindochter van 
negen maanden. 

Ik ben trots op...
Dat ik mijn visie op het onder-
wijs volledig in praktijk heb 
kunnen brengen onder andere 
ook op de openbare basisschool 
in Klundert. Daar heb ik laten 
zien wat je kunt bereiken met 
heel veel aandacht voor ieder 
kind. Zo creëer je een mooie 
school met een saamhorigheids-
gevoel, waar de kinderen heel 
sociaal met elkaar omgaan. 

Mijn lijfspreuk is...
Carpe Diem.

Mijn sterrenbeeld is…
Waterman, maar ik had eigenlijk 

een vis moeten zijn, want ik ben 
te vroeg geboren. Als een wa-
terman een regelaar is, druk en 
creatief, dan klopt het wel.

Ik ben goed in...
Organiseren. 

Wat ik echt niet kan, dat is…
Knippen. Klinkt misschien raar, 
maar ik ben linkshandig en 
kan zelfs niet met linkshandige 
schaar knippen. En ik ben heel 
onhandig met gereedschap.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Als ik iets persé graag wil, dan 
kan ik heel erg drammen.

Ik heb een grote hekel aan…
Oneerlijke mensen.

Deze film moet iedereen zien...
De West Side Story. En ik kijk 
graag naar Engelse thrillers.

Het boek waarvan ik genoot...
"Haar naam was Sarah" van 
Tatiana de Rosnay. En het boek 
"Het kraaien van de haan" van 
Piet Meeuse. Een geweldig boek 
over geloof en ongeloof. Je moet 
het wel met een hele karre-
vracht zand lezen, maar het is 
een onweerstaanbaar grappige 
tijdreisroman, die de levensloop 
van Jezus in een totaal nieuw 
licht zet.

Ik luister graag naar...
Klassieke muziek, zoals de 
operette Leichte Kavallerie van 
Franz von Suppé. Maar ik houd 
van heel veel soorten muziek. 
Muziek uit de jaren '60 bijvoor-
beeld luister ik ook graag naar. 

Men kan mij ’s nachts wakker 
maken voor...
Een bord bami.

De persoon die ik graag eens 
zou ontmoeten...
M'n vader. Ik was vier jaar toen 
hij is overleden. 

Het liefst drink ik...
Spa rood en op een feestje houd 
ik wel van een lekker biertje.

En het lekkerste eten vind ik…
De Chinees-Indische keuken.

Mijn favoriete vakantieland 
is...
Portugal met stip op nummer 
één.
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vervolg Gewoon Bijzonder
Mijn meest dierbare herinne-
ring is…
De geboorte van ons kleinkind 
Evy.

Wat ik nog heel graag zou wil-
len doen, is…
Een reis maken naar China.

Mijn lievelingsdier is…
We hebben altijd katten gehad. 

Mijn lievelingssport is…
We gaan graag samen fietsen. 
Nu net een knieoperatie gehad, 
dus even pas op de plaats. Ik 
sport nu bij de fysio. Maar over 
een tijdje hoop ik weer fiets-
tochtjes te kunnen gaan maken.

Mijn beste vriend/vriendin…
Sjaan.

Het belangrijkste in een 
vriendschap vind ik…
Eerlijkheid en jezelf kunnen 
zijn.

Klundert vind ik…
Een heerlijke plek om te wonen.

Wat ik mis in Klundert is…
Openbaar vervoer. Als je daar-
van afhankelijk gaat worden, 
dan kun je beter verhuizen.

Mooiste plekje in Klundert…
Het uitzicht bij De Gracht naar 
't Wachtertje en de schaapskooi, 
je kijkt daar zo de polder in. Als 
je de windmolen dan wegdenkt, 
heb je een prachtig uitzicht. 
Maar ook de Verlaatsheul en het 
uitzicht bij de Aalskreek richting 
Noordschans is geweldig mooi.

Minst mooie plekje in Klun-
dert…
Rechts naast het Stadhuis is een 
trapje naar beneden, vanwege 
de geur vind ik dat het minst 
mooie plekje van Klundert.

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk is…
Klundert natuurlijk!

Fietsongeval
Een 73 jarige fietsster uit Wil-
lemstad kwam op zondagmid-
dag 16 juni ten val. Zij maakte 
deel uit van een groepje fietsers 
op de Kadedijk Fijnaart. Tijdens 
het fietsen kwam zij in aanra-
king met een andere fietser. Zij 
werd ter controle door de am-
bulance overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Diefstal fiets
Op vrijdagavond 7 juni werd 
er een elektrische damesfiets 
gestolen vanaf de oprit van een 
woning aan de Tennislaan in 
Fijnaart. Betrof een zwarte Koga 
Miyata E-Inspire.
                               
Geen rijbewijs.
Een 26 jarige inwoner uit Fij-
naart werd op 17 juni staande 
gehouden. Hij was de bestuur-
der van een personenauto. Hij 
bleek niet in het bezit te zijn 
van een rijbewijs. Tegen hem 
werd een proces verbaal opge-
maakt. Hem werd tevens mede-
gedeeld dat hij niet verzekerd 
was en het risico liep dat het
motorvoertuig bij herhaling in 
beslag genomen zou worden.
 
Diefstal fiets
Bij de bushalte aan de Kerkring 
Fijnaart werd in de periode 19 
juni t/m 20 juni een herenfiets 
gestolen. Betrof een zwarte Ga-
zelle Paris C7 met een fietstas-
rekje op de bagagedrager. 

Inbraak bedrijfswagen
In de nacht van woensdag 19 
juni 23:00 uur en donderdag 
20 juni 7:00 uur vond er een 
inbraak plaats in een bestelbus. 
Deze stond geparkeerd voor 
een woning aan de Kadedijk Fij-
naart. Er werden meerdere rui-
ten ingeslagen om bij de buit te 
komen. Deze bestond aan een 

grote hoeveelheid elektrisch 
gereedschap, trappen, gereed-
schapskist met handgereed-
schap en emmers met verf.

Vliegtuig ongeval
In het luchtruim op de grens 
van Oudemolen / Willemstad 
zijn vrijdagmiddag 21 juni twee 
oud-militaire vliegtuigen te-
gen elkaar aangevlogen. Beide 
vliegtuigen, met ieder twee in-
zittenden, waren achter elkaar 
vertrokken vanaf Breda Interna-
tional Airport. Omstreeks 12.20 
uur kwamen ze met elkaar 
in aanraking waarvan er één 
neerstortte en de andere een 
noodlanding kon maken. De 
inzittenden uit het neergestorte 
vliegtuig hebben de crash niet 
overleefd. Van het toestel dat 
een noodlanding kon maken 
werden de inzittenden ter ob-
servatie meegenomen door de 
ambulance. Het Plaats Delict 
onderzoek en het aansluitend 
bergen duurde tot laat in de 
avond. Het onderzoek wordt 
gedaan door de Dienst Lucht-
vaartpolitie in nauwe samen-
werking met de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid.

Op vakantie en openstaande 
boete 
De vakantieperiode breekt bij-
na aan. U hebt een mooie reis 
geboekt en vertrekt misschien 
wel met het vliegtuig naar een 
tropische bestemming, of u gaat 
met de caravan naar Italië. Wilt 
u onbezorgd op reis? Check 
dan voor vertrek of u nog een 
boete heeft openstaan en voor-
kom dat uw vakantie in duigen 
valt. Stel, u komt met uw auto 
terecht in een grote verkeers-
controle. De politie kijkt dan 
of u gesignaleerd staat in het 
Opsporingsregister. De Konink-
lijke Marechaussee controleert 

dat bij reizigers op de lucht- en 
zeehavens. Vervolgens blijkt dat 
u in het register staat omdat u 
een geldboete heeft openstaan, 
DNA-materiaal moet afstaan 
of een vrijheidsstraf moet uit-
zitten. Daar gaat uw vakantie. 
Zorg ervoor dat u minimaal een 
week voor vertrek uw signale-
ring heeft afgehandeld. Zo komt 
u onbezorgd door elke controle.

Hoe weet ik of ik gesignaleerd 
sta?
U kunt zelf nakijken of er nog 
verkeersboetes openstaan via 
de website van het Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB). 
U heeft dan wel een DigiD-code 
nodig. Meestal kunt u de boete 
direct betalen via iDEAL of een 
gespreide betaling aanvragen. 
Als u de boete op het politiebu-
reau betaalt kan de politie uw 
signalering ook meteen verwij-
deren uit het Opsporingsregis-
ter. Het kan zijn dat u nog an-
dere geldboetes moet betalen, 
DNA moet afstaan of een straf 
moet uitzitten. Meldt u zich 
dan met een geldig legitimatie-
bewijs op een politiebureau bij 
u in de buurt. Als er geen zaken 
meer openstaan in het Opspo-
ringsregister kunt u met een 
gerust hart op vakantie!
Johan Damen
Wijkagent Fijnaart, Heijningen, 
Oudemolen, Zwingelspaan, 
Standdaarbuiten en industrie-
terrein Dintelmond
johan.damen@politie.nl

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

T 0900-8844

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

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

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

Elke woensdag:
Bridge: 13.30 uur in De Nier-
vaert, Klundert
Bingo: 15.00 uur in De Niervae-
rt, Klundert
Koor Herfstklanken: 13.30 uur 
in De Niervaert, Klundert
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Superlatieven te kort voor Klundert op een Kluitje!
KLUNDERT - Wat een happe-
ning, wat een belevenis, wat een 
geweldig feest in de Klundert! 
Het was weer een evenement als 
vanouds met vertrouwde maar 
ook nieuwe ingrediënten en dat 
alles in een spiksplinternieuw 
jasje. En dat jasje paste perfekt: 
Klundert op een Kluitje was afge-
lopen weekend een mega succes! 
Drie dagen lang stond een grote 
menigte op een kluitje in het 
centrum en genoot van alles wat 
voorgeschoteld werd. Voorzitter 
Benno Donkers van de organi-
satiecommissie is dik tevreden: 
"Het was drukker dan ooit en 

reuzegezellig overal bij alle acti-
viteiten. Wij zijn heel blij met dit 
succes en gaan vol energie weer 
nieuwe ideeën uitwerken voor 
volgend jaar!"

Vanaf donderdag draaide de 
kermis al op het Stadhuisplein 
en de Kerkring, vanaf vrijdag 
was de braderie geopend in de 
Voorstraat en de Molenstraat. 
Het Klundertse centrum leent 
zich uitstekend voor zo'n speci-
ale jaarmarkt, er kan een mooi 
rondje gewandeld worden langs 
alle kramen en tussendoor overal 
gelegenheid om even neer te 

strijken op een terrasje. En dat 
werd dan ook veelvuldig ge-
daan, want de weergoden waren 
Klundert op een Kluitje wel heel 
goed gezind. Ondertussen kon 
de jeugd zich vermaken op het 
water. De zeeverkenners van de 
Matthijs Heldtgroep voeren met 
Canadese kano's en optimistjes 
(kleine zeilbootjes) in de Botte-
kreek middenin het centrum. Zo 
konden ze kennismaken hoe leuk 
waterscouting is.

Maar wat maakt Klundert op 
een Kluitje nu echt zo bijzonder? 
Dat zijn natuurlijk alle optredens 

op de diverse podia, het straat-
theater, dat was allemaal nog 
uitgebreider dan vorige jaren. Alle 
bandjes, dj's en optredens van di-
verse clubs en verenigingen, over-
al een gezellige drukte. Genieten 
van vrijdagmiddag tot en met 
zondagavond.  In dit geval zeggen 
beelden meer dan woorden, dus 
een foto-impressie van Klundert 
op een Kluitje.
"Het heeft alle verwachtingen 
overtroffen, we zijn echt enorm 
tevreden. Wat een geweldig mooi 
Klundert op een kluitje weekend 
is dit geweest!" aldus Benno 
Donkers.
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Fotografie door Jolanda Schreuders, Mark Schimmel, Martijn Kannekens en Anjo van Tilborgh.
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K E R K B E R I C H T E N
Huis van de Wijk Mauritshof 
Klundert

Vrijdag 28 juni
19:00u: Oecumenische weeks-
luiting

Hervormde Gemeente 
Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1 
Klundert

Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropf-
fplein 1 Klundert

Zondag 30 juni: Viering Heilig 
Avondmaal
10.00 uur: Dienst in Gerefor-

meerde kerk
Voorganger: Ds. D.C. Groenen-
dijk
10.00 uur: Dienst in Hervormde 
kerk
Voorganger: Ds. A. Slingerland
16.30 uur: Middagdienst in Ge-
reformeerde kerk
Voorganger: Ds. D.C. Groenen-
dijk
18.30 uur: Avonddienst in Her-
vormde kerk
Voorganger: Ds. A. Slingerland

Protestantse Gemeente 
Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 30 juni:
09.30 uur: Met z'n allen dienst
Voorganger: Dhr. C. Aangeen-
brug

Protestantse Gemeente 
Fijnaart, Heijningen etc. 

Zondag 30 juni
10.00 uur: De Dorpskerk
Jeugd- en gezinsdienst; afscheid 
kindernevendienst
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

Rooms Katholieke Immanuel 
Parochie Cluster West
H. Jacobus de Meerdere Kerk, 
Molenstraat 26, Fijnaart

Donderdag 27 juni:
09.30 uur: Gebedsviering
Voorganger: M. Bastiaansen

Zondag 30 juni:
09.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: P. de Rooij

Rooms Katholieke Immanuel 
Parochie Cluster Oost
H. Bartholomeus Kerk Zeven-
bergschen Hoek

Zaterdag 29 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: M. Prasing

Zomerse seizoensluiting bij Muziekvereniging Determinato

Muziekfeest voor alle basisschoolkinderen

Foto: archieffoto Determinato probeerorkest 2018

KLUNDERT - De kinder- en jeugdafdeling van Muziekvereniging 
Determinato Klundert sluit het seizoen met een groots muziek-
feest voor alle basisschoolkinderen aanstaande woensdagmiddag 
26 juni vanaf 15.30 uur. Dit zomerse feest zal gehouden worden 
in en om De Niervaert, Molenvliet 7 in Klundert. 

De kinderen worden om half 
vier verwacht in de muziekzaal 
van De Niervaert. Daar worden 
teams gemaakt en daarna gaat 
de spelmiddag beginnen. Er 
wordt mooi weer verwacht, dus 
de festiviteiten zullen buiten 
op het veld achter De Niervaert 
gehouden worden. Om 17.00 
uur worden alle kinderen uitge-
zwaaid en kan de vakantie be-
ginnen. Alle kinderen van 4 tot 
12 jaar zijn van harte welkom 

om gezellig mee te komen doen.

Nieuw seizoen met nieuwe 
plannen
Na de zomervakantie staan er 
weer allerlei plannen op stapel 
bij Determinato. Er zal weer ge-
start worden met een muziek-
speeltuin voor kinderen vanaf 
vier jaar. En de naam zegt het 
al: op een speelse manier samen 
muziek maken door middels 
van spelletjes, liedjes en nog 

veel meer. 
Ook is het de bedoeling om 
weer een vervolggroep te be-
ginnen waar de kinderen kennis 
gaan maken met diverse mu-
ziekinstrumenten, waar ze be-
ginnen met het leren lezen van 
muzieknoten en waar ze zelfs 
al als een echt orkest samen 
muziek gaan maken. Dit wordt 
bij Determinato het probeeror-
kest genoemd, wat dus letterlijk 
betekent: proberen of je het 
leuk vindt om muziek te gaan 
maken. Dit werd tot nu de mu-
ziekfabriek genoemd, maar er 
zijn plannen om dit nieuw leven 
in te blazen en het nog grootser 
aan te pakken. Deze groep is 
voor kinderen vanaf groep 4 van 
de basisschool. Na de zomer-
vakantie volgt meer informatie 
over deze nieuwe ideeën van 
Determinato.

Doorstroomtraject
Aansluitend op het probeeror-
kest kunnen de kinderen achter-
eenvolgens doorstromen naar 
het kinderorkest De Detokids. 
Nog een stapje verder en dan 
mogen ze naar het jeugdorkest 
De Detomaatjes. Zij spelen als 
een echt orkest leuke populaire 
muziek en treden regelmatig 
op. En voor de drummers van 
Determinato is er een speciale 
Drummerij waar ze samen al-
lerlei leuke en uitdagende slag-
werkmuziek spelen.

Save-the-date: zaterdag 21 sep-
tember om 16 uur
Het eerstvolgende optreden 
staat gepland op zaterdagmid-
dag 21 september. Dan wordt 
er een nazomers muziekfeest 
gehouden op de vlonders in het 
centrum van Klundert in sa-
menwerking met Eeterij Kelian. 
Het jeugdorkest zal daar optre-
den onder andere samen met 
Danspodium #Reflex. Noteer de 
datum zo vast in de agenda. Een 
leuke kennismaking om te zien 
hoe het is om samen muziek te 
maken.
Meer informatie over De-
terminato is te vinden op de 
website www.determinato.nl 
of via de facebookpagina van 
Determinato. Voor vragen kan 
men terecht via e-mail info@
determinato.nl of telefonisch 
06-43694329. Men kan zich 
ook melden om automatisch 
geïnformeerd te worden over de 
plannen van Determinato.
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Kalender
Dinsdag 25 juni
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk, Prins Willem-
straat 2 in Klundert
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in 
Heijningen
18.30 uur: Avondvierdaagse Klundert; start parkeerplaats Molen-
vliet 

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: Determinato Muziekfeest voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar, De Niervaert, Molenvliet 7, Klundert
17.00 uur: Themamaaltijd in het Huis van de Wijk, Prins Willem-
straat 2 in Klundert
18.30 uur: Avondvierdaagse Klundert; start parkeerplaats Molen-
vliet

Donderdag 27 juni
13.30 uur: Bijeenkomst over babbeltrucs en veiligheid senioren 
KBO Fijnaart, Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in 
Heijningen
18.30 uur: Avondvierdaagse Klundert; start parkeerplaats Molen-
vliet

Vrijdag 28 juni 
Vanaf 18.00 uur: Avondvierdaagse Klundert; start parkeerplaats 
Molenvliet (starttijden wisselend)

Zaterdag 29 juni
10.00-19.00 uur: Ruigenhilfair, De Prullenkast, Zuidlangeweg 3 in 
Oudemolen
10.00-18.00 uur: Dorpsdag Moerdijk met opening nieuwe 
Dorpshart om 14.00 uur
19.00 uur: Voorspeelavond Slagwerkgroep Avant Garde, Beatrijs-
weg 22, Klundert
21.00 uur: Feestavond met DJ-contest in De Ankerkuil, Steenweg 
48, Moerdijk

Zondag 30 juni
09.00 uur: Autotoertocht Team Mont FendertToux, 
10.00-17.00 uur: Ruigenhilfair, De Prullenkast, Zuidlangeweg 3 in 
Oudemolen
13.30-17.00 uur Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend, 
Stoofdijk 1a, Klundert

Dinsdag 2 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in 
Heijningen

Woensdag 3 juli
20.00 uur: Informatieavond CPO Fijnaart over bouwen in Plan 
West, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart
09.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend, 
Stoofdijk 1a, Klundert

Donderdag 4 juli
20.00 uur: Bijeenkomst voor iedereen zich betrokken voelt bij 
Carnaval Loerendonck om mee te praten over de invulling car-
naval 2020. Locatie: Gasterij Het Tolhuis, Zevenbergsepoort 43, 
Klundert

Een waarderingsmenu 
2019 voor onze 
mantelzorgers
MOERDIJK - Mantelzorgers, zij 
zijn van onschatbare waarde! 
Daarom kunnen mantelzorgers 
iedere maand deelnemen aan 
leuke activiteiten en is er in no-
vember de 'Week van de Man-
telzorg'. Als blijk van waardering 
ontvangen zij een cadeaubon van 
€ 35,00 per mantelzorger. Deze 
bon is te besteden bij verschil-
lende lokale ondernemers, het 
zogenaamde waarderingsmenu. 
Er kunnen maximaal vier man-
telzorgers per zorgvrager aan-
gemeld worden om het waarde-
ringsmenu te ontvangen met een 
totaal bedrag van €140,00.

"Gemeente Moerdijk erkent het 
grote belang van mantelzorgers", 
licht wethouder Eef Schoneveld 
toe. "Er is weer gekozen om samen 
met de lokale ondernemers deze 
waardering in een waarderingsme-
nu tot uiting te laten komen." 

In het kort
Gemeente Moerdijk erkent het 
grote belang van mantelzorgers 
en hun meerwaarde voor de 
zorgvragers. 
De gemeente stelt per zorgvra-
ger een maximaal bedrag van 
€ 140,00 beschikbaar welke in 
de vorm van een cadeaubon ter 
waarde van € 35,00 per mantel-
zorger besteed mag worden bij 
diverse lokale ondernemers bin-
nen gemeente Moerdijk. Deze 
betrokken ondernemers doen 
er nog een extra waardering bij, 
deze staat vermeld onderaan de 

advertentie van het menu. Per 
zorgvrager mogen maximaal 
vier mantelzorgers aangemeld 
worden om het waarderingsme-
nu te ontvangen.

Aanvragen mantelzorgwaar-
dering
Als iemand voor ongeveer acht 
uur per week zorgt voor een 
familielid, buurvrouw, vriend 
of iemand anders in de directe 
omgeving die hulpbehoevend is 
en dit langer dan drie maanden 
onbetaald doet, dan is hij/zij  
mantelzorger en komt in aan-
merking voor de mantelzorg-
waardering. Vanaf 1 juli tot en 
met 31 december 2019 kan het 
waarderingsmenu 2019 worden 
aangevraagd. Dit kan digitaal via 
https://www.moerdijk.nl/Man-
telzorgwaardering. 
Ook is het mogelijk het formu-
lier schriftelijk aan te vragen 
bij Surplus Welzijn / waarde-
ringsmenu 2019 ter attentie 
van Mantelzorg Moerdijk, ant-
woordnummer 6450, 4760 WN 
in Zevenbergen. 

Mantelzorg in Moerdijk
Er zijn in Nederland onge-
veer 3,5 miljoen mensen die 
mantelzorg verlenen. Dat wil 
dus zeggen dat 1 op de 5 Ne-
derlanders mantelzorger is. In 
2018 ontvingen ongeveer 1.375 
mantelzorgers in de gemeente 
een cadeaubon ter waarde van 
€35,- die te besteden was bij 31 
plaatselijke ondernemers. 

Kom kennismaken met 
slagwerk bij Slagwerkgroep 
Avant-Garde
KLUNDERT - De zomerstop na-
dert, maar niet voordat er dit 
slagwerkseizoen nog een voor-
spelavond heeft plaatsgevonden. 
De jeugdleden van Avant-Garde 
zullen deze avond individueel 
laten horen wat zij het afgelo-
pen jaar geleerd hebben tijdens 
hun slagwerklessen bij slag-
werkschool Drumfactory. 

Dat is natuurlijk heel spannend! 
De voorspeelavond vindt dan 
ook in onze eigen repetitieruim-
te plaats voor een informele 
sfeer. U kunt hier ons bijzondere 

instrumentarium bewonderen 
en zelf een slag slaan. Daar-
naast leren onze leden ook 
verschillende instrumenten te 
bespelen in de slagwerkgroepen 
van Avant-Garde. Dit laten ze 
deze avond ook zien en horen. 
Bent u benieuwd? Kom dan op 
zaterdag 29 juni a.s. naar de 
repetitieruimte. Deze locatie be-
vindt zich in de Beatrijsweg 22 
te Klundert (u kunt naar binnen 
via de blauwe deur). Aanvang: 
19.00 uur. Een drankje staat 
voor u klaar!
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Fendertsmannen op golfstaatsbezoek in Ierland (1)

Survival of the fittest and the strongest 

de winnaars van wedstrijd een en twee Luuk Frijters en Martin van Diepen

In het kielzog van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima (voor intimi Willy en Max) reisden de Fen-
dertsmannen in de vroege ochtend van donderdag 14 juni af naar 
het groene eiland voor een vierdaags golfbezoek. Zoals te verwach-
ten hadden onze lokale golfhelden zich uitstekend voorbereid op 
deze reis. Zo had het merendeel geen adapter voor de afwijkende 
stopcontacten bij zich terwijl René Consenheim wel een grote 
hoeveelheid Engelse ponden had ingekocht. De organisatie van 
de golfreis 2019 lag in handen van Luuk Frijters. Dit keer een luxe 
reis want het gebruikelijke huisje voor 15 personen werd vervan-
gen door een echt hotel! Bovendien werd het huren van een zelf 
te besturen busjes geüpgraded naar een bus met vaste chauffeur 
(Sean genaamd). Direct na aankomst in het Woodenbridge hotel in 
Arklow maakten de Fendertsmannen zich op voor de eerste strijd. 
Het bleek echter onduidelijk of na terugkomst in het hotel de keu-
ken van het restaurant nog wel open zou zijn. Onze doortastende 
voorzitter greep onmiddellijk in: bij de hotelmanager werd bedon-
gen that the kok stays in the kitchen until we come back. 

Nadat de avondproviand zeker 
was gesteld werden de mannen 
door Sean naar de Macreddin 
Golfclub gebracht. De weers-
omstandigheden waren met 
13 graden Celsius en een forse 
bries niet des Fendertsmannen; 
normaal gesproken worden hun 
jaarlijkse golfreizen omfloerst 
met zomers weer in de baan en 
dorstig weer buiten de baan. En 
dan ook nog die spanning; lukt 
het me vandaag wel, speel ik een 
golfrol van belang? Macreddin 
bleek uitdagend, vanwege de 
uitgestrektheid van de 18 holes 
over maar liefst 160 hectares 
bosrijke omgeving en de heu-
velachtige holes. Het bleek een 
uitputtingsslag, en dat al op de 
eerste dag. Kort en goed: het 
bleek dit keer geen bluf. Luuk 
Frijters zette overtuigend de Ma-
creddin Golfcourse op zijn naam, 
en de Neary. Met als nummer de 
2 zijn opponent Lex van Dis (de 
Longest). Pascal Kreeft pakte de 
derde plaats.

Carmel
Bij terugkomst in het hotel bleek 

dat men de belofte over de kok 
in de kitchen daadwerkelijk was 
nagekomen. Tijdens de over-
heerlijke maaltijd genoten de 
Fendertsmannen niet alleen van 
een wijntje of biertje. Nee, ze 
genoten vooral van een optreden 
van een bekende Ierse zangeres, 
Carmel genaamd. Carmel zong 
golden oldies die bij de vitale 
golfadonissen en de overige 
veelal 65+ gasten enorm in de 
smaak vielen. Ben Lauwers en 
Jurgen van Hoof vonden elkaar 
aantrekkelijker dan het aanwe-
zige Ierse vrouwelijk schoon 
met veel levenservaring. Op het 
nummer “I’m in the mood for 
Dancing” van The Nolan Sisters 
danste dit knappe stel een lek-
kere foxtrot. Beetje jammer dat 
Carmel zich tot een soort van 
duet met Ben Vos liet verleiden, 
samen ‘zongen’ zij “Angels” van 
Robbie Williams waarvan Ben 
nog steeds de tekst niet uit zijn 
hoofd kent. De Fendertsmannen 
waren donderdag erg vroeg 
opgestaan en verstandig zoals 
ze zijn gingen ze redelijk op tijd 
naar bed om de volgende dag 

uitgerust aan de wedstrijd op de 
Wicklow golfclub te beginnen.

Op de kliffen
Wicklow Golfclub is een top 10 
en tevens een van de oudste 
golfbanen van Ierland en ligt 
aan de wilde kust van de Ierse 
zee, op de kliffen. Onze dappe-
re Fendertsmannen zouden er 
hoogtevrees van krijgen. Wick-
low bleek een zeer lastige baan. 
Het grillig heuvelachtig verloop 
vereiste veel blinde slagen; je 
kunt niet zien waar je bal landt. 
Mocht de bal bovendien nog 
naast de fairway zijn geland, dan 
is deze vrijwel zeker onvindbaar 
in het struikgewas of lange gras 
(door Wim van Alphen steevast 
gedefinieerd als ‘meuk’). Tot slot 
bleken de greens verraderlijk. 
Het was vrijwel onmogelijk het 
verloop en de patronen in de 
green te beoordelen. Tot over-
maat van ramp hield het op met 
zachtjes regenen, het ging echt 
regenen. Kortom de baan waar 
de mannen zich onderschei-
den van de jongens. Een enkele 
Fendertsman was de wanhoop 
nabij en stond met zijn golftas 
aan de rand van de kliffen, over-
wegende de tas aan de Ierse zee 
toe te vertrouwen en zich op de 
dartsport te storten. Het zal u 
ook niet verbazen dat er tijdens 
deze wedstrijd slachtsoffers 
onder onze golfhelden vielen. 
Maar liefst drie mannen moes-
ten geveld door de baan en de 
elementen de wedstrijd voor-
tijdig verlaten. De andere koene 
golfridders kwamen doorweekt 
met weinig punten binnen. 
Martin van Diepen bleek het 
best opgewassen tegen de erbar-
melijke omstandigheden. Luuk 
Frijters pakte op deze vrijdag de 
2e plaats. Peter Rutters maakte 
de top 3 compleet, en de Neary. 
Voorzitter Toon Nuiten sloeg de 
Leary en de Longest. Chapeau 
voor deze bikkels!

Lees volgende week verder over de 
avonturen van de Fendertsman-
nen in Ierland: het bezoek aan 
een nightclub, hoe onze geliefde 
voorzitter het tijdstip van het ge-
zamenlijk ontbijt bepaalt, het 2e 
concert van Carmel, kamer 403, 
de voortdurende uitputting van 
onze dappere golfers en natuurlijk 
de toppers van wedstrijden drie 
en vier!

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

dagelijks van maandag tot 
vrijdag om 10.00 uur geza-
menlijk koffiemoment
dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur sporten voor men-
sen die chronisch ziek zijn 
dinsdag vanaf 17.00 uur eet-
punt (opgeven in het Huis 
van de Wijk)
dinsdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur jongerenavond
woensdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur inloopspreek-
uur OnS Moerdijk met infor-
matie 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)

Wekelijkse 
Activiteiten 
Pestalozzihuis
Woensdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur
Bingo: start om 14.00 uur, 
daarna kaarten, sjoelen of 
Rummikub

Donderdag
Biljarten: van 13.00 uur tot 
16.30 uur
Koersbal: van 14.00 uur tot 
16.30 uur

Vrijdag
Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 
16.30 uur
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Bridgeclub Ruigenhil
Uitslag ZomerAvondCompetitie, 3e ronde, donderdag 20 juni

A-lijn
1. Sjaan van Exel/Joek van de 
Erve 61,11%
2. Tineke Vis/Nettie Donders 
58,68%
3. Cobi Verhoeven/Piet Verhoe-
ven 57,29%
4. Addie Schouls/Jenke de Lint 

53,82%
5. Klaas van Exel/Lex Doff 51,04%

Dit was de derde ronde van de 
Z.A.C. die wordt gespeeld in de 
Blokhut te Willemstad, aanwezig 
19.30 uur; aanvang 19.45 uur.

Bridgeclub Fijnaart
Uitslag maandag 17 juni zomeravondcompetitie 

A-lijn
1. Nettie Donders & Tineke Vis 
58,75%
2. Jeanne van Putten & Annie 
van Gils 57,92%
3. Anton Bom & Piet Vermunt 
57,50%
4. Marcia Erkamps & Mia Schou-
ten 53,91%

B-lijn
1. Bert de Kok & Bert de Lint 
64,93%
2. Mia de Vos & Ad van Iersel 
56,94%
3. Ge en Henk van de Weerd 
56,60%
4. Ernst Verwer & Willem van 
Opdorp 56,25%

PV Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging-
Fijnaart La Souterraine 22 juni 
2019 ± 638 km

Afd 2 P.V. Fijnaart La Souterraine 
Eendaagse Fond op 22-06-2019 
gelost om 08:00 uur met 54 
duiven
1 A.C.A. Kersten Fijnaart
2 A&S van Sighem Fijnaart
3 A&S van Sighem Fijnaart
4 van Dijk-Loman Oud Gastel
5 A&S van Sighem Fijnaart

6 van Dijk-Loman Oud Gastel
7 van Dijk-Loman Oud Gastel
8 A&S van Sighem Fijnaart
9 van Dijk-Loman Oud Gastel
10 A&S van Sighem Fijnaart

11 A&S van Sighem Fijnaart
12 A&S van Sighem Fijnaart

Uitslag Postduivenvereniging 
Fijnaart Quievrain 22 juni 2019 
± 146 km

Afd 2 P.V. Fijnaart Quievrain 
Vitesse Jonge duiven op 22-06-
2019 gelost om 09:40 uur met 
94 duiven
1 A.C.A. Kersten Fijnaart
2 A.C.A. Kersten Fijnaart
3 A.C.A. Kersten Fijnaart
4 F Lazeroms 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 CJ Kocken Fijnaart
10 A.C.A. Kersten Fijnaart

11 A.C.A. Kersten Fijnaart
12 A.C.A. Kersten Fijnaart
13 A.C.A. Kersten Fijnaart
14 A.C.A. Kersten Fijnaart
15 A.C.A. Kersten Fijnaart

16 A.C.A. Kersten Fijnaart
17 A.C.A. Kersten Fijnaart
18 A.C.A. Kersten Fijnaart
19 A.C.A. Kersten Fijnaart
20 CJ Kocken Fijnaart

Uitslag Postduivenvereniging 
Fijnaart Quievrain 22 juni 2019 
± 146 km

Afd 2 P.V. Fijnaart Quievrain 
Vitesse Oude duiven op 22-06-
2019 gelost om 09:40 uur met 
52 duiven
1 van Dijk-Loman Oud Gastel
2 van Dijk-Loman Oud Gastel
3 A.C.A. Kersten Fijnaart
4 A.C.A. Kersten 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 van Dijk-Loman Oud Gastel

11 A.C.A. Kersten Fijnaart
12 A.C.A. Kersten Fijnaart
13 van Dijk-Loman Oud Gastel
14 A.C.A. Kersten Fijnaart
15 A.C.A. Kersten Fijnaart

16 F Lazeroms Fijnaart 
17 A.C.A. Kersten Fijnaart
18 A.C.A. Kersten Fijnaart

Duivenvereniging De Gevleugelde Vrienden

Theo de Jong 
1e Nationaal Bordeaux.

NOORDHOEK - De 87-jarige 
Theo de Jong uit Noordhoek 
heeft zaterdag de overnach-
tingsvlucht Nationaal Bordeaux 
gewonnen. Aan het concours 
namen 9000 duiven deel en 
werden vrijdagmiddag om 13.00 
uur gelost in Bordeaux.
Zaterdagmorgen was de duif 

om 06.24.05 thuis en had  de 
afstand van 840 km naar Noord-
hoek overbrugd.
Namens de vereniging de Ge-
vleugelde Vrienden werd een 
bos bloemen en de nodige 
felicitaties aangeboden aan de 
overwinnaar .

Judoklub Klundert gastheer 
laatste streekontmoeting
KLUNDERT - Zaterdag 22 juni 
organiseerde JudoKlub Klundert 
de laatste streekontmoeting 
van het seizoen 2018/2019. Na 
afloop van het laatste toernooi 
worden niet alleen de dagprij-
zen uitgereikt, ook de bekers 
voor de behaalde punten tij-
dens het seizoen worden dan 
uitgereikt. Ruim 100 judoka's 
probeerden tijdens deze laatste 
ontmoeting alsnog zo hoog mo-
gelijk te eindigen om wellicht 
nog een stapje te kunnen maken 
naar zilver of goud.

Toernooi resultaat van de door 
Judoklub Klundert behaalde 
plaatsen:
Een eerste plaats was er voor 
Bink Pluijgers en Jeslin Legierse. 
Bart van Zijderveld en Irfaan 
Mohabbat behaalden een twee-
de plaats en een derde plaats 
voor Sanne Krijgsman, Sylvester 

Koorevaar, Mace Laurijsse en 
Brent Sebel. Een nette plaats net 
naast het podium was er voor 
Sahir Mohabbat, Fee Verstraten, 
Teun den Boer, Lars Alderliesten 
en Maartje Troost.

Eind resultaat seizoen 
2018/2019:
Goud voor Sylvester Koorevaar
Zilver voor Bink Pluijgers, Sanne 
Krijgsman, Bart van Zijderveld, 
Mace Laurijsse, Irfaan Mohabbat 
en Jeslin Legierse.
Brons was er voor Sahir Mo-
habbat, Fee Verstraten, Maartje 
Troost, Teun den Boer, Jahvensly 
van Ast, Lars Alderliesten, Ties 
van Wetten, Brent Sebel en Sa-
muel Koorevaar.
Een mooie herinnering was er 
nog voor Lotte van Loon.
Volgend seizoen komen er weer 
zes ontmoetingen op de kalen-
der te staan.
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Topshopperprijs
€ 34,99

Elders € 39,99

Staande ventilator 40 cm

Ventilator tafelmodel
 23 cm € 17,99
 30 cm  € 22,99
 40 cm € 27,99

Staande ventilator 40 cm
Luxe krachtige ventilator 
met keuze uit 12 lucht-
stroomsnelheden, timer, 
display, afstandbediening, 
slaapmodus.

Topshopperprijs 
€ 99,00

Severin opzetkoelkast KB 8872

Door zijn formaat (50 cm hoog) 
helemaal geschikt voor kantoor, 
slaapkamer, camping. Met zijn 
A++ label is hij ook nog eens 
extreem zuinig.

- De koelkast beschikt over 46 liter 
koelgedeelte en omkeerbare deur
- 5 liter inhoud vriesgedeelte en de 
koelkast is extra stil: 40 db

Topshopperprijs
€ 119,00

Elders € 149,00

Koelbox

10 l € 9,99
24 l € 14,99

Koeltas 24 l

Topshopperprijs
€ 5,99 Set 2 koelelementen

Koelelement 25x14 cm

Topshopperprijs
€ 1,99

Elders € 2,49

Vliegengordijn
Kattenstaart, 90x220 cm
verschillende kleuren

Topshopperprijs
€ 34,99

Vliegenvanger 
Foetsie

Topshopperprijs
€ 2,99

Vliegenmepper
Foetsie

Topshopperprijs
€ 0,99

Luxan 
mierenspray
400 ml

Luxan 
mierenlokdoos 
2 x 5 gr

Topshopperprijs
€ 10,99

Topshopperprijs
€ 6,49

Duracell voordeelpak
8x AA of 8x AAA

Topshopperprijs
€ 4,99

Elders € 9,99

600 m2
winkelplezier

Molenstraat 20 4793 EG Fijnaart 06-47023422

Topshopperprijs
€ 0,99

ZEKER ZIJN VAN EEN PLEK? RESERVEER OP:

WWW.ETENINDEPASTORIE.NL 

OF BEL 0168-729202

Verkoeling nodig?
Kom voor een zomerse lunch of diner 

met een lekker fris drankje naar 

Restaurant de Pastorie

verfris jezelf met een koele smoothie!

aardbeien smoothie
aardbeien & verse jus d’orange

bananen smoothie
banaan & verse jus d’orange

€2,50

€2,50

10%
korting

op de huisgemaakte 
smoothies

verfris jezelf met een koele smoothie!

kortingkortingkorting
op de huisgemaakte 

30ºC
of hoger?

ook 
om mee te 
nemen!

banaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orangebanaan & verse jus d’orange

om mee te om mee te 


