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Golfen op de Ierse kliffen

Brainstorm Loerendonck

Opening Dorpshart een historisch moment voor het dorp Moerdijk

Moerdijkers hebben hart voor hun dorp!
stilte kan zoeken bij het Mariabeeld. Het Moerdijkse a capella
kwartet Brunchtime 85 zorgde
dat deze opening een bijzonder
moment werd door hun prachtige close-harmonie nummers.

MOERDIJK – Alle Moerdijkers waren zaterdag in een bijzondere feeststemming: hun eigen
dorpshart is helemaal klaar en wat is het een geweldig mooi centrum geworden, een plek waar jong
en oud veelvuldig zullen kunnen gaan genieten. Zaterdag was de officiële opening, een historisch
moment voor het dorp Moerdijk. Heel wat lovende woorden en uitingen van trots op deze zonovergoten dorpsdag. “Een kroon op het werk, een fantastisch dorpshart, dat hebben we toch maar
mooi voor elkaar gekregen”, aldus presentator Jan Eestermans van de Werkgroep Dorpshart van de
Dorpstafel Moerdijk.
De diverse onderdelen van het
dorpshart werden in de loop van
de dag allemaal op een bijzondere manier geopend. Het begon 's
morgens al om tien uur met het
hijsen van de vlag. Daarna was
de start van de Open Huizen Dag
en een promotie van de verschillende Moerdijkse verenigingen.
Om half elf was het grote moment daar dat de prachtige en
complete speeltuin geopend kon
worden. De kinderen hadden er

duidelijk al weken naar uitgekeken en toen ze dan eindelijk het
speelterrein mochten betreden,
was het een gejoel en gejuich.
Wat een heerlijk speelplezier
zullen ze daar beleven. En het
bijzondere van deze speeltuin is
dat zowel valide als mindervalide kinderen hier terecht kunnen
op de diverse toestellen. Speelplezier dus voor alle kinderen!

Uitbundig plezier naast moment van stilte
Was de opening van de speeltuin
met uitbundig plezier, toen de
Mariakapel geopend werd was
het echt een moment van stilte.
Met name de oudere Moerdijkers die hier vroeger de eucharistie vierden, vinden het fijn
dat er bij het nieuwe dorpshart
ook een ruimte is voor bezinning. Een heuse kapel onder in
de kerktoren, waar men even de

Historisch moment
Het grote moment was echter
pas om twee uur 's middags. Het
plein was inmiddels helemaal
volgelopen met belangstellenden uit Moerdijk, maar ook
vanuit de regio waren heel wat
nieuwsgierigen van de partij om
dit moment te aanschouwen.
Na verschillende optredens van
diverse muziekensembles, de toneelvereniging, het jeugdtoneel
en het seniorenkoor, was de eer
aan de speciale genodigden om
de opening te verrichten. Zelfs
politiek Den Haag gaf acte de
présence door de aanwezigheid
van Tweede Kamerlid Thierry
Aartsen. Samen met burgemeester Jac Klijs, wethouder
Desirée Brummans, Ferdinand
van de Oever van het Havenbedrijf Moerdijk, projectleider
András Incze, mensen van het
aannemingsbedrijf De Krom, de
landschapsarchitecten van Poelman Reeesink en natuurlijk een
aantal leden van de werkgroep
werd er gezorgd voor een officieel tintje aan de opening van het
dorpshart.
Even hadden zij de touwtjes in
handen, letterlijk in dit geval.
Want door met z'n allen aan de
touwtjes te trekken, werd een
plaquette onthuld op het voorplein van het dorpshart.
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VAKANTIE-TAS-TOPPER
Van woensdag 3 t/m zaterdag 6 juli

AFRONDING

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

BIJ SHELL MOERDIJK
De afgelopen weken hebben wij groot (voorjaars)
onderhoud gepleegd aan onze fabrieken. We gaan
de fabrieken nu weer in gebruik nemen.

Deze opstart kan samengaan met
meer geluid en fakkelaanbod dan
gewoonlijk. Dit betekent dat u de
komende weken een zichtbare en
soms roetende fakkel kunt waarnemen.
U kunt erop rekenen dat wij ook nu
onze uiterste best doen om de overlast
tijdens de opstart zoveel mogelijk
te beperken en te voorkomen.
Wij danken u als buren voor uw begrip.

HEEFT U VRAGEN?
Op www.shell.nl/moerdijk kunt
u meer informatie vinden over
fakkelen of over Shell Moerdijk.
Vragen kunt u altijd stellen via
het e-mailadres onderaan deze
advertentie en onze gratis
burenlijn: 0800-0238044

communicatiepernismoerdijk@shell.com
www.shell.nl/moerdijk

Praktijk voor verloskunde

*****

5 tarwekadetjes
+ gratis
5 rozijnenbollen
frisbee
5 kadetjes
5 brosse of zachte eierkoeken
1 brood naar keuze
2 bake off stokbroden
(wit, tarwe, milano, waldkorn)

€ 6,99 op=op
Week 28 en 29 zijn wij gesloten i.v.m.
vakantie, maandag 22 juli zijn wij weer open

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

Duna Lus

WIJ ZIJN VERHUISD

*****

En inmiddels helemaal gesetteld aan de Nieuwe Dorpsweg in Fijnaart
Voor de zwangerschapscontroles zijn er 3 spreekuurlokaties (met avondspreekuur):
•

Willemstad

Priorindreef 11 - bij Annette aan huis

•

Fijnaart

Nieuwe Dorpsweg 1a - ingang huisartsenpraktijk

•

Numansdorp Burg. De Zeeuwstraat 22 - Zorgcentrum Het Zandpad

Iedere zwangere woonachtig in o.a. Willemstad, Fijnaart, Helwijk, Oudemolen, Heijningen,
Tonnekreek, Zwingelspaan en Oud Gastel is van harte welkom voor persoonlijke begeleiding van
zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
Ook pre-conceptioneel advies wordt door ons verzorgd.
Misschien leuk om te vermelden: Duna Lus beleeft dit jaar haar 20-jarig bestaan.
1 juli 1999 is de datum dat de praktijk werd opgericht en op 1 september van hetzelfde
jaar namen wij, Edith van Oosterom en Annette Feenstra, het verloskundig deel van de
huisartsen in Willemstad en Fijnaart over.
Voor informatie: tel. 0168-471760, www.dunalus.nl en de Facebookpagina van de praktijk.
Annette Feenstra & Edith van Oosterom & onze vaste waarnemer Carlijn van Esch

Scheepsbouw
Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat,
teakdek, lijsten maken
Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart
Tel: 0168-462489 / 06-23752805
Email: berghoutonderhoud@gmail.com
Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

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
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een gezellige picknickplaats,
Lovende woorden door alle
een voorplein met podium en
aanwezige prominenten, zoals
een jeu-de-boules-baan. Een
Thierry Aartsen: "Fantastisch
ander bijzonder hoogtepunt van
wat jullie hier voor elkaar hebde dag was de opening van het
ben gekregen, een voorbeeld
sportcourt halverwege de midvoor heel veel andere kernen."
dag. Niemand minder dan de
En Desirée Brummans: "Trots op
wereldberoemde voetbalkunstedeze prachtige plek in onze genaar Soufiane Touzani opende
meente." Burgemeester Jac Klijs:
de voetbalkooi samen met jonge
"Moerdijk heeft hiermee bespelers van TPO. Het publiek
wezen dat een klein dorp grote
genoot van de balkunsten van
dingen voor elkaar kan krijgen."
deze pionier van het freestyle
Ferdinand van den Oever: "Trots
voetbal.
dat wij hier vandaag getuige van
Na alle officiële momenten werd
mogen zijn. Moerdijk laat hierer nog tot in de kleine uurtjes
mee zien een prachtige gemeengefeest in het dorpshart van
schap te vormen."
Moerdijk.
De hele dag bleef het een gezellige drukte. Bezoekers wandelden door het hart van Moerdijk.
Behalve de speeltuin en de
Mariakapel in de toren, is er ook

Bedankt namens Team De HoeveRunners

Druk
Janssen/Pers - Gennep

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.

door Anjo van Tilborgh

Saamhorigheid
Het kan niet anders dan dat
deze dag de geschiedenis ingaat
als een prachtige saamhorige
feestdag, een dag voor en door

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

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

de Moerdijkers. "De afgelopen
jaren waren lang niet altijd
positief, maar daar willen we
het niet meer over hebben. Ik
hoop dat het dorpshart een
echte ontmoetingsplek wordt.
De saamhorigheid in het dorp is
er altijd geweest, maar ik hoop
dat heel veel mensen elkaar hier
vaak zullen ontmoeten. En als ik
zie hoe druk het vanmiddag is,
dan mogen we concluderen dat
het dorpsgevoel weer terug is",
aldus Jan Eestermans.

In het weekend van 22 en 23
juni jl. vond onder een stralende zon de HomeRun plaats,
een uniek hardloopevenement
ten behoeve van het Ronald
MCDonald kinderfonds. Een van
de deelnemende teams aan dit
evenement was het team van
de Hoeverunners. Het team de
Hoeverunners bestaat voor een
groot gedeelte uit deelnemers
uit Fijnaart en Klundert .
Wat is de HomeRun
De HomeRun is een grootschalig hardloopevenement (www.
Home-run.nl). Vele teams lopen
240 kilometer in 24 uur, dag en
nacht in weer en wind. Door
hard te lopen en geld in te zamelen dragen de teams bij aan
het "up en running" houden
van de Ronald MCDonaldhuizen.
Hiermee helpen de Hoeverunners en de andere teams, de
ruim 6000 gezinnen die jaarlijks

in de Ronald MCDonaldhuizen
verblijven, dicht bij hun zieke
kind in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Daarnaast
gaat een deel van de HomeRun opbrengst naar de drie
vakantiehuizen van het Ronald
MCDonald Kinderfonds. Dit zijn
drie locaties in Nederland waar
gezinnen met een zorgintensief
kind even zorgeloos samen kunnen zijn. De HomeRun - editie
van 2019 had als start en finish
de Lange Voorhout in Den Haag.
Gelijktijdig met de HomeRun
vindt de HomeRide bij, 500 kilometer fietsen voor het zelfde
goede doel. De totale opbrengst
van de HomeRun en HomeRide
bedroeg dit jaar € 1.400.000,
een record opbrengst.
Team Hoeverunners
Het team Hoeverunners bestaat
uit tien hardlopers, zes begeleidende fietsers, twee chauffeurs

en een fysiotherapeute. De
meeste leden van dit team komen uit Fijnaart en Klundert, de
andere teamleden komen uit de
regio Breda , Raamsdonksveer
en Roosendaal. Ze hebben gekozen voor een "op en af" schema, de ene helft van het team
was vier uur actief, de andere
helft verplaatste zich naar het
volgende wisselpunt, kon daar
wat eten en had een paar uur
rust. De lopers van het actieve
team wisselden elkaar iedere
2 a 3kilometer af. Daarnaast
begeleiden steeds twee fietsers
de hardlopers. De fietsers zijn
o.a. verantwoordelijk voor het
navigeren. Een belangrijke taak.
's Nachts een verkeerde afslag
nemen en daardoor kilometers
extra moeten lopen, wil iedereen voorkomen.
Lokale sponsors
Team Hoeverunners heeft ruim
€ 20.000,-- opgehaald met uiteenlopende activiteiten. Denk
aan het verkopen van wijn en
blikjes chocolade, een benefietmiddag van the Black Sheep, de
aktie hier met je poen voor Anton en Jeroen en deelname aan
Proef de Lente. Maar ook veel
particulieren hebben dit team
gesponsord. Daarnaast hebben
ook lokale bedrijven het team
een warm hart toegedragen met
een donatie! Het team wil dan
ook iedereen bedanken, die op
wat voor manier heeft bijgedragen aan dit prachtige bedrag.
Elke euro gaat naar het de Hoeve van het Ronald MCDonald
Kinderfonds!

EIREEN

Scheiden zonder samenlevingscontract
kan ook het einde van jouw spaargeld
betekenen

Praktijk voor uw Welzijn

Massage
Magnetiseren
Reiki
Kahuna healing

Voor veel stellen is het niet vanzelfsprekend om een samenlevingscontract af te sluiten als ze gaan samenwonen. Naar
schatting heeft zelfs de helft van alle samenwonende koppels
geen samenlevingscontract gemaakt bij de notaris. Toch is zo’n
contract belangrijk. Zeker als je een koophuis hebt. Dat blijkt
maar weer uit een uitspraak die de Hoge Raad onlangs deed.
Wat is een samenlevingscontract?
Voor getrouwde koppels is er wettelijk gezien van alles vastgelegd voor het geval ze uit elkaar gaan of een van de partners
overlijdt. Maar voor ongetrouwd samenwonende koppels is er in
de wet niks geregeld. Dat moeten ze zelf doen. Als ze bijvoorbeeld geen testament of een samenlevingscontract maken, erft
de achterblijvende partner niet. En zonder samenlevingscontract
kan er bij scheiding ruzie komen over van wie welke spullen zijn
en wie welke kosten had moeten betalen.
Wat vindt de Hoge Raad?
De Hoge Raad heeft kort geleden een uitspraak gedaan in de
rechtszaak van een koppel zonder een samenlevingscontract. Ze
woonden in het huis dat eigendom was van de man. Toen ze
besloten zijn huis te verbouwen, trok de vrouw haar portemonnee. Later gingen ze uit elkaar en wilde de vrouw het geld dat ze
uitgaf aan de verbouwing terug hebben. Voor getrouwde
partners is in de wet geregeld dat het geld dat de ene partner
betaalt voor de eigendommen van de andere partner, moet
worden terugbetaald bij de scheiding. De Hoge Raad zegt echter
dat dit niet zo maar geldt voor ongetrouwde koppels. Als het de
bedoeling was dat de vrouw het geld terug zou krijgen hadden ze
in dit geval een afspraak daarover moeten maken in een contract.
Aangezien dit niet is gebeurd, kon de vrouw geen aanspraak
maken op terugbetaling van het bedrag. Met andere woorden:
mevrouw is al het geld kwijt dat ze in het huis van haar ex-partner heeft gestopt. Stel je nou eens voor dat zo al jouw spaargeld
weg is? Het is dus de moeite waard om naar de notaris te gaan
om afspraken te laten vastleggen in een samenlevingscontract.
Waarom is een samenlevingscontract nog meer belangrijk?
In een samenlevingscontract maak je samen afspraken over wie
welk deel van de gezamenlijke kosten betaalt, bijvoorbeeld de
hypotheek. Als de verdeling vastligt is de kans kleiner dat je er
later gedoe over krijgt.
Je maakt in een samenlevingscontract verder afspraken over van
wie welke spullen zijn. Zo is het direct duidelijk wie welke
spullen mee mag nemen als je uit elkaar gaat.
Je kunt ook samen vastleggen hoe lang de partner die geen
huiseigenaar is de kans krijgt een nieuwe woning te zoeken als je
uit elkaar gaat. Daarnaast kun je in het samenlevingscontract
regelen dat bij overlijden, de achterblijvende partner het pensioen en de gezamenlijke spullen krijgt. Dit geldt ook voor een
gezamenlijk huis.
MarkVliet Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk
Notarissen; een expert-netwerk dat je graag helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken. Netwerk Notarissen heeft een
gratis online test waarmee je kunt onderzoeken of het in jullie
situatie verstandig is om een samenlevingscontract te maken.
Dus ga je samenwonen? Ga naar www.samenleeftest.nl en doe
de test!

www.eireen.nl

haaruitval
en er
haar uitval en er
toch goed uitzien
toch goed uitzien
DOK kappers
haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist
Bel voor een afspraak?
Bel
0168voor
47 26 een
19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer
informatie:
dokkappers.nl
meer informatie:
dokkappers.nl
raadhuisstraat 12 / willemstad
raadhuisstraat
12 / willemstad

Wij zijn van 4 t/m 13 juli gesloten ivm vakantie.
Vanaf 19 juli staan wij weer voor u klaar.

U kunt ons vinden aan de Oude Appelaarsedijk 6 te Fijnaart.

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

Staat hier
volgende
week uw
advertentie?

Voor alle reparaties,
APK, in -en verkoop
van uw auto
Patrijsstraat 2 Fijnaart
T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL
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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.
Deze week een foto van Segert van Wensen. Je waant je
eeuwen terug in de tijd: De
Prinsenhof aan de overkant van
de Bottekreek in Klundert, verscholen tussen het groen.

Donderdagavond 4 juli: bijeenkomst carnaval Loerendonck

Plakte Carnaval 2020 meej ons aon mekaor?

In 1994 op 30 juni was het ook
zo'n heerlijke zomerse dag en
zeiden manlief en ik "ja" tegen elkaar en tegen het leven
samen. En daar hebben we
geen moment spijt van gehad.
Samen genieten we van reizen,
van muziek luisteren en muziek maken, van lekker relaxen
in onze eigen achtertuin en van
lekker uiteten, maar vooral samen genieten van en met onze
kinderen.
Dat we geweldige kinderen
hebben, dat weten we natuurlijk, afgelopen weekend werd
dit weer eens bevestigd. Onze
drie geweldige zonen, twee superlieve schone dochters en de
allerliefste kleindochter van de
hele wereld hadden gezorgd
voor een weekend vol verrassingen. Zaterdagavond volop
gezelligheid in onze eigen
achtertuin. Wat hadden ze een
geweldige sfeer gecreëerd met
allerlei feestelijkheden en een
heleboel lief om ons heen. Om
12 uur 's nachts een champagnetoost op elkaar, op de liefde
en op ons prachtige gezin.
Op de dag zelf van onze zilveren echtvereniging zijn we
heerlijk uit eten geweest met
z'n allen. Wat een rijkdom bij
elkaar! Aan het eind van zo'n
weekend kun je alleen maar
heel tevreden glimlachen.

KLUNDERT - Het bestuur van de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting (LAK) nodigt alle vrijwilligers, carnavalsverenigingen, bouwclubs en andere betrokkenen bij het carnaval uit voor een
speciale brainstormavond. Het onderwerp is "Plakte Carnaval 2020 meej ons aon mekaor?"
Afgelopen carnaval waren er
nogal wat veranderingen voor
de carnavalsvierders uit Klundert oftewel Loerendonck. Het
vertrouwde Parochiehuis is er
niet meer en de activiteiten
werden daarom grotendeels gehouden in de grote zaal van De
Niervaert. Het bestuur van de
LAK wil graag horen wat er goed
ging, wat er zeker gedaan moet
blijven worden, maar ook wat er
beter zou kunnen en of er mensen zijn die hierin een bijdrage
zouden kunnen leveren.

Daarom worden alle Loerendonckse carnaval liefhebbers
uitgenodigd om aanstaande
donderdag 4 juli mee te komen praten. Deze evaulatie- en
brainstormavond wordt gehouden in Gasterij 't Tolhuys, Zevenbergsepoort 43 in Klundert.
Iedereen is vanaf 20.00 uur van
harte uitgenodigd om feedback
te geven en leuke ideeen met
elkaar te delen. De avond wordt
omlijst door een lekker hapje en
drankje.

Heb je suggesties of ideeen
maar ben je donderdag verhinderd, dan kun je een e-mail
sturen aan loerendonck.secretariaat@gmail[.com.
"Wij hopen dat we met elkaar
weer een gezellige carnaval
kunnen gaan organiseren. We
plakke meej mekaor carnaval
aon elkaor!" aldus het bestuur
van de LAK.

Als jullie nu denken dat het
een weekend van verder niks
doen is geweest, dat is niet zo.
Tussendoor ook nog op pad
geweest voor dit weekblad en
het nodige typewerk gedaan.
Ik had best graag een weekendje vrij gehad, maar dat zat
er nu niet in. Maar zelfs krantenklusjes zijn soms één groot
feest. Wat een gezelligheid zaterdagmiddag in Moerdijk bij
de opening van het bijzondere
dorpshart. En ook zondagmiddag een leuk uitstapje naar de
Ruigenhilfair bij Oudemolen.
Druk maar vaak ook heel leuk
om redacteur te zijn van dit
weekblad.
Het was een propvol dynamisch weekend, absoluut een
weekend vol liefde, zon, feest
en gezelligheid!
Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

Te koop
Appelaarseweg 14 Fijnaart

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

Op prachtige locatie
in een rustige woonstraat gelegen uitgebouwde vrijstaande
woning (voormalig
notariskantoor met
woonbestemming)
met diepe achtertuin op het (noord)
westen voorzien van
parkeerplaatsen.

Vraagprijs: € 490.000 k.k.

Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168 - 477077

Bezoek onze showtuin & winkel!

Staat hier
volgende week
uw advertentie?
Koekoeksedijk 38 • 4791 PJ Zevenbergen • 076-8200810

www.hottubspa.nl

20% KORTING OP

SIKKENS BUITENLAKKEN
Vraag naar de voorwaarden

OUD NIEUWS
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een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx, nr. 18 - 1 juli 2019

De VESTINGWERKEN van Klundert deel 2.
dichtgeslipt was. De wallen werden na enige tijd verhuurd aan ingezetenen om te gebruiken voor
hun vee en op een ravelijn werd
zelfs een zwingelkooi gebouwd.
En zo kreeg alles een vrediger
bestemming.

Er wordt weer gewerkt aan de Bult van Pars. Maar hoe zat het ook
weer met dat object midden in Klundert? Is het zomaar een berg
puin waarop een bedrijfsgebouw is neergezet? Of heeft het wel
degelijk historische en archeologische waarde, zoals ook wordt
beweerd. Naar dat laatste is twee jaar geleden archeologische onderzoek gepleegd. En dat toonde aan dat de Bult van Pars is neergelegd bovenop restanten van een half bastion. Dat halve bastion is
onderdeel van de vestingwerken van Klundert en heeft als zodanig
het predikaat rijksmonument. Dus een beschermde status. Meer
wetenswaardigheden over de Bult van Pars beschreef Joost Knook
ooit in onderstaand artikel.
Een Bastion dat Bult wordt genoemd
Over het half bastion waar eens
een windoliemolen op stond is
al dikwijls gesproken in de gemeenteraad. Tijdens zo'n beraad
gebruikte een van de raadsleden
het woord "bult". Hij wist het niet
anders te duiden.
In een vergadering van de
commissie Fysieke Infrastructuur wordt gesproken over een
"hobbel". En een ander wist te
vertellen dat deze hoogte is ontstaan doordat er jarenlang puin is
gestort. De mening die men ook
uitsprak dat de hoogte onderdeel
van de vestingwerken was, is echter de juiste.

Prins Willem I had op 16 augustus 1581 opdracht gegeven om
van Niervaart een vestingstad
te maken tegen de Spaanse
dreiging vanuit het zuiden. Het
vestingstadje telde 7 hele bastions en 2 halve en het fort "de
Suijkerberch". Op de kaart, die
Boxhorn in 1630 tekende, zijn ze
terug te vinden. In 1588 waren ze
er mee klaar. Gelukkig is de vesting niet belegerd geweest. Dat
gebeurde voor het eerst en het
laatst in 1793 door de Fransen en
die hadden er niet zoveel moeite
mee doordat toen de vesting was
verouderd en de "Moye Keene"

Het halve bastion aan de westzijde van het stadje werd in 1836
verhuurd aan Adam Soetens en
Kornelis Radewaldt. Ze bouwden
er een paardenoliemolen. De
molen werd door een paard aangedreven en perste en sloeg olie
uit lijnzaad. De zaken gingen zo
goed dat de twee er vier jaar later
een windoliemolen neerzetten.
Die molen kon op een hoog deel
van het bastion worden gebouwd
zodat deze boven de plaats uitstekend, goed in de wind stond.
In 1846 wilden Soetens de molen
ombouwen tot korenmolen maar
dat mocht niet omdat er al een
korenmolen in Klundert stond.
De molen kwam in 1853 in het
bezit van Jan Timmers en Jan Cornelis Punt. In 1862 bouwden zij er
een huis bij. In juli 1883 sloeg het
noodlot toe: de oliemolenmolen
brandde geheel af.
Timmers zat niet bij de pakken
neer en hij herbouwde het bedrijf. Op de eerste steen, die nog
in het bezit is van "die Overdraghe" staat het opschrift KT 10-1083. De letters KT staat voor Krijn
Timmers. Timmers was niet de
eerste de beste. Hij is van af 8 februari 1924 tot aan zijn overlijden
op 27 juni 1924 nog burgemeester van Klundert geweest.
Dirk Knook en Kees Punt namen
het roer over op het bastion. Zij
waren graanmolenaars en oliefabrikanten en breidden flink uit.
In 1909 is er een zuiggasmotor
geplaatst, in 1919 een nieuwe

stoomketel . In 1936 kwam daar
nog een 25 PK ruw oliemotor met
twee maal-stoelen bij.
Twee jaar na het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog werd
er een nieuwe combinatie op het
bastion gevormd, bestaande uit
Knook en Willem Pars. Zijn zoon
Jelte was zijn opvolger. Tot de
sloop van het bedrijf bestonden
de werkzaamheden voornamelijk
uit het schonen van erwten en
zaden. Hij was de laatste die hier
activiteiten ontplooide.
Er zijn daarna vele plannen geopperd die geen van allen een
vervolg kregen. De gracht rond
het bastion was met oorlogspuin
gedempt. In 1953 kwam een verbinding tot stand met de Stoofdijk. De rust rond dit bastion was
daar-door voorgoed verdwenen.
Er is veel gebeurd sedert de
aanleg in 1581. Het is het enige
stukje bastion in Klundert dat zijn
oorspronkelijke hoogte nog heeft
dankzij de oliemolen.
Laten we zorgen, onafhankelijk
wat er voor bouwplannen ook
komen, dat deze hoogte niet aangetast wordt. Het is een historisch
punt. Na het vele restauratiewerk
van de vestingwallen, wat zelfs
een internationale prijs: "De Europa Nostra Reward" opleverde,
is het nu ondenkbaar dit oude
bastion te slechten. Het zou ons
stadje deren, ofwel schade doen
en letsel toebrengen.
Bij heemkundekring "Die Overdraghe is een boekje te verkrijgen
dat Joost Knook in 1992 over dit
onderwerp geschreven heeft. De
titel is: "'In en rond de Oliemolen."

Afdeling Klundert gaat op vakantie!
KLUNDERT - Afdeling Klundert
van Weekblad Fendert & Klundert Lokaal heeft een vakantiestop deze zomer.
Volgende week op dinsdag 9
juli wordt de laatste krant voor
de zomervakantie bezorgd.
Daarna heeft de redactie Klundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en
Zwingelspaan vier weken vrij.

In deze kernen dus vier weken
geen weekblad.
Hebt u activiteiten tijdens deze
vakantieweken, dan kunt u dat
deze week nog doorgeven aan
de redactie en wordt het in de
laatste krant voor de zomervakantie nog gepubliceerd.
De eerste krant na de vakantie
komt dan uit op dinsdag 13

augustus. Kopij voor deze krant
graag inleveren voor vrijdag 9
augustus 12.00 uur. Uiterste
deadline voor weekendactiviteiten is dan zondag 11 augustus 17.00 uur.
Kopij betreffende de kernen
Klundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en
Zwingelspaan graag via e-mail

doorgeven aan de redactie
afdeling Klundert: redactie@
indeklundert.nl.

Nieuwe menukaart!
Komt u onze nieuwe zomerse
gerechten proeven?

FIJNAART
Stoomreiniger Cleantenso
1200 watt,
6 stoomstanden,
6.5 m snoer,
geschikt voor
alle vloeren

NIEUW !
Easy Spray XL
micro duo

Topshopperprijs

€ 84,99
Reinigingsmiddel
625ml

Topshopperprijs

Topshopperprijs

€ 32,99

€ 11,99

Profi XL vloerwisser
met uitwringemmer
Elders € 69,99

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
RESERVEER OP:
WWW.ETENINDEPASTORIE.NL
OF BEL 0168-729202

Topshopperprijs

€ 59,00

Severing magnetron 20L – 700W
2 jaar garantie
Elders € 69,00

Topshopperprijs
Inventum
stofzuiger ST306
Krachtig en
superstil,
Hepa 13 filter
Elders € 69,99

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

NU TiJDeliJK

€ 55,00
Philips stofzuiger
Performer Active
Elders € 134,99

Topshopperprijs

€ 59,00
Alle
plaatsingen

€ 98,00

Normaal € 175,00

cryolipolyse =
vet verwijderen d.m.v. bevriezen
Voorstraat 52b, 4791 HP Klundert
0168 - 40 52 80

www.feelbeauty.nl

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

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

Opgeruimd staat netjes!
Kledinghangers,
diversen uitvoeringen.
Sets van 3 of 10 stuks.

Topshopperprijs

€ 119,00

Topshopperprijs

€ 2,50
Waszak jeans
35x40 cm € 5,99
40x50 cm € 8,99
Numatic Hetty
Next 200
Bundelprijs
10 Stofzakken + Parketborstel +
HVN Next

Topshopperprijs

€ 209,00

Molenstraat 20 4793 EG Fijnaart 06-47023422
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Drukte in de polder bij Oudemolen

Zon en gezelligheid bij de Ruigenhilfair
vrijwilligers rekenen. Familie
en vrienden, alles helpt mee op
zo'n fairweekend."

OUDEMOLEN - Wie verzint het om een fair te organiseren midden in de polder bij Oudemolen? Gonny en Monique Herbonnet
van De Prullenkast bij Oudemolen deden het al voor de twaalfde
keer en elk jaar wordt het drukker en drukker. Ook afgelopen
weekend wisten duizenden mensen de Ruigenhilfair te vinden
aan de Zuidlangeweg bij Oudemolen. Zonnig, gezellig en druk
waren de kernwoorden van deze leuke fair.
bak wat verkocht wordt, bakken
"Dertien jaar geleden zijn we
we zelf."
hier gevestigd en zijn we De
De Prullenkast was een jaar
Prullenkast begonnen. We hebopen toen ze voor het eerst
ben hier brocante, curiosa, een
de zogenaamde Ruigenhilfair
Engelse tearoom, een theetuin
organiseerden en inmiddels is
en men kan hier onder andere
het een steeds groter event geook terecht voor een gezellige
worden. "We groeien eigenlijk
high-tea of een lunch", vertelt
een beetje uit de voegen. GeMonique Herbonnet, "en alle gelukkig kunnen we op heel veel

Anders dan anders
De Ruigenhilfair is anders dan
andere fairs. "Laagdrempelig
en low-budget en alleen met
aanbod dat niet zomaar op elke
willekeurige braderie te vinden
is. We willen graag onderscheidend zijn en juist mensen
trekken die iets aparts zoeken,
iets bijzonders willen", vertelt
Monique Herbonnet.
Zaterdag was het tropisch warm
en daarom waarschijnlijk ook
wat minder druk. Maar de
zondag maakte alles goed. Van
heinde en verder kwamen de
bezoekers naar De Prullenkast.
Overal auto's en fietsen op de
normaal zo stille landweg midden in de polder.
Haken & Breien
Op de fair waren zo'n vijftig kramen te vinden met allerlei hobbymaterialen en workshops, er
was een gezondheidsplein, een
haak- en breiplein, een springkussen voor de knderen, allerlei
brocante en curiosaspulletjes.
Het thema dit jaar was Haken &
Breien. En ondanks de warmte
was er toch een heuse modeshow waar diverse zelfgebreide
kleding werd geshowd.

Voor de muziek waren diverse
groepen uitgenodigd zoals de
band Magnicent 7, Havenkoor
Fortitudo, de band Funn en het
koor Nederpop aan de Dintel.
"Het aantal bezoekers hebben we niet geteld, maar we
schatten dat er deze keer meer
dan drieduizend personen zijn
geweest. Zelf hebben we er weinig van gezien, want de appeltaarten zijn niet aan te slepen,
dus we hebben constant in de
keuken staan te bakken. Da's
dan weer wel jammer, maar
we zijn wel hartstikke trots dat
onze Ruigenhilfair in de loop
der jaren zo'n groot succes is
geworden."
Verrassend
De Prullenkast is een verrassende gelegenheid en zeker de
moeite waard om ook eens te
bezoeken als er geen fair is. In
de zomer lekker genieten in de
theetuin van bijzondere theesoorten en zelfgebakken taart en
's winters allerlei lekkernijen
bij het knisperende haardvuur.
Het huis naast de Prullenkast
is gebouwd in 1574, de schuur
stamt uit 1650. De Prullenkast is
opgenomen in diverse wandel-,
fiets- en autoroutes.
De openingstijden zijn donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Verdenking botulisme water achter Rondeel Klundert
KLUNDERT - Het water achter het Rondeel in Klundert
is mogelijk besmet met botulisme. Waterschap Brabantse
Delta onderzoekt dit. De
gemeente heeft waarschuwingsbordjes geplaatst.
Onlangs ontdekte een buurtbewoner een zieke zwaan met
jong in het water achter het
Rondeel in Klundert, eerder
zag zij er twee dode meerkoeten. Waterschap Brabantse
Delta, dat verantwoordelijk is
voor de waterkwaliteit, vermoedt dat er mogelijk sprake
is van botulisme. Of de dieren
daadwerkelijk zijn besmet,
staat nog niet vast. Het waterschap onderzoekt dit en houdt
in de gaten of er meer dieren
ziek worden. De zwanen zijn
door de dierenambulance naar

het vogelrevalidatiecentrum in
Zundert gebracht.
Wat is botulisme?
Botulisme is een besmettelijke
vorm van voedselvergiftiging.
Vooral watervogels en vissen
sterven eraan. De bacterie die
botulisme veroorzaakt, vermenigvuldigt zich snel als er dode
vogels of vissen in het water
liggen, of wanneer het water
warmer wordt dan 20 graden
Celsius.
Wat kunt u doen?
In Nederland is botulisme bij
mensen al heel lang niet meer
voorgekomen. Toch kunt u uit
voorzorg beter niet zwemmen
of spelen in water waarin dode
dieren zijn gevonden. Laat kinderen niet bij het water spelen
en ga er ook zelf niet in. Hou

honden en andere huisdieren
uit de buurt van dode dieren
en het water waarin ze gevonden zijn. Heeft u een dood dier
gezien? Raak het niet aan en
meldt het. Het is belangrijk
dat dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Zo
voorkomen we dat botulisme
verspreidt. Ziet u een dood
dier? Meld dit bij het water-

schap via (076) 564 10 00. U
kunt ook een melding doen bij
de gemeente.
Meer informatie over botulisme vindt u op de website van
waterschap Brabantse Delta.
Op deze site staat ook een
kaart met locaties waar (mogelijk) sprake is van botulisme
of blauwalg.
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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.
Ingezonden door Nel van Meel

Een super geslaagde opschoondag

Kalender
Dinsdag 2 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen
Woensdag 3 juli
09.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend,
Stoofdijk 1a, Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend (Stoofdijk 1b, Klundert)
19.30-21.00 uur: Themabijeenkomst Burn-Out in Het huis van De
Wijk, Pr. Willemstraat 2, Klundert
20.00 uur: Informatieavond CPO Fijnaart over bouwen in Plan
West, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart
Donderdag 4 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen
20.00 uur: Bijeenkomst voor iedereen zich betrokken voelt bij
Carnaval Loerendonck om mee te praten over de invulling carnaval 2020. Locatie: Gasterij Het Tolhuis, Zevenbergsepoort 43,
Klundert

MOERDIJK - Op vrijdag 21 juni
zijn de basisschool kinderen
het hele dorp rond geweest
met vuilniszakken en knijpers.
Ze waren ontzettend actief.
Hiervoor een dikke pluim!
Op zaterdag 22 juni is buiten
de kern door een grote groep
vrijwilligers de haven, De Appelzak, polder en buitengebied
opgeruimd. Ontzettend goed
dat we met zovele waren. Zoals

iemand zei, vele handen maken
licht werk. Na de koffie hebben
we ongeveer 1,5 uur gelopen en
waren we klaar.
Volgend jaar hopen we weer op
de medewerking van de schoolkinderen en groep vrijwilligers.
Iedereen ontzettend bedankt
en we hopen samen, dat we
ieder jaar iets minder hoeven te
rapen!

Zaterdag 6 juli
13.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend,
Stoofdijk 1a, Klundert
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De
Stad Klundert, Molenstraat 33, Klundert
14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen
Zondag 7 juli
13.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend,
Stoofdijk 1a, Klundert
14.30 uur: Zomerconcert De Unie en St. Cecilia, De Graanbeurs,
Kadedijk 6 in Fijnaart

Themabijeenkomsten in het Huis van de Wijk Klundert

Dinsdag 9 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen

Zomerprogramma 'Positief
omgaan met psychische
gezondheid'

woensdag 10 juli
09.30-17.00 uur: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geopend,
Stoofdijk 1a, Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend (Stoofdijk 1b, Klundert)
14.30-16.30 uur: Zomerspelen in de speeltuin van Het Westerkwartier Klundert

KLUNDERT - Heb je altijd al
meer willen weten over hoe je
positiever kunt omgaan met
(psychische) gezondheid? In samenwerking met de gemeente
Moerdijk organiseren de Aanloop, Indigo en Fameus hierover
een aantal bijeenkomsten deze
zomer. Ze hebben allemaal een
ander thema en je kan ze allemaal bezoeken, maar ook een
keuze maken voor het thema
dat het beste bij je past. De begeleiders geven informatie en
er is gelegenheid om vragen te
stellen.
Alle bijeenkomsten worden
gehouden in het Huis van de
Wijk, Prins Willemstraat 2 in
Klundert. De deelname is gratis.
Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom bij deze

bijeenkomten.
Datums en onderwerpen:
Woensdag 03 juli 19.30-21.00
uur: Burn-Out
Woensdag 17 juli 14.00-15.30
uur: Borderline
Woensdag 24 juli 19.30-21.00
uur: Crisiskaart, WRAP en FRITS,
gereedschappen die je kunnen
helpen voor, tijdens en na een
crisis of een ontwrichtende ervaring in jouw leven.
Woensdag 31 juli 19.30-21.00
uur: Depressie
Woensdag 7 aug. 19.30-21.00
uur: Wonen in je eentje
Voor meer informatie kan er
contact opgenomen worden met
Rian Meulenbroeks telefoon
06-23254032 of met Eva Luijten
telefoon 06-22080205.

Donderdag 11 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in
Heijningen

Magneet vissen

Onze Sem, geïnspireerd door
filmpjes over magneet vissen, ging dit weekend op pad
met magneet en touw. Bij de
kerkring had het evht goed
beet! Twee fietsen! Een mevrouw vond dit zo leuk dat zij
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met Sem zijn toestel een foto
heeft gemaakt die hij naar de
krant moest sturen. Dus eenmaal thuis gekomen vertelde
Sem dit verhaal en uiteraard de
bijgevoegde foto

Gevonden in de Gierzwaluw
sleutelhanger met 3 sleutels.
Bent u ze verloren belt u dan
met 463841.

Wie weet meer over...
De Heemkundige Kring Fijnaart
en Heijningen is vier maanden
geleden begonnen aan de bevrijdingstentoonstelling, ter
herinnering aan de bevrijding
van Fijnaart en Heijningen begin november 1944, nu 75 jaar
geleden. Het is de bedoeling dat
we zoveel mogelijk informatie
verzamelen over alle mensen
van Fijnaart en Heijningen, die
tijdens de 2e wereldoorlog, waar
dan ook in de wereld, om het leven zijn gekomen. Tevens wordt
getracht om ook van alle soldaten, die op het grondgebied van
Fijnaart en Heijningen gesneuveld zijn, informatie te vergaren.
Vandaag vragen wij slechts uw
aandacht voor : Hillegonda Cornelia van der Made, geboren in
Fijnaart op 2 januari 1890. Zij is
op 20 september 1917 gehuwd
met Johannes Maris Maas , die
op 17 september 1887 geboren
is in Roosendaal.
Hillegonda was een dochter van
Jasper, Abraham van der Made

en Willemina, Woutrina Schram
en is op 2 november 1944 in
Fijnaart overleden. We hebben
de volgende vragen: waar heeft
iedereen in Fijnaart gewoond,
wat waren hun dagelijkse werkzaamheden en hoe is Hillegonda
op 2 november 1944 om het
leven gekomen. Mocht iemand
nog verdere informatie hebben :
u helpt hiermede om onze tentoonstelling nog persoonlijker te
maken !
Help de Heemkundige Kring bij
hun streven om zoveel mogelijk
informatie voor de toekomst te
vergaren. !!! U kunt uw informatie zenden naar de volgende
emailadressen : sjaakann29@
ziggo.nl of dierksjan@gmail.com
of afgeven iedere dinsdag- of
donderdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur bij de Heemkundige
Kring Fijnaart en Heijningen,
Veluwestraat 2 in Heijningen.
De Heemkundige Kring bedankt
u bij voorbaat voor uw medewerking !

reddingsbrigade het
Volkerak

Het was een druk weekje voor
de leden van reddingsbrigade het Volkerak. Afgelopen
woensdag avond was er eerst
de prijsuitreiking van de in de
weken hiervoor gehouden clubkampioenschappen. De kinderen hadden zich weer van hun
beste kant laten zien op allerlei
onderdelen, zowel op snelheid
als op techniek. Voor de eerste
3 in hun leeftijdscategorie was
er een mooie medaille en voor
iedereen na afloop een lekker
ijsje. Uitslagen :
T/m 8 jaar : 1. Tess Coremans
2. Veerle Vormeer en 3. Jaron
Kaufman
9 tot 10 jaar : 1. Demi Bierkens
2. Jurre van Hamburg en 3. Colin
Kaufman
11 t/ 12 jaar : 1.Nick de Rooij 2.
Amy Kaufman en 3. Tiffany Slee
13 t/m 16 jaar : 1. Tijn van der
Linden 2. Sharon Dierks en 3.
Benthe Boelhouwers
17 + : 1. Nathan Bandstra 2. Sven
Janssens en 3. Jesper van der
Vorm

Hierna stond afgelopen zaterdag
de jeugdstranddag op het programma. De kinderen waren te
gast bij de reddingsbrigade van
Middelburg om kennis te maken
met de strandbewaking. Dit was
weer een top dag. Niet alleen
door het mooie weer, maar
vooral omdat er met de reddingsboot meegevaren mocht
worden.
Hierna moesten op zondag nog
2 leden afzwemmen in Breda
voor hun LifeSaver 2 diploma.
Ook nu weer positieve berichten
want Jesper en Nathan zijn beiden geslaagd.
Woensdag a.s. is weer de laatste
oefenavond voor de zomervakantie. Iedereen mag dan gezellig iemand meebrengen om nog
even lekker te vrij zwemmen en
dan genieten van een welverdiende zomervakantie !
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Zonnige en gezellige avondvierdaagse Klundert
dit ook wel door het extreem
warme weer deze week, maar je
ziet het eigenlijk overal gebeuren dat er toch wel wat minder
animo voor is. Liepen er vroeger
hele klassen mee samen met de
schoolleiding of de ouderraad,
dat gebeurt nu eigenlijk bijna
niet meer. Mogelijk is het nu ook
minder omdat we zo net voor
de zomervakantie zitten, maar
dat komt dit jaar toevallig zo uit
omdat we heel vroeg vakantie
hebben".

KLUNDERT - De Oranje Garde Klundert tekent al jaren voor de
organisatie van de jaarlijkse avondvierdaagse in Klundert. Deze
keer gingen zo'n 475 wandelaars op pad om vier dagen lang de
mooie routes in en om Klundert mee te lopen.
Het aantal deelnemers wordt
elk jaar wel een beetje minder.
"Ten opzichte van vorig jaar
hebben we nu toch ruim 50

wandelaars minder en dat is
wel jammer", vindt Michel van
Alphen, secretaris van de Oranje Garde, "waarschijnlijk komt

Al met al is het toch altijd best
een organisatie om het allemaal
weer rond te krijgen. In Klundert worden elke avond drie
routes uitgezet: van 3 kilometer,
5 kilometer en de 10 kilometerloop. Om dit allemaal in goede
banen te leiden, zijn er veertien
verkeersregelaars actief en bij
de diverse controleposten ook
een aantal mensen, die dan meteen zorgen voor een dagelijkse

traktatie. "We hebben weer
appeltjes uit kunnen delen,
zakjes chips, flesjes drinken en
dat allemaal gesponsord door de
plaatselijke supermarkt."
Vrijdagavond werd de vierdaagse afgesloten met een bloemendefilé vanaf het Stadhuisplein
terug naar het Gardenest, het
clubgebouw van de Oranje Garde aan de Molenvliet. En natuurlijk was de eigen slagwerkgroep
van de Oranje Garde present om
dit muzikaal op te luisteren. Bij
het eindpunt kregen alle deelnemers hun felbegeerde medaille.
Voor degenen die de volgende
vierdaagse al in de agenda wil
zetten: ook dan wordt de wandelvierdaagse weer gehouden
in de week na Klundert op een
Kluitje.
door Anjo van Tilborgh

Aanpak Boerenweg en Dreef in Fijnaart gaat starten
Gemeente Moerdijk gaat de Boerenweg en Dreef in Fijnaart verbreden. Deze smalle polderweg ligt tussen Fijnaart en Noordhoek. De
weg word voornamelijk gebruikt door landbouwverkeer en is ook een veelgebruikte fietsroute voor scholieren op weg naar het Markland College in Zevenbergen. Het fietspad is volgens weggebruikers niet breed genoeg voor een fiets en auto naast elkaar. Daarnaast
is er een hoogteverschil tussen de berm en het verharde wegdek.
Wat gaan we doen?
Zowel de Dreef als de Boerenweg
worden verbreed van circa 3.00
meter naar 5.50 meter. Er worden
rode fietssuggestiestroken aangebracht van 1,25 m breed. Daarnaast worden er vier extra snelheidsremmers in de vorm van
60 km/u plateaus aangebracht.
De deklaag wordt in zijn geheel
vervangen.
Grondeigenaren
Bij de aanvang van het project
bleek dat om te verbreding te
kunnen realiseren er van twee
grondeigenaren grond aangekocht moet worden. De gemeente
is op dit moment met één van de
grondeigenaren tot overeenstem-

ming gekomen. Met de tweede
grondeigenaar is de gemeente
nog steeds in gesprek.
Echter om niet nog meer vertraging op te lopen, heeft de
gemeente besloten om het deel
van de Boerenweg tot aan de
huidige passeerstrook aan de
Dreef (totaal 980 meter) al aan
te leggen. Voor het laatste gedeelte, passeerstrook tot aan de
kruising (totaal 50 meter), lopen
nog onderhandelingen met de
betreffende grondeigenaar.
Inmiddels is de aanbesteding afgerond. Het werk is gegund aan
Dura Vermeer BV.
Om zoveel mogelijk overlast te
voorkomen wordt het werk in

de vakantieperiode uitgevoerd,
van 1 juli tot begin augustus.
Omleidingsroutes
Er komen twee omleidingsroutes. Eén voor het gemotoriseerd verkeer, en één voor het
fietsverkeer. De omleiding voor
het fietsverkeer loopt over de
Keeneweg en het autoverkeer
wordt omgeleid via de Boerendijk, Blaaksedijk, Oudendijk en
Weeldijk. De planning is dat het
werk begin augustus klaar is.
Verkeersoplossingen
De aanpak van de Dreef en
Boerenweg is onderdeel van de
aanpak om verkeersknelpunten
in de gemeente op te lossen. In

het coalitieakkoord 2018-2022
is verkeersveiligheid als prioriteit opgenomen. We willen alles
in het werk stellen om er voor te
zorgen dat onze wegen zo veilig
mogelijk worden. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat
continu aandacht vraagt en niet
in één maatregel te vangen is. Er
gebeurt zoveel meer, sommige
maatregelen zijn klein en inventief, andere juist omvangrijker.
Daarnaast vinden we het ook
belangrijk om het gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld bij scholen. Toch kunnen we niet alles
oplossen en voorkomen. Verantwoordelijkheid ligt ook bij elke
verkeersdeelnemer zelf.
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Bericht
Bericht van
van
de
de wijkagent
wijkagent
Verkeersongeval materiele
schade
Op maandag 24 juni om 02.20
uur vond er verkeersongeval
plaat op de Molenstraat Fijnaart.
Er stonden drie voertuigen, parallel aan de weg, geparkeerd.
Een 26 jarige bestuurder uit
Fijnaart reed met zijn personenauto tegen de achterzijde
van het eerste geparkeerde
voertuig. Daardoor bewoog deze
voorwaarts en botste tegen de
achterzijde van een caravan
aan. De caravan kwam achtereenvolgens in botsing tegen de
achterzijde van een bestelbus. Er
vielen geen gewonden maar de
schade was fors aan meerdere
voertuigen. De bestuurder bleek
na onderzoek niet onder invloed
te zijn en gaf aan heel even afgeleid te zijn geweest waardoor
hij het verkeersongeval had veroorzaakt.
Belediging
Collega's kregen woensdag
26 juni omstreeks 15.00 uur
een melding op de Voorstraat
Fijnaart. Aldaar zou een man
zich verward gedragen in een
winkel. Toen hij de politie zag
begon hij te schreeuwen en te
schelden. Daarbij gebruikte hij
grove scheldwoorden richting
de collega's die duidelijk hoorbaar waren voor het winkelend
publiek en omstanders. Meerdere malen werd hen gesommeerd
te stoppen met zijn grensoverschrijdende taalgebruik. Hij ging
echter door en werd hiervoor
aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau. Gezien
de man zich trachtte te onttrekken aan zijn aanhouding werden
de handboeien aangelegd. Hij
mag zich binnenkort hiervoor
verantwoorden voor de rechter.

Tekens op muur
Afgelopen week ontving ik een
melding van een wijkbewoner
uit Fijnaart. Men had op een
buitenmuur van de woning
een met krijt geschreven letter
aangetroffen. De vraag was of
dit een teken was van het inbrekersgilde? Gezien er verder geen
vergelijkbare meldingen binnen
de gehele gemeente Moerdijk
bekend waren kon ik daar geen
sluitend antwoord op geven.
Het is in het verleden meer in
het (landelijke) nieuws geweest
dat inbrekers markeringstekens
op huizen zouden zetten (zogenoemde Bargoense tekens).
Daarbij zou elk teken informatie
geven over het aanwezig zijn
van waardevolle spullen, over de
bewoners en/of de beveiliging
van het huis. Signaleert u dergelijke krijttekens op uw huis, dan
kunnen ze mogelijk aangebracht
zijn door spelende kinderen,
rondhangende jongeren of b.v.
medewerkers van nutsbedijven.
Vertrouwt u het echt niet, neem
dan contact op met de politie
via telefoonnummer 0900-8844
of bericht mij rechtstreeks via
mijn mailadres.

leerd.
Vreemdeling
Op vrijdag 28 juni omstreeks
11.30 uur werd een bestuurder
van een personenauto staande
gehouden op de Parallelweg
Fijnaart. Even daarvoor was hij
met zijn voertuig op de A29
op de Haringvlietbrug door de
ANPR camera gescand. Met
ANPR (Automatic NumberPlate
Recognition) scant een camera
kentekens van voorbijrijdende
voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met
een referentiebestand in een
computersysteem. Dit is een
lijst met kentekens die op naam
staan van personen die worden
gezocht, boetes open hebben
staan of om andere redenen
bij de politie bekend zijn. De
bestuurder bleek een 36 jarige
man te zijn uit Soedan (Afrika).
Hij bleek niet in bezit te zijn
van een rijbewijs. Tevens had
hij nog voor ruim 1500 euro
aan boetes open staan. Na verdere controle bleek dat hij geen
rechtmatig verblijf meer had in

Nederland. Op grond hiervan is
hij na afwerking van de boetes
aansluitend overgedragen aan
de AVIM. De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en
Mensenhandel (AVIM) houdt
toezicht op de naleving van de
Vreemdelingenwet. Het voertuig
werd buiten gebruik gesteld.
Johan Damen
Wijkagent
Fijnaart, Oudemolen, Zwingelspaan, Heijningen, Standdaarbuiten en industrieterrein
Dintelmond
T - 0900-8844
Twitter: @wa_Moerdijk01
johan.damen@politie.nl

Diefstal aanhangwagen
Op de parkeerplaats aan de
achterzijde van de Parelstraat
Fijnaart werd een aanhangwagen gestolen. Dit moet hebben
plaats gevonden in de periode
woensdag 26 juni-18:00 uur en
donderdag 27 juni-14:00 uur. De
aanhangwagen was afgesloten
middels een disselslot en aan
de voorzijde is een houten kist
bevestigd. Het betreft van het
merk/type: A.B.C. H25a, grijs
van kleur, kenteken WJ03RS. Hij
staat internationaal gesigna-

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
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bedrijf en haar liefde voor dieren
en hoe ze in het leven staat
Ik ben goed in...
Schrijven van recepten en koken
Mijn guilty pleasure is...
Een frietje oorlog

Emma Tak
FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen
Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws.
Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en
Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd.
Deze week met Emma Tak.

Mijn onhebbelijkheden zijn…
Eigenwijs en graag dingen volgens mijn eigen planning willen
laten verlopen
Ik luister graag naar...
Muziek uit de 90’s en 00’s. En
rondom de carnavalsperiode galmen de carnavalshits dagelijks
door ons huis
Ik droom van...
Een lang en gelukkig en vooral
gezond leven met mijn gezin. En
daarnaast van een boerderij met
(opvang)dieren en honden en
opvang & -speeltuin aan huis
Het liefst drink ik...
Ice tea
Mijn lijfspreuk is…
Veni vidi vici (ik kwam, ik zag, ik
overwon)
Bovenaan mijn bucket list...
Vliegen
Ik heb een grote hekel aan...
Veroordelen, vooroordelen en
pesten
Over 10 jaar wil ik bereikt hebben...
Nog steeds gezond en gelukkig
zijn met ons gezin en ik hoop
toch wel een droom in werkelijkheid gebracht te hebben

Mijn naam is...
Emma Tak

Het liefst eet ik...
Mexicaans

Ik woon in Fijnaart...
In 2014 hebben wij ons huis
gekocht hier en na een flinke
verbouwing zijn we er in 2016
gaan wonen

Mooiste gebeurtenis in m'n leven...
De geboorte van onze 3 kinderen

Men kan mij kennen van...
De Julianaschool waar ik overblijfmoeder ben en waar mijn
zoontje Keano op school zit. Of
van Kibeo Kennedy waar mijn
tweeling dochters Tess & Jodi op
de peuterspeelzaal zitten. Van de
buurtpreventie in mijn buurt. Of
van B.C. de Boerkes waarmee we
elk jaar in Fijnaart de optocht rijden/lopen. Of als dochter van…
Peter Tak die uit Fijnaart komt
In het dagelijks leven...
Ben ik thuis met de kinderen
en overblijfmoeder op de Julianaschool

Mijn bijnaam is...
Emm en mijn vader noemt me
Takko

Deze film moet iedereen zien...
Bellicher

Ik ben trots op...
Mijn vriend Pascal die zorgt dat
wij niets te kort komen als gezin

Het boek waarvan ik genoot...
Echt verliefd van Cathy Kelly

Mijn favoriete vakantieland is...
Engeland

Men kan mij ‘s nachts wakker
maken voor…
Noodgevallen

Mijn sterrenbeeld is…
Stier

De mooiste kleur vind ik…
Zilver, zwart en limegroen
De persoon die ik graag ontmoet...
Kristel Elstak, omdat zij een hele
heftige periode in haar leven
heeft meegemaakt en nu de
emoties terug oprakelen omdat
ze een boek schrijft over haar
verhaal. En hoe ze nu is opgeklommen met haar gezin en

allemaal wat, laat ik Pascal een
auto uitkiezen en verder een
boerderij waar ik samen met
mijn gezin kan wonen en waar ik
allemaal dieren kan opvangen en
houden. Vooral dieren die door
ziekte, ouderdom of verwaarlozing geen baasje meer hebben
Beste voetbalclub ter wereld...
Geen idee, wij hebben helemaal
niets met voetbal
Mijn lievelingsspel is...
Stratego
Mijn lievelingssport is...
Zwemmen en paardrijden
Ik heb bewondering voor…
Mijn oma, die inmiddels op leeftijd is en nog steeds voor iedereen klaar staat, met allerlei activiteiten mee doet en er altijd is
Mijn grootste blunder...
In de verkeerde trein stappen en
n plaats van in Bergen op Zoom
in Dordrecht aankomen
Op televisie kijk ik graag…
Series op Videoland en Netflix,
zoals The Blacklist, Jane the Virgin, The 100, La Casa de Papel,
Undercover et cetera
Mijn favoriete vak op school...
Engels & hondentraining + dierverzorging
Mijn beste vriend/vriendin is…
Mijn vriend Pascal en mijn beste
vriendin Charlotte
Ik ben bang voor...
Ongeneeslijke ziektes bij mensen die me dierbaar zijn
Het mooiste dier is…
De hond, die is onvoorwaardelijk
trouw, oordeelt niet en is altijd
blij als je thuis komt. Zoals onze
honden Raven & Boomer
Fijnaart vind ik...
Een leuke plek om te wonen
Wat ik mis in Fijnaart…
Wat meer activiteiten en winkel(s) in het centrum

Mijn vrije tijd besteed ik aan...
Recepten schrijven en delen
op mijn eigen facebookpagina
(123foodies), werk ik samen met
onze zoon in onze (moes) tuin,
gaan we dagjes weg met mijn
vriend en onze kinderen of lekker met de honden wandelen

Mooiste plekje in Fijnaart...
Het wandelpad naast de Parel
met het watertje. Een stukje rust
en natuur lekker dicht bij huis

Als ik 10 miljoen euro win...
Zet ik voor alle 3 de kinderen
geld opzij. En geef ik de familie

Mooiste plekje in Moerdijk...
Willemstad aan het water of
vanaf het water

Minst mooie plekje in Fijnaart…
Het huis bij de Jumbo. Dat kan
wat aandacht gebruiken
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Zaterdag 6 juli: Open Tuinendag in de gemeente Moerdijk

Acht tuinen vol kleur en geur op de tuinenroute
waterpartijen en een dakterras.
Via smalle paadjes wandel je
door de tuin en kom je allerlei
verrassingen tegen. Er staan
meer dan 600 soorten planten, bomen en houtgewassen.
Tijdens deze open dag zullen
hobbyisten demonstraties geven. Lia Romijn is aanwezig met
mooi en soms praktisch keramiek, bloemschikkers van Groei
en Bloei maken bloemstukken
waarin ze bloemen en materiaal
uit eigen tuin gebruiken, er zijn
handige ijzeren plantensteunen
in allerlei vormen en maten en
er is een proeverij van verwerkt
fruit uit eigen tuin.
MOERDIJK - "Samen kunnen we het verschil maken en zorgen
voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor mens
en dier. Kijk daarom eens rond in uw eigen tuin of alle tegels wel
echt nodig zijn en hoe u uw tuin eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen kunt maken", aldus wethouder Desirée Brummans
van de gemeente Moerdijk in de flyer over de Open Tuinendag,
die zaterdag 6 juli wordt gehouden.
In de gemeente Moerdijk zijn
aanstaande zaterdag acht tuinen
opengesteld. Deze tuinendag
wordt georganiseerd in samenwerking met Groei & Bloei, de
vereniging van liefhebbers van
tuinen en tuinieren. In de opengestelde tuinen zijn heel wat
voorbeelden te zien van hoe je
op een makkelijke manier een
groene tuin kan creëren.
"Laat u verrassen door de groene en toch praktische tuinen
die zaterdag voor iedereen zijn
opengesteld, want een klein
beetje groen heeft al gelijk effect. Groen neemt water op en
daarmee wordt tijdens extreme
regenval het riool minder belast.
Groen verbetert de luchtkwali-

teit en verlaagt de concentratie
fijnstof. Groen geeft schaduw en
verkoeling. Groen vergroot het
leefgebied van vogels en andere
dieren. Groen vermindert stress
en is goed voor gezondheid en
welzijn. Bij de Open Tuinendag
kunnen kennis en ervaringen
gedeeld worden om te helpen
uw tuin groener te maken".
Schanse Dijktuin aan de
Noordschans 111
De familie Posthumus stelt
hun Schanse Dijktuin open aan
de Noordschans 111 in Noordschans bij Klundert. Daar is een
natuurvriendelijke rotstuin in
cottagestijl beplant. Er zijn vier
tuinkamers met twee vijvers,

Oudemolen aan de Drogedijk
nummers 17 en 55
In Oudemolen aan de Drogedijk
17 heeft de familie Hodde een
Japanse wandeltuin aangelegd
in verschillende groentinten en
bladvormen. Bij binnenkomst in
de tuin, waarin een zeer grote
en mooie vijver met koi-karpers,
valt meteen de Chinese papierboom op. Een eindje verder op
nummer 55 heeft de familie
van der Laan hun tuin van 1.000
m2 verdeeld in honinggraat
met zeskantige borders. Is een
boomgaard, een moestuin en
een grote kas met allerlei planten. Allerlei dieren bevolken
deze prachtige tuin, zoals konijnen, koolmeesjes en kikkers in
de vijver.
Afwisselende tuinroute door
de gemeente
Er kan zaterdag een afwisselende tuinroute gereden worden,
want ook in de andere kernen
zijn mooie tuinen te bekijken,

zoals de tuin van de familie
Schot aan de Menno van Coehoornstraat 12 in Willemstad en
van mevrouw Reinboud aan de
Vijvertraat 5 in Standdaarbuiten. In Zevenbergen kunnen de
tuinen bezichtigd worden van
mevrouw van Unen aan de Paardenbloem 2 en van de familie
Ooijen aan de Achterdijk 55. In
Langeweg heeft de familie van
der Made een prachtige tuin aan
de Hoge Zeedijk 13. De tuinen
zijn stuk voor stuk de moeite
waard om een kijkje te gaan nemen, deze tuinliefhebbers hebben allemaal op hun eigen manier een unieke tuin ingericht,
waarbij andere tuinliefhebbers
zeker inspiratie op kunnen doen
voor de eigen tuin.
Groei & Bloei
Drijvende kracht achter de Open
Tuinen-dag is de Bredase afdeling van de vereniging Groei &
Bloei. Groei & Bloei is de grootste groenvereniging van Nederland en Vlaanderen.
"Zo veel mogelijk mensen plezier geven in het omgaan met
bloemen en planten" is het doel
van de tuinliefhebbers. Groei &
Bloei biedt onder meer cursussen, workshops en excursies.
Enthousiaste tuiniers in de gemeente Moerdijk zijn van harte
welkom om zich aan te sluiten
bij Groei & Bloei afdeling Breda.
Voor meer informatie: www.
breda.groei.nl.

Dank voor uw bijdrage aan collecteweek
Het Rode Kruis Fijnaart Heijningen e.o. bedankt iedereen voor de bijdrage tijdens de Rode Kruiscollecteweek van 16 t/m 22 juni j.l.
Die dank geldt zowel onze
collectanten, die veel werk
hebben verzet, als zij, die bijdroegen om ons werk mogelijk
te maken. Heel hartelijk dank
aan ieder.
De opbrengst van de collecte
afgelopen weken komt volledig ten goede aan uw eigen
omgeving. Zodat onze vrijwilligers, indien nodig, goede
hulp kunnen geven, bijvoorbeeld bij kleine en grote ram-

pen of bij evenementen etc.
Om de kennis over eerstehulpverlening verder uit te breiden
en te verspreiden wil het Rode
Kruis Fijnaart en Heijningen
het komend jaar meer EHBO
en aanvullende lessen gaan
verzorgen. Hiervoor gebruiken
wij een deel van u gift.
Heeft u de collectant gemist,
dan kunt u als nog uw bijdrage overmaken op onze
bankrekening: IBAN: NL24RABO0153224509 t.n.v. Rode

Kruis Fijnaart en Heijningen.
Inmiddels hebben alle collectanten persoonlijk bericht ontvangen hoeveel hun wijk heeft
opgeleverd.
Met elkaar haalden zij het
prachtige bedrag van €
2.671,58 op.
Het Rode Kruis F&H is alle
collectanten en gulle gevers
enorm erkentelijk voor deze
ondersteuning.
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K E R K B E R I C H T E N
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert
Vrijdag 5 juli
19:00u: Oecumenische weeksluiting
Hervormde Gemeente
Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1
Klundert

Klundert
10.00 uur: dienst in Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. W.A. Boer, 's
Gravendeel
18.30 uur: gezamenlijke dienst
in Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. J.H. den Braber,
Klundert

Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1 Klundert

Protestantse Gemeente
Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 7 juli
10.00 uur: dienst in Hervormde
kerk
Voorganger: Ds. A. Slingerland,

Zondag 7 juli:
09.30 uur: Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. F.A. den Harder

Protestantse Gemeente
Fijnaart, Heijningen etc.

Zondag 7 juli
10.00 uur: De Dorpskerk
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde
Maandag 8 juli
15.00 uur: Fendertshofdienst
Voorganger: Ds. F.C. de Ronde
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster West
H. Jacobus de Meerdere Kerk,
Molenstraat 26, Fijnaart
Donderdag 4 juli:
09.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: P. de Rooij

Zondag 7 juli:
09.30 uur: Eucharistieviering
Voorgangers: G. Dirven en M.
Bastiaansen
11.00 uur: Doopviering
Voorganger: M. Bastiaansen
12.00 uur: Doopviering
Voorganger: M. Bastiaansen
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
H. Bartholomeus Kerk Zevenbergschen Hoek
11.00 uur: Woord- en Communieviering
Voorganger: P. de Meijer

Gemeente Moerdijk onderzoekt cliëntervaringen maatschappelijke ondersteuning

Cliënten positief over werkwijze en geboden
ondersteuning
Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren heeft gemeente Moerdijk hier over het jaar 2018 een onderzoek
naar laten uitvoeren.
De gemeente voldoet zo bovendien aan de wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken wat cliënten van de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning vinden. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het geheel genomen positief en laten een verbetering
zien ten opzichte van voorgaande jaren.
Wethouder Eef Schoneveld:
"Zeker met het oog op het toenemend aantal aanvragen en
de steeds complexer wordende
vragen heb ik grote waardering
voor de mensen die deze ondersteuning geven en deze mooie
scores neer hebben weten te
zetten. Natuurlijk blijven we ons
inzetten voor goede ondersteuning. Dit jaarlijkse onderzoek is
ook om steeds weer te bekijken
wat we kunnen doen om volgend jaar nog beter te scoren.
De stijgende lijn van het keukentafelgesprek van een 7,5 naar
een 7,7 willen we voortzetten."
Respons
In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de
cliënten en het
Wmo-loket, de kwaliteit van de
ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert. In
totaal ontvingen 825 cliënten de
uitnodigingsbrief met de vraag
om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 393 cliënten
de vragenlijst hebben ingevuld.
Dit is een respons van 48%.
Ruime meerderheid weet weg
naar ondersteuning te vinden
Iets minder dan acht op de tien

(78%) cliënten uit Moerdijk weten waar zij met hulpvragen terecht kunnen. Over de snelheid
waarmee men geholpen wordt,
is 79% tevreden.
Iets minder dan de helft van
de cliënten (41%) weet dat zij
gebruik kunnen maken van een
onafhankelijke cliëntondersteuner. "Dit percentage is sinds
2015 flink toegenomen", licht
wethouder Eef Schoneveld toe.
"In 2015 was dit 25% en in de
twee jaren daarna 31%. Dit is
een mooi resultaat. Een hogere
bekendheid van onze onafhankelijke cliëntondersteuning was
een actiepunt waar we de afgelopen tijd mee aan de slag zijn
gegaan."
Cliënt voelt zich in Moerdijk
serieus genomen
De cliënten zijn over het algemeen positief over hoe de
gemeente met de hulpvraag
omgaat. Een meerderheid van
79% van de cliënten merkt op
dat er in het gesprek samen naar
een oplossing voor de hulpvraag
wordt gezocht. Een zeer ruime
meerderheid van 87% van de
cliënten vindt dat zij serieus
werden genomen.

Ruime voldoende voor het
keukentafelgesprek
De waardering voor de toegang
naar ondersteuning vertaalt zich
ook door naar het rapportcijfer
dat cliënten geven aan het (keukentafel)gesprek dat zij hebben
gehad met een medewerker
van de gemeente over zorg en
ondersteuning. Van alle ondervraagde cliënten heeft 48% in de
afgelopen twaalf maanden een
dergelijk gesprek gehad. Cliënten beoordelen deze gemiddeld
met een 7,7. Vorig jaar was dit
een 7,5.
Kwaliteit ondersteuning
verbeterd en ondersteuning
past vaker bij de hulpvraag
Men is positief over de kwaliteit
van de ondersteuning, zoals
huishoudelijke ondersteuning,
collectief vervoer, begeleiding,
vervoer-, rolstoel- of woonvoorziening. Bijna negen op de tien
vinden deze goed en passend
bij de hulpvraag die men had. In
vergelijking met de jaren hiervoor neemt ook op dit gebied
de tevredenheid toe. Vooral de
mate waarin de ondersteuning
past bij de hulpvraag is verbeterd, van 74% in 2015 naar 87%
over 2018. Cliënten met een

indicatie voor begeleiding zijn
gevraagd wat zij van hun zorgaanbieder vonden, een ruime
meerderheid zei daarop dat zij
de ondersteuning van de zorgaanbieder goed vinden en dat
de zorgaanbieder de gemaakte
afspraken nakomt. De tevredenheid over geboden ondersteuning door specifieke aanbieders
varieert van 78% tot 100%.
Cliënten ondervinden positieve effecten door de ondersteuning
Cliënten ervaren positieve effecten van de ontvangen ondersteuning. Circa acht op de tien
kunnen zich beter redden, beter
de dingen doen die ze willen en
ervaren een betere kwaliteit van
leven.
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Foto impressie Opening Dorpshart Moerdijk
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Fendertsmannen op golfstaatsbezoek in Ierland (deel 2)

Ben can see clearly now de rain
has gone
hen in de weg. Vandaag spelen

de top drie van het Ierse golfweekend Luuk Frijters, Martin van Diepen en
Lex van Dis
De Fendertsmannen reisden in het kielzog van Willy en Max naar
Ierland voor een golfstaatsbezoek. De banen zijn moeilijk en de
weersomstandigheden uitdagend. Dat drukt de (golf)pret van onze
golfhelden echter niet!
Vrijdagavond gingen de Fendertsmannen sjiek uit eten in het stadje
Arklow. Na het diner in Christy's
moest er eerst worden gepind,
Pascal Kreeft had immers al enkele
keren het dure woord "lappen" laten vallen. Vervolgens een culturele
route. Allereerst werd The Gin Mill
aangedaan. De mannen luisterden
naar een Ierse zanger (live music is
een elementair onderdeel van de
Ierse cultuur) en slikten voorzichtig
een pint Heineken (het overbekende Ierse Guiness is dan wel lokale
cultuur maar niet te drinken, vandaar dat teruggevallen wordt op
het vaderland). De culturele avond
werd door een select gezelschap
afgesloten in Sally O' Briens. De
Fendertsmannen dachten daar
Willy en Max wel aan te treffen.
Die waren er gek genoeg niet. Wel
Colin "Jaws" Lloyd, een voormalig
wereldkampioen darts die met de
lokale bevolking pijltjes aan het
gooien was. Ook stelden de Fendertsmannen empirisch vast dat
mooie Ierse vrouwen toch bestaan.
Sporadisch, maar ze zijn er wel.
Tot zover het vermaak. Zaterdag
werd er weer gegolfd en wel op de
Arklow Golfclub, een zogeheten
links course: glooiend met veel
grote, agressieve balverslindende
grassoorten naast de fairway. Wederom een beproeving voor onze
kloeke golfstrijders. In tegenstelling
tot voorgaande dagen was het
vandaag droog. Vandaag nam Lex
van Dis de winst voor zijn rekening
gevolgd door onze geliefde voorzitter-voor-het-leven Toon Nuiten.
Ook dit keer manifesteerde Luuk
Frijters zich weer in de top van de

uitslagen. Alhoewel Lex vandaag
de eer opeiste, voelde hij zichtbaar
ongemakkelijk over de goed presterende Luuk Frijters. Rene Consenheim sloeg de Neary en de Longest
maar speelde voor het overige geen
golfrol van belang. Ger Tegelaar
maakte de Leary.
Voor het avondprogramma werd
wederom gekozen voor het diner
in hun Woodenbridge hotel, met
400 jaar het oudste hotel van
Ierland. Wederom trad Carmel
deze avond op en zong, wederom, dezelfde liedjes. De meeste
Fendertsmannen nipten lafjes aan
een biertje of wijntje. Opvallend
detail is dat Robert Moorman de
bijnaam "Spa Blauw" heeft (binnen
de Fendertsmannen heeft iedereen een bijnaam) terwijl hij alleen
bier drinkt. De Fendertsmannen
vervoegden zich tijdig te bedde.
Immers, de volgende dag zouden
ze voor de laatste wedstrijd al om
acht uur afslaan! Arjan Magielse
hoorde op weg naar zijn kamer
kreten van pijn en ellende uit een
van de andere kamers komen; kamer 403. Arjan luisterde even aan
de deur om de situatie te taxeren.
Aan het gekreun te horen leek het
een vrouw in nood. Net voordat Arjan de kamer wilde binnenstormen
om de vrouw te redden bedacht
hij zich dat zijn EHBO diploma was
verlopen en liep verder naar zijn
kamer. Een zeer verstandig besluit.
En dan breekt de laatste wedstrijddag aan. En zowaar, het
zonnetje schijnt! Nu de regen is
weggetrokken zien de mooiweergolfers het helder en staat niets

de Fendertsmannen op de nabij
het hotel gelegen Woodenbridge
Golfclub. Een mooie schilderachtige parkbaan met veel bomen
die plots oversteken als er een
bal aankomt. Een tweetal golfers
bleek de vorige avond niet zo
lafjes genipt te hebben en tijdig
te bedde zijn gegaan; zij konden
niet aan de start verschijnen. Een
spannende dag: wie wordt de
weekendwinnaar? Beleeft Robby
Haverkamp zijn golfwederopstanding?
De Neary was voor Ben Lauwers,
de Leary voor Toon Nuiten en
de Longest voor Ger Tegelaar.
Martin van Diepen behaalde
zijn tweede top drie notering dit
weekeinde. Luuk Frijters pakte
met de tweede plaats weer de
nodige punten voor het klassement. Ben Vos blijkt een rasechte
mooiweergolfer. Na drie slopende
dagen verzamelde hij vanochtend alle resterende energie. Het
resultaat mocht er zijn. Bij de
prijsuitreiking lachte de blije Ben
zo breeduit dat het volgens Wim
leek of Ben zijn oren zou inslikken.
Na de prijsuitreiking en het douchen speelden onze dappere Fendertsmannen wat potjes poker
of legden zij een kaartje in een
poging om iets van het euroslurpende weekend terug te verdienen ten koste van een andere
Fendertsman. Tsja, zo zijn ze dan
ook wel weer.
Tot slot de top 5 van het weekend:
1.
Luuk Frijters
2.
Martin van Diepen
3.
Lex van Dis
4.
Ben Vos
5.
Toon Nuiten
Het algemeen klassement liet de
door Lex gevreesde verschuiving
zien. Na dit bijzonder gezellige
en uitstekend georganiseerde
golfweekend ziet de top 5 er als
volgt uit:
1. Luuk Frijters
("de zege kan mij niet meer
ontgaan: hegemonie!")
2. Lex van Dis
("nog vijf wedstrijden, ik pak
hem wel terug")
3.Martin van Diepen
("minder Tinder leidt tot meer
punten")
4. Peter Rutters
("goed idee, die F1 puntentelling!")
5. Toon Nuiten
("hoezo inspraak?")

Vaste
activiteiten
in het Huis
van de Wijk
Mauritshof
Klundert
Prins Willemstraat 2,
Klundert
dagelijks van maandag tot
vrijdag om 10.00 uur gezamenlijk koffiemoment
dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur sporten voor mensen die chronisch ziek zijn
dinsdag vanaf 17.00 uur eetpunt (opgeven in het Huis
van de Wijk)
dinsdagavond van 19.00 tot
22.00 uur jongerenavond
woensdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur inloopspreekuur OnS Moerdijk met informatie over welzijnsdiensten
en welzijnsactiviteiten
donderdagavond 19.00-21.00
uur spelletjesavond
vrijdagmiddag om 14.00 uur
schilderen (is een besloten
activiteit, maar binnenlopen
mag altijd)

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

Bridgeclub Fijnaart
Uitslag maandag 24 juni :
A-lijn : 1 ged. Ge en Henk van
de Weerd / Mia de Vos & Ad van
Iersel 58,85 % , 3. Rob den Engelse & Guido Voet 53,65 % , 4. Willem van Opdorp & Ernst Verwer
53,13 % .
B-lijn : Addie Schouls & Jenke de
Lint 70,31 % , 2. Gerry en Ad van
de Boon 61,46 % , 3. Corrie en

PV Fijnaart
Uitslag Postduivenvereniging
Fijnaart Pont Ste Maxence 29
juni 2019 ± 292 km
Afd 2 P.V. Fijnaart Pont Ste
Maxence Midfond Oude duiven
op 29-06-2019 gelost om 07:00
uur met 59 duiven
1 A.C.A. Kersten Fijnaart
2 A.C.A. Kersten Fijnaart
3 A.C.A. Kersten Fijnaart
4 A.C.A. Kersten Fijnaart
5 van Dijk-Loman Oud Gastel
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Bert Maat 57,29 % , 4. Nel en Piet
Breure 51,56 % .
C-lijn : 1. Veronica van Nieuwenhuyzen & Sjaan van Exel 75,00
% , 2. Adje Knook & Aagje Verhagen 64,58 % , 3. Mariette en Piet
den Engelse 49,31 % , 4. Hedy en
Barjo Groeneveld 48,61 %

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 van Dijk-Loman Oud Gastel
14 CJ Kocken Fijnaart
15 A.C.A. Kersten Fijnaart

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

16 A.C.A. Kersten Fijnaart
17 CJ Kocken Fijnaart
18 van Dijk-Loman Oud Gastel
19 A.C.A. Kersten Fijnaart
20 CJ Kocken Fijnaart

MAAK KANS OP
EEN SENIORENFIETS
SCHRIJF JE IN VÓÓR
1 AUGUSTUS A.S.

6 A.C.A. Kersten Fijnaart
7 A.C.A. Kersten Fijnaart
8 van Dijk-Loman Oud Gastel

profrondezevenbergen.nl

Bridgeclub Ruigenhil
1. Annie Braat/Rianne Schoovers
65,63%
2. Addie Schouls/Jenke de Lint
64,43%
3. Hans Schoovers/Piet Braat
61,98%
4. Veronica van Nieuwenhuyzen/
Anita Koole 60,94%
5. Tineke Vis/Nettie Donders

59,64%
Dit was de vierde ronde van
onze Z.A.C., welke wordt gespeeld in „de Blokhut” te Willemstad, aanwezig 19.30 uur;
aanvang 19.45 uur.

Sportberichten
plaatsen?

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

Mail deze naar één van
de emailadressen
vermeld in het colofon

INSCHRIJVEN
VIA WEBSITE
profrondezevenbergen.nl
SWZ1190410 FLY Familietoertocht A5.indd 1

10-05-19 09:42

*Actie geldig van maandag 1 t/m zondag 7 juli.
Zet- en drukfouten voorbehouden

maandag t/m zaterdag
zondag

Openingstijden
i
ijden
08:00 - 21:00 uur
10:00 - 18:00 uur

