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Gewoon Bijzonder

Bart Ploeg

Orgelduel in De Stad

Dorpstafel Fijnaart

Hans en Rina Riethoff-Blijdestein vieren diamanten huwelijk

“De vlam sloeg over bij een ziekenbezoek”
de trouwjurk". Zo is het balletje gaan rollen en zijn we getrouwd."

Hans en Rina Riethoff-Blijdestein vieren vandaag dat zij 60 jaar geleden zijn getrouwd.

FIJNAART - De ontmoeting tussen Hans Riethoff en Rina Blijdestein was in de jaren vijftig letterlijk
een geluk bij een ongeluk. Hans ging met zijn vader mee op ziekenbezoek bij een collega die zijn
been had gebroken. Daar zag hij Rina. De vlam sloeg over en brandt nog steeds. Vandaag (dinsdag 9
juli) is het Fijnaartse stel 60 jaar getrouwd. Een periode waar ze met veel plezier op terugkijken.
Hans is geboren in Rotterdam.
"In de wijk Charlois. Maar je zegt
'Sjaarloos' hoor", vult hij snel
aan. "Op mijn vijftiende kwam
ik bij de Shell, waar ik na mijn
opleiding ben gaan werken. Op
verschillende plekken. De laatste
twintig jaar bij Shell Moerdijk.
Ik was daar technisch opzichter.
Ik moest ervoor zorgen dat de
aannemers hun werk goed deden. Met mijn 55ste kon ik na
veertig dienstjaren stoppen met
werken."

Gebroken been
Rina's wieg stond in Nijmegen.
Door de scheiding van haar ouders kwam zij in Roosendaal te
wonen, in de Spoorstraat. Toch
ontmoetten de twee elkaar in
Rotterdam, waar Rina bij een
arts in de huishouding werkte. "Rina's moeder is met haar
tweede man in Rotterdam gaan
wonen. Hij werkte bij de firma
Wescon Werkspoor, net als mijn
vader", zet Hans uiteen. "Rina's
stiefvader was lasser. Hij kreeg

een ongeluk en brak zijn been.
Mijn vader ging op bezoek en
vroeg of ik meeging. Daar zag ik
haar." "Bij mij was het liefde op
het eerste gezicht", vertelt Rina.
"Wat een leuke jongen, dacht
ik." "Het begon ermee dat we
een patatje zijn gaan eten in het
parkje. Toen ging het vanzelf",
vult Hans aan. "Na drie jaar zijn
we getrouwd. Het laatste zetje
gaf eigenlijk de stiefvader van
Rina. Hij zei: "Als jullie netjes
trouwen, dan krijgt ze van mij

Hoogvliet
De eerste drie maanden woonde
het prille echtpaar in bij de moeder van Rina. Indertijd werden in
Hoogvliet tegen de Oude Maas
aan flats gebouwd. "Die waren te
duur voor ons normale mensen",
vertelt Hans. "Maar de Shell wilde dat het personeel van Pernis
daar in trok. Ze gaf daarom haar
medewerkers subsidie om daar
te kunnen wonen. Eerst hadden
we een driekamerwoning op
de tweede verdieping. Nadat in
1962 onze zoon Eric was geboren en Anja op komst was, zijn
we een verdieping hoger gaan
wonen, in een vierkamerwoning.
In 1968 zijn we naar Spijkenisse
verhuisd. Daar hebben we vier
jaar gewoond. In 1971 ben ik bij
Shell Moerdijk gaan werken en
zijn we een jaar later in Fijnaart
gaan wonen."
Het Volkerak
De verhuizing was voor Rina het
moment om weer buitenshuis te
gaan werken. "Toen we trouwden was ik daarmee gestopt. In
Fijnaart ben ik bij dokter Goedvolk in het huishouden gaan
werken. Dat heb ik meer dan 25
jaar gedaan. Met de kinderen
heb ik nog altijd goed contact",
vertelt ze. Hans was jarenlang
betrokken bij reddingsbrigade
Het Volkerak.

Lees verder op pagina 5

MET VAKANTIE

Wij zijn met vakantie
van maandag 8 juli
t/m zaterdag 20 juli

Maandag 22 juli zijn wij weer open

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

SALE - SALE - SALE - SALE
30 tot 50% korting
muv basis en nieuwe collectie

20% KORTING OP

GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR!

www.ellenbmode.com

SIKKENS BUITENLAKKEN
Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart
Tel (0168) 462684
Maandagochtend gesloten

Vraag naar de voorwaarden
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Fendert & Klundert Lokaal
is een uitgave van

"Onze zoon was lid, dan ga je
mee en word je gevraagd als
bestuurslid. Ik ben zelfs zeker
tien jaar voorzitter geweest",
memoreert Hans. Tegenwoordig
is hij een actief bridger. Samen
met zijn vaste bridgemaat Cor
van Veelen speelt hij in Fijnaart,
Helwijk en Willemstad. "We komen uit in de A-lijn, de hoogste

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

Hans en Rina Riethoff vieren diamanten huwelijk
lijn. Maar ik ben een poosje ziek
geweest, dus zijn we wat afgezakt. Het is de bedoeling dat ik
in Fijnaart weer ga beginnen in
de C-lijn."
Huwelijksfeest
Naast hun twee kinderen hebben Hans en Rina vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinde-

Meester- en Juffendag staat altijd in het teken van iets leuks,
maar dit jaar werd er iets groter
uitgepakt vanwege het afscheid
van de juffen Gedi en Jannie. De
dames hebben besloten dat zij
een respectabele leeftijd hebben
bereikt om andere leuke dingen
te gaan doen. Genoten hebben
ze jarenlang op De Molenvliet
en binnen de scholenstichting,
maar genieten gaan ze nu ook
buiten de school.

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
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 Jan Willem van Bodegom

Molenvliet neemt afscheid van juf
Gedi en juf Jannie

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

Druk
Janssen/Pers - Gennep

ren. Zoon Eric woont sinds een
jaar of tien in Dubai en Anja in
Fijnaart. Zij heeft samen met
haar kinderen het 60-jarig huwelijksfeest bij Family Fijnaart
georganiseerd. Samen met familieleden, vrienden, bridgegenoten en de buren wordt daar een
gezellig feestje gevierd.

KLUNDERT - Vrijdagmiddag was het een heel speciale middag
of Basisschool De Molenvliet in Klundert. Sowieso natuurlijk
altijd speciaal zo'n laatste dag voor de zomervakantie, maar het
afscheid van juf Gedi den Hollander en juf Jannie de Fijter zorgde
dat het wel een heel speciale middag is geworden. Beiden hebben
jaren voor de klas gestaan en heel wat Klundertse kinderen hebben van deze juffen rekenen en taal geleerd.
Koning 'Willem-Alexander' en
koningin 'Maxima' betraden de
aula waar de hele school op hen
zat te wachten. Reden voor het
bezoek was de onderscheiding
die het koningspaar aan juf Gedi
en juf Jannie mocht uitreiken.
Gedi en Jannie nemen beiden
na jaren lief en leed afscheid
van de basisschool en dat vraagt
om een lintje. Beide dames zijn

vanmiddag geridderd in de Orde
van de Molenvliet, wat één van
de festiviteiten van vandaag
was.
Naast dit officiële moment
vierden ook álle leerkrachten vandaag hun verjaardag.
Dat gebeurt bij De Molenvliet
overigens elk jaar in de laatste
schoolweek van het jaar. De

Uitgepakt werd er vandaag met
springkussens, een stormbaan,
oud Hollandse spellen, knutselen, gezamenlijk frietjes eten en
dus de huldiging. Meester Peter
en Juf Sanne, die zich voor de
gelegenheid omgetoverd hadden tot Willem-Alexander en
Maxima, overhandigden aan juf
Lizeth (tevens de directrice van
de school) de koninklijke onderscheidingen, die bij Gedi en
Jannie werden opgespeld. Dat
gebeurde in het bijzijn van hun
gezinsleden, die speciaal voor
de gelegenheid waren uitgenodigd. Een leuke, feestelijke dag
en een fijne start van de zomervakantie!
Foto's en tekst i.s.m. Ellen van der
Vlist van Kijk op Moerdijk

Vakantie voor afdeling Klundert!
KLUNDERT - Voor de afdeling
Klundert van dit weekblad is
dit de laatste editie voor de
zomervakantie. De redactie
Klundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans en Tonnekreek
gaat nu genieten van vier weken vakantie. In deze kernen
dus vier weken geen weekblad.
De eerste krant na de vakantie

komt uit op dinsdag 13 augustus. Kopij voor deze krant graag
inleveren voor vrijdag 9 augustus 12.00 uur. Uiterste deadline
voor weekendactiviteiten is
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.

Staat
hier
volgende
week
uw
advertentie?

Gesloten wegens vakantie

Slagerij Otto en haar medewerkers
gaan er even tussen uit van 15 Juli t/m 7 Augustus
8 Augustus staan wij weer voor u klaar
ambachtelijke slagerij/slachterij

SLAGERIJ OTTO
Oude Heijningsedijk 257, Heijningen

Installatiebedrijf
Installatiebedrijf
Installatiebedrijf
KLUNDERT KLUNDERT
KLUNDERT
Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk
Oosterstraat 16b - 4791 HH
Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk
0168-402643
info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat
16b - 4791 HH 16b - 4791 HH
info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643
info@installatiebedrijfklundert.nl
www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl
0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Molenberglaan 3
4791 AJ Klundert

9.2

(0168) 40 14 67
www.vanwensenmakelaars.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

Pagina 5

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 Jan Lodewijks, gemaakt vanaf de Oude Appelaarsedijk,
kijkend naar het dorp Fijnaart.

Al zoveel van die heerlijke zonnige dagen achter elkaar. Fijn om
's morgens meteen de ramen
en deuren open te gooien en de
frisse lucht door het huis te laten
waaien. Alhoewel... bij die hele
warme dagen na een uurtje alles
snel weer dicht om de warmte
niet naar binnen te laten komen,
want we willen het binnenshuis
natuurlijk wel proberen een bee
tje koel te houden.
Het belooft een heerlijke zomer
te worden. En ook heel fijn om
echt de tijd te hebben om hiervan te genieten. Want na deze
krant heerlijk vier weken even
helemaal niks. Geen deadlines,
geen interviews, geen persberichten, geen nieuwtjes, geen
kopij... helemaal niets. De laptop,
de blocnotes en de pennen mogen gewoon in de tas en mogen
daar vier weken blijven zitten.
De Klundertse afdeling gaat het
er even van nemen.
Nog even de laatste woorden voor
dit schrijfsel aan elkaar plakken.

Wat staat er op jouw boodschappenlijstje?
lucifers, stel dat je in eens zonder komt te zitten. Iemand trouwens een idee wat trekfolie is?
Of balletjes Jos? En als er papjes
op je briefje staan, wat moet je
dan meebrengen? Soms geven
mensen een briefje mee en dan
mag degene die de boodschappen doet zelf verzinnen wat
er op tafel komt. Dan staat er
alleen eten voor donderdag. Zijn
dat briefjes die manlief voor zijn
vrouw schrijft of schrijft vrouwlief de boodschappenlijst en
moet manlief de boodschappen
doen? Wat zullen zij gegeten
hebben die dag?
KLUNDERT - Als je dagelijks aan het ruimen bent in De Doorsteek
dan kom je heel wat dingen tegen. Zo heeft Ad van Kaam, medewerker van AH in de Klundert en bezorger van Broodje Moerdijk
de afgelopen weken de boodschappenbriefjes bewaard die hij
gevonden heeft in De Doorsteek. Natuurlijk is het rommel, maar
toch wel leuk om te lezen wat mensen zoal op hun boodschappenbriefje schrijven.
Voor zondag kipkluifjes en voor
maandag aardappelgratin met
sperziebonen bijvoorbeeld.
Vooral ook heel veel toetjes bij
de dagelijkse boodschappen,
maar snoep, chips en koekjes
staat eveneens op diverse lijst-

jes. Een vreemde combinatie op
één van de briefjes is completa,
makreel, halfvolle melk, rosbief
en ham. Rare smaken bij elkaar.
Tandpasta mag natuurlijk ook
niet vergeten worden. Op aantal
briefjes rookwaren, vloeitjes en

Leuk zo'n verzameling boodschappenbriefjes. Als je rondkijkt, dan liggen ze echt overal.
Ze blijven vooral achter in de
boodschappenmandjes en in de
wagentjes, maar ze liggen ook
verspreid door De Doorsteek
en op de parkeerplaats. Herken
je jouw briefje? Je kunt het
eventueel terugkrijgen via de
redactie.
door Anjo van Tilborgh

Zou nog wel honderden woorden kunnen schrijven over onze
kleindochterlief. Zo'n geweldige lieverd, zo genieten met die
kleine meid. Afgelopen week
weer een aantal heerlijke oppasuurtjes gehad. Lekker samen
gewandeld, geshopt, gespeeld
en heel veel gekroeld. En omdat
zoonlief en schone dochterlief
een uitstapje hadden, heeft ons
Livvekind ook nog gezellig gelogeerd. Geen wekker nodig, want
's morgens worden we bijtijds
gewekt door haar gezellige gebrabbel. Hele verhalen in haar
eigen taaltje en natuurlijk begrijpen wij haar als geen ander. Helemaal duidelijk: zij geniet ook
van deze leuke logeerpartijtjes,
net als wij!
Het is weer gelukt: deze kolom
gevuld met exact driehonderd
woorden over zomaar iets of is
het over zomaar niets... Maakt
ook niet uit, het zijn gewoon de
met mezelf afgesproken driehonderd woorden.
Tijd om lekker te gaan genieten
van het nietsdoen!
Een hele fijne zomervakantie
gewenst!
Anjo van Tilborgh
Redactie Fendert & Klundert Lokaal

Familieberichten

In liefdevolle herinnering

Truus Roks - Laros
*6 maart 1947

† 27 mei 2019

Onze dank voor jullie medeleven
en steun rondom het afscheid van
mijn lieve vrouw, onze moeder,
oma en overgrootoma.

Alleen de liefde is een huis om eeuwig in te wonen.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons gegeven
heeft, nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw,
zorgzame moeder en trotse oma

Adrie Roks
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Ria Brouwer – Kreuk
Maria Wilhelmina
*19 oktober 1949

†3 juli 2019
We gaan haar heel erg missen.
Frans Brouwer
Saskia en Peter
Jesse, Sira, Ezra
Marjolein en Olaf
Timo, Jari

Van Disstraat 3
4793 GE Fijnaart
De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 9 juli om 13.30 uur in
De Dorpskerk, Kerkring 1 te Fijnaart. Aansluitend begeleiden we Ria
naar de Protestantse Begraafplaats.

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

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ons te
condoleren in Het Trefpunt, Wilhelminastraat 66 te Fijnaart.

“Als de deur gesloten wordt,
een mens naar elders moet,
dan opent God de hemelpoort
en is het goed”.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het
medeleven na het overlijden van

Johan den Hollander
Het verlies is er maar ook de dankbaarheid voor zijn
leven. De enorme verbondenheid die we gevoeld
hebben met u allen na zijn overlijden troost en sterkt
ons nog dagelijks.
Gerda den Hollander-Sterk
Kinderen, kleinkinderen
en familie.
Klundert, juli 2019

OUD NIEUWS
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een selectie van artikelen over Klundert uit de media door Kees Hendrikx, nr. 19 - 8 juli 2019

De VESTINGWERKEN van Klundert deel 3.

KLUNDERT - Momenteel houdt een werkgroep bestaande uit ambtenaren van de gemeente Moerdijk, vertegenwoordigers van de
Stadstafel Klundert en van Heemkundekring Die Overdraghe zich
bezig met de aanbesteding van de restauratie van de Stenen Poppen. Met als uitgangspunt dat we die Stenen Poppen als onderdeel
van onze vestingwerken heel belangrijk vinden als blikvanger voor
ons stadje en dat ze hun historische uitstraling en waarde moeten
blijven behouden, is een programma van eisen opgesteld en is een
drietal gespecialiseerde bedrijven gevraagd een plan van aanpak op
te stellen en een offerte in te dienen. Over de Stenen Poppen is in
de loop der tijd ook veel geschreven. Vooral over hun functie is men
het nog steeds niet helemaal eens. De Loerendonckse Algemene
Karnavalsstichting had daarover in een van haar carnavelskranten
ooit een heel specifieke verhaal. Wij adviseren u een en ander met
een knipoog te lezen…

De “Stenen Poppen” van Klundert (sprookje)
Er waren eens twee stenen poppen, die afgesproken hadden
om nooit te zullen verdwijnen.
Ze hielden van elkaar omdat ze
samen zoveel meegemaakt hadden. Toch waren ze geen man en
vrouw, geen broer en zus. Heel
de omgeving wist van hen. De
mensen kwamen er dagelijks
voorbij, maar niemand wist van
hun geheim. Op een dag kwam
er een vriend, die heel lang had
nagedacht waarom die twee
daar zo stonden, met hun bolle
hoedjes op en hun stenen lijven,
balancerend op het scherp van
een stenen muur.
Die vriend had gezworven door
de hele omgeving en kende er

ieder hoekje en gaatje. Hij had
aan grote mensen dingen verteld,
waardoor ze van hun omgeving
waren gaan houden. Niet voor
niets bleven die poppen daar zo
staan, want zij mochten de geschiedenis overdragen aan een
nijver volkje, dat zich hier had
gevestigd aan een zijriviertje van
de kromme Mark. Het was maar
klein en ondiep, zodat men er
overgedragen kon worden en
daarom heette die plaats 'Overdraghe'.
Maar wie gaat er nou toch in zo'n
slikgebied wonen, wie kan er nou
van slik leven? Dat waren de Pannenmannen. Zij konden van mod-

der zout maken. Zij ontdekten
onder de modder het veen, dat als
een spons het zout had opgezogen. Eerst gebruikten ze deze turf
als brandstof, want in hun lemen
hutten was het maar koud, maar
de as ervan vermengden ze met
zeewater en ze kookten het in
grote pannen boven turfvuren. Al
spoedig kwam er dan een vliesje
zout boven drijven, dat later als
zoutkristallen op de bodem van
de pan viel. En dit zout ruilden
de Pannenmannen voor kleding
en voedsel en geld. Zij kwamen
ermee de kreek opgevaren langs
Hazeldonk en Hertel naar het
stadje aan de Brede Aa, of voeren
ermee naar Strijen en zo naar
Holland.
De zouthandel bloeide en toen de
Overdraghe dreigde te verzanden,
werd hij uitgediept en noemde
men het Nieuwe Vaart, ook wel
Nieuwervaart of Niervaart. Daar
ontstond een dorpje dat ook die
naam kreeg. Dat dorpje Niervaart
kreeg vrijheid van tolheffing,
waardoor er nog meer verdiend
werd. EN het kreeg stadsrechten.
"Hebben jullie dat allemaal
meegemaakt?", vroegen we aan
de poppen. "Jullie zijn toch van
steen? Wie heeft jullie dan gemaakt en op die scherpe muur
gezet?" De poppen gaven hun
geheim prijs: "Wij zijn van prinselijke bloede en zullen daarom
nooit verdwijnen. Want wie aan
ons komt, komt aan de prins."
"Eens heeft prins Willem van
Oranje ons hier neergezet. Zijn
rijk strekte zich uit tot aan de oevers van de Mark, het hele graafschap Strijen kwam hem toe. En
toen dan ook een oorlog dreigde,
besloot hij de steden aan de grens
tussen Holland en Brabant te versterken en met wallen te omringen. Rondom het stadje kwamen
zeven bastions en twee halve
bastions tegen de dijk die jullie
nu Stoofdijk, Oliemolenstraat,

Kade en Hoogstraat noemen.
Hoogstraat, omdat die zo hoog
was. De Moye Keene kende toen
ook eb en vloed en was zo breed
dat hij zich uitstrekte tot aan het
fort Suykerbergh. Dit fort lag daar
om vijanden te beletten om langs
de haven het stadje binnen te
dringen.
Dat het kleine slootje eens een
grote rivier is geweest, waar Klundert zijn opkomst aan te danken
heeft, zou je haast niet geloven.
Maar ga zelf maar eens kijken
bij het bruggetje over de gracht.
Vandaar kun je de Stenen Poppen
ook zien.
Jaren geleden kreeg de gemeente
Klundert 100.000 gulden voor de
'betuining' van de vestinggracht
en de aanleg van wandelpaden.
Daardoor kun je nu rond het hele
stadje wandelen tussen lommerrijk geboomte.
De Stenen Poppen blijven staan,
want Klundert is zo mooi geworden dat ze er nooit meer weg
willen. Want waar vind je zo'n
'snoezig' trouwlaantje als aan het
Vlaams Renaissance stadhuis? En
de Bottekreek als een oase in het
hartje van de stad.
Prins Maurits verbleef dikwijls
in Klundert. Hij liet er een jachthuis bouwen. Geloof maar dat
er heel wat ganzen gesneuveld
zijn. Om zijn dankbaarheid te
tonen, schonk hij het stadje een
juweel van een stadhuis. Zijn
eigen bouwmeester Mr. Melchior
van Harbach ontwierp het en het
is mooier dan de stadhuizen van
Ooltgensplaat en Bolsward.
Het is maar goed dat die twee
poppen er nog staan om te getuigen van een rijk verleden. Want
zoals Vossemeer zijn Merijntje
Gijzen heeft en 's-Hertogenbosch
zijn Zoete Lieve Gerritje, zo vormen de Stenen Poppen een begrip voor Klundert.

Bingo middag KBO Fijnaart
FIJNAART - Op donderdag 18 juli houdt KBO Fijnaart weer een gezellige bingomiddag.
Er worden 10 ronden gespeeld en er wordt gespeeld om geldprijzen. De bingokaarten kosten 1 euro per ronde. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Deze middag is in De Graanbeurs, Kadedijk 6 te Fijnaart en begint om 13.30 uur. Het bestuur hoopt weer op een grote
opkomst.

DONDERDAG 18 JULI 20.00 UUR

Spectaculair
Improvisatie-duel
Voorstraat 30, 4791 HN Klundert
Tel: 0168-405292

Vanaf heden ook PostNL Pakketpunt

Thierry Escaich
en Gerben Mourik
met

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

By Tiki Mode voor:
Baby’s

Jongens

Heren

Meisjes
Dames

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

NU TiJDeliJK
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

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

italiaanse sandwich
MaandSpecial
slechts

€5,95

Staat hier de volgende keer
uw advertentie?
and juli
geldig in de gehele ma

nd

ort Tre
Po

De

s

Voorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996
Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Turks brood,
Mortadella, pesto,
rucola, pijnboompitt
en,
zongedroogde
tomaten
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Wereldberoemde organist uit Frankrijk speelt
spectaculair orgelduel in De Stad Klundert
nisten. Op beide orgels (Marcussen en Vermeulen) zullen deze
organisten de 'strijd' met elkaar
aangaan... Het belooft dan ook
een unieke gebeurtenis te worden, waarbij er van tevoren ook
thema's aangeleverd mogen
worden.

KLUNDERT - De beroemde Franse organist Thierry Escaich reist
de hele wereld over om iedereen te laten genieten van zijn orgelspel en improvisatiekunsten. Donderdag 18 juli reist hij af naar
Nederland om in de Stad Klundert voor een spectaculair improvisatieconcert samen met Gerben Mourik, huisorganist van de Stad
Klundert.
Dit concert vindt plaats in het
kader van een tweedaags impro-

visatiefestival met masterclasses
voor beroeps- en amateurorga-

Thierry Escaich is organist te
Parijs, maar componeert voor
vele orkesten, zo wordt er dit
najaar een werk van hem door
het Rotterdams Philarmonisch
orkest uitgevoerd. Gerben Mourik kreeg improvisatielessen
van hem, tevens was Escaich
een van de juryleden tijdens de
wedstrijd in Haarlem, waarbij
Gerben de eerste prijs won.
Het concert begint om 20:00
uur en kaarten a 15 euro zijn
nog verkrijgbaar bij de Primera
Klundert.

Zomerprogramma van Meer Moerdijk

Samen sporten in de buurt
MOERDIJK - Meer Moerdijk
heeft een leuk zomerprogramma en zal gedurende de zomer
alle kernen bezoeken met een
leuk sport- en spelprogramma.
Kom je ook lekker buiten sporten met je vrienden, vriendinnen, ouders, opa's en oma's?
De buurtsportcoaches van de
gemeente Moerdijk komen met
een tas vol activiteiten naar alle
kernen. Zij dagen iedereen uit
om mee te doen aan de uitdagende activiteiten. Dit kan zijn
voetballen, stoepranden, tennis-

sen, verstoppertje, badminton,
mikspelletjes etc. En degenen
die zelf een leuk idee hebben
voor een originele activiteit, die
mogen zich altijd melden bij
Meer Moerdijk.
De activiteiten zijn steeds van
14.00 tot 16.00 uur en deelname
is gratis.
In onze regio zijn ze op 11 juli in
Noordhoek op het schoolplein.
Fijnaart staat 18 juli op het
programma en dan is iedereen
welkom op de speelplek aan de
Wielerstraat. Op 24 juli zijn ze

in Klundert bij het Beachsoccerveld achter De Niervaert. Heijningen is 31 juli aan de beurt
en dan wordt er gespeeld op het
schoolplein aan de Polderstraat.
En in Moerdijk is het nieuwe
Dorpshart natuurlijk een geweldige plek om samen te spelen.
Daar zijn ze op 14 augustus.
Voor meer informatie kun er
contact opgenomen worden met
Laszlo.Boomaars@senw-moerdijk.nl of bel naar 0168-325 996.

Spreekuren 'Hulp bij geldvragen'
in Zevenbergen en Fijnaart
vervallen tijdens vakantie
Het spreekuur 'Hulp bij geldvragen' in Fijnaart en Zevenbergen komt tijdens de zomervakantie te vervallen. Op
donderdag 11, 18 en 25 juli en
op 1, 8 en 15 augustus gaan de
spreekuren in de Fendertshof

in Fijnaart en het Multifunctioneel Centrum de Kristal in
de Huiskamer in Zevenbergen
niet door.
De wekelijkse spreekuren zijn
bedoeld om mensen te helpen

met vragen over bijvoorbeeld
bezuinigen. Of als men bijvoorbeeld last heeft om elke
maand de huur en andere
vaste lasten te betalen als
bijvoorbeeld je persoonlijke
situatie veranderd is.

TER INTRO
Wellicht heeft u de afgelopen
twee weken vergeefs gezocht
naar 'Ter Intro'. Mijn persoonlijke pennenvruchten waren
niet het slachtoffer geworden
van een computerstoring
of door de opmaak over het
hoofd gezien. Terwijl Nederland gebukt ging onder een
hittegolf, struinden wij in
truien, vesten en winterjassen
met ijsmutsen op door het
noordelijkste deel van Noorwegen.
Wat een prachtig land! De
ene omgeving was een nog
groter genot voor het oog dan
de ander. Hoge bergtoppen
met eeuwige sneeuw die
reflecteerden in het helderste
water. Schitterende watervallen, fraaie houten huizen en
alles schoon en opgeruimd.
Een perfecte omgeving voor
een ideale vakantie. Tenminste, als het weer ietsje meer
had meegewerkt.
De temperatuur kwam met
hangen en wurgen een enkele
keer boven de tien graden uit.
Maar ach, daar kun je je nog
op kleden en in een zonnetje
is het zelfs met enkele graden
boven nul goed toeven. Maar
de zon, die in de zomer in
dit gedeelte van Noorwegen
niet ondergaat, ging veelal
schuil achter dikke wolken
die vrijwel dagelijks liters
met regenwater naar beneden
lieten vallen.
Wat me het meest is opgevallen aan Noorwegen zijn alleen
niet de prachtige omgeving en
het slechte klimaat, maar de
aparte hobby van de Noren.
Waar we ook reden, overal
zagen we mensen aan het
grasmaaien. Meestal met een
handmaaier. Elektrisch, dat
dan weer wel. Hoe laag de
temperatuur ook was gedaald
of hoe hard het ook regende,
de Noren waren aan het grasmaaien. Met stomme verbazing heb ik ze gadegeslagen.
Ik, de persoon die als eerste
het gras uit onze tuin heeft
gegooid om het nooit meer
te hoeven maaien. Alleen om
deze reden al zou ik niet in
Noorwegen willen wonen. En
oké, iets meer warmte en zon
vind ik ook wel prettig.

Jan Willem van Bodegom
Redactie Fendert & Klundert
Lokaal
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Kalender
Dinsdag 9 juli
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2, Klundert
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen
woensdag 10 juli
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend (Stoofdijk 1b, Klundert)
14.30-16.30 uur: Zomerspelen in de speeltuin van Het Westerkwartier Klundert
Donderdag 11 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen
Dinsdag 16 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen
Donderdag 18 juli
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen
zaterdag 13 juli
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De
Stad Klundert, Molenstraat 33, Klundert
woensdag 17 juli
10.00 uur: Zomerbingo in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat
2, Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend (Stoofdijk 1b, Klundert)
19.00 uur: Knutselavond in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2, Klundert
donderdag 18 juli
13.30 uur: Bingo KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart
14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen
19.00-20.00 uur: Kom de kern spreekuur over zorg, welzijn en wonen in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2, Klundert

zaterdag 20 juli
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De
Stad Klundert, Molenstraat 33, Klundert
maandag 22 juli
19.00-20.00 uur: Inloop digitale wereld voor iedereen die meer wil
weten over computers, internet enz. in het Huis van de Wijk, Prins
Willemstraat 2, Klundert
dinsdag 23 juli
13.30 uur: Knutselmiddag in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2, Klundert
woensdag 24 juli
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend (Stoofdijk 1b, Klundert)
14.30-16.30 uur: Zomerspelen in de speeltuin van Het Westerkwartier Klundert
zaterdag 27 juli
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De
Stad Klundert, Molenstraat 33, Klundert
woensdag 31 juli
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend (Stoofdijk 1b, Klundert)
zaterdag 3 augustus
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De
Stad Klundert, Molenstraat 33, Klundert
maandag 5 augustus
19.00-20.00 uur: Inloop digitale wereld voor iedereen die meer wil
weten over computers, internet enz. in het Huis van de Wijk, Prins
Willemstraat 2, Klundert
woensdag 7 augustus
14.00 uur: Brei- en Haakcafé in het Huis van de Wijk, Prins Willemstraat 2, Klundert
14.00-16.00 uur: Heemhuis Klundert geopend (Stoofdijk 1b, Klundert)
zaterdag 10 augustus
14.00-16.00 uur: Vitrines van de Heemkunde te bezichtigen in De
Stad Klundert, Molenstraat 33, Klundert

K E R K B E R I C H T E N
Huis van de Wijk Mauritshof
Klundert

Elke vrijdag
19:00u: Oecumenische weeksluiting
Hervormde Gemeente
Klundert
Hervormde kerk, Kerkring 1
Klundert

Voorganger: Ds. W. Markus,
Bergschenhoek
10.00 uur: dienst in Gereformeerde kerk
Voorganger: Dhr. P. Mostert,
Hendrik Ido ambacht
18.30 uur: gezamenlijke dienst
in Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds.A. Slingerland,
Klundert

Gereformeerde Kerk Klundert
Gereformeerde Kerk, Von Kropffplein 1 Klundert

Protestantse Gemeente Moerdijk
Protestantse Kerk, Wilhelminaplein 1 Moerdijk

Zondag 14 juli
10.00 uur: dienst in Hervormde
kerk

Zondag 14 juli:
09.30 uur: Ochtenddienst
Voorganger: Ds. F.A. den Harder

Ook tijdens de zomervakantie
elke zondagochtend een dienst
om 9.30 uur
Protestantse Gemeente
Fijnaart, Heijningen etc.
Zondag 14 juli
10.00 uur: De Ontmoetingskerk
Voorganger: Dhr. M. Padmos,
Krimpen a/d IJssel
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 11 juli:
09.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: M. Bastiaansen
Zondag 14 juli:
09.30 uur: Eucharistieviering
Voorgangers: M. Prasing
Rooms Katholieke Immanuel
Parochie Cluster Oost
H. Bartholomeus Kerk Zevenbergschen Hoek
Zaterdag 13 juli:
19.00 uur: Woord- en Communieviering
Voorganger: M. Prasing
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Motto: “We plakke meej mekaor carnaval aon elkaor!”

Loerendonckse neuzen staan dezelfde kant op
Loerendonckse carnaval".

KLUNDERT - Donderdag had het bestuur van de Loerendonckse
Algemene Karnavalsstichting (LAK) de Loerendonckers uitgenodigd voor een evaluatie op het carnaval 2019 en een vooruitblik
op het komende carnavalsseizoen. Zo’n veertig betrokken Loerendonckers waren van de partij om mee te praten over allerlei
carnavalszaken. Het bestuur mag tevreden zijn: over het algemeen een hele positieve vergadering met als conclusie dat men
tevreden is over de organisatie van alle activiteiten van het afgelopen seizoen.
Voorzitter Walter van Hattum is
blij met deze positiviteit van de
Loerendonckers. "Het afgelopen
seizoen zijn er heel wat dingen
anders gegaan dan de jaren ervoor. Het Parochiehuis is jaren
ons feesthonk geweest, maar
dat is nu gesloten. Gelukkig
konden we voor onze festiviteiten nu terecht in De Niervaert,

maar dat ligt natuurlijk nogal
een eindje uit het centrum en
het is een heel andere zaal dan
we gewend waren. Gelukkig zijn
we daar heel gastvrij ontvangen
en hebben ze in De Niervaert
hun best gedaan om er samen
met ons als LAK een mooi feest
van te maken. Blij om nu te horen dat men tevreden is over het

Opmerkingen
Een paar opmerkingen vanuit
de aanwezige betrokkenen,
zoals dat de prijsuitreiking wat
vlotter zou mogen, omdat dat
nogal lang duurde. En ook dat
er tijdens de optocht nergens
iets te drinken te krijgen is. Men
suggereerde om daarover toch
eens in gesprek te gaan met
de horeca om daar iets voor te
regelen. En de geluidsinstallatie
die bijvoorbeeld bij de opening
gebruikt wordt, is slecht, die
zou best eens vervangen mogen
worden.
Extra hulp
Het bestuur van de LAK benadukte dat extra hulp bij diverse
onderdelen meer dan welkom
zou zijn. "We hebben op dit
moment een bestuur bestaande
uit drie personen met ondersteuning van onze Prins en de
Raad van Elf. Extra helpende
handjes hier en daar zou wel
heel fijn zijn". Ook hierop werd
positief gereageerd en vanuit
alle carnavalsclubs is toegezegd
om te helpen bijvoorbeeld bij
het rondbrengen van de carnavalskrant De Loerus. Over de
invulling van die Loerus nog een
opmerking dat het jammer dat

veel mensen hun redactionele
bijdrage niet bijtijds inleveren.
Toegezegd is dat men hier beter
op zou letten en het bestuur zal
bijtijds de deadline van inleveren kopij communiceren.
Waarborgen voor lange termijn
Voor het komende carnavalsseizoen staat al weer een en ander
op de rit. "We zijn er deze keer
vroeg mee gestart. We hebben
bijvoorbeeld nu al dj's en artiesten geboekt. Zo hebben we na
de zomervakantie ruim de tijd
om verder alles op de rit te zetten", vertelt Walter van Hattum.
Het belangrijkste doel van deze
bijeenkomst was om carnaval
voor de lange termijn te waarborgen onder andere door goede
organisatie, dit cultureel erfgoed
doorgeven aan de volgende
generaties en alle dagen leuke
activiteiten organiseren voor
jong en oud in een gezellige en
gemoedelijke sfeer met betrokkenheid van alle Loerendonckers. "Gezien de opkomst van
deze meeting en de positieve
inbreng van de aanwezigen denken we dat we dit met z'n allen
wel voor elkaar zullen krijgen",
aldus een tevreden voorzitter.
door Anjo van Tilborgh

Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum ook tijdens
de vakantie geopend
olie, vlaslint en suiker. Midden
in dit gebied, in het vestingstadje Klundert staat het Nationaal
Vlasserij-Suikermuseum, een
museum over leven en werken
in het vlas, de suikerbieten en
de suikerfabrieken.

KLUNDERT - Ook tijdens de zomervakantie kan men terecht in
het Vlasserij-Suikermuseum. Elke woensdag is het museum geopend van 9.30 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag kan men
terecht van 13.30 tot 17.00 uur. Het museum is gevestigd in een
gerestaureerde domeinboerderij aan de Stoofdijk 1a in Klundert.
In de westhoek van Noord-Brabant verbouwt men al eeuwen

vlas en suikerbiet, de grondstoffen voor de productie van lijn-

Rondleidingen
Medewerkers die jarenlang in
het vlas gewerkt hebben leiden
u rond in het vlasserijgedeelte
en demonstreren de zware handarbeid van het repelen, roten,
braken en zwingelen met originele gerestaureerde machines.
In het suikergedeelte zijn onder
andere authentieke voorwerpen
te zien, displays van het productieproces, een maquette van
een suikerfabriek en vitrines
met oude suikerproducten in
de originele verpakking. Voor
groepen van 10 tot maximaal 60
personen worden er op afspraak

rondleidingen en demonstraties
gegeven.

Arrangementen
Het is ook mogelijk om een
arrangement te boeken, er zijn
diverse mogelijkheden. Zoals
een museumbezoek met of zonder koffie/thee met gebak, een
West-Brabantse lunch, of een
rondrit met gids door de Westhoek van Brabant, of een stadswandeling door het historische
stadje Klundert.
Informatie en reserveringen telefoon 0168-401539.
door Anjo van Tilborgh
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Een volle Graanbeurs bij afsluiting Meer Zomer bij
Meer Moerdijk
Fenderts Muzikaal Schoolkabaal
Aangepast
g-sporten
voor kids

MOERDIJK - Meer Moerdijk
organiseert tijdens de zomervakantie diverse activiteiten
waar kinderen aangepast
kunnen sporten. Meer Moerdijk is het team van combinatiefunctionarissen Sport,
Jongerenwerk en Cultuur
die samen zorgen voor meer
activiteiten, ondersteuning,
opvang, samenspel en gezelligheid binnen Gemeente
Moerdijk.

Groot applaus voor de leerlingen die deelnamen aan het project Fenderts Muzikaal Schoolkabaal.

FIJNAART - Woensdagmiddag 26 juni was het dan zover. De kinderen van de groepen 6 van de drie
basisscholen in Fijnaart mochten hun muzikale kwaliteiten laten horen aan de ouders, opa’s en
oma’s, verzorgers, broertjes en zusjes en andere toehoorders.
Het afgelopen schooljaar hebben
de kinderen van de groepen 6
geleerd om op twee instrumenten te spelen. Gitaar, basgitaar,
slagwerk, trompet, bariton,
schuiftrombone, dwarsfluit, klarinet en saxofoon. Ook hebben
de kinderen van groep 5 van de
Kennedyschool zangles gehad.
Alles bij elkaar zo’n 60 kinderen.
Fijnaart Muzikaal
De stichting Fijnaart Muzikaal
heeft deze lessen laten verzorgen door jonge, afgestudeerde
conservatoriumdocenten. De
kosten zijn betaald door de
basisscholen en de gemeente
Moerdijk. Ruim dertig weken
is er geoefend in de oude Julianaschool en in de klassen van de
basisscholen. Het enthousiasme

van de kinderen was prima. Wekelijks liepen de kinderen met
de instrumenten op de rug naar
de oefenlocaties.
Aandoenlijk
Het optreden was aandoenlijk
om te zien. In een bomvolle
Graanbeurs heeft het publiek
kunnen horen wat de kinderen
geleerd hebben. Wat duidelijk
opviel was dat de kinderen goed
luisterden en zich lieten leiden
door de dirigent Amy Knobel,
een van de docenten. Op tijd een
glaasje ranja voor dorst en warm
applaus hadden de kinderen wel
verdiend en ook gekregen van
het publiek.
Zesde schooljaar
Het komende schooljaar zijn

wederom de basisschoolkinderen van de groepen 6 de nieuwe
deelnemers aan dit unieke project wat voor het 6e jaar gegeven
gaat worden.
Afgelopen woensdag 3 juli
heeft de stichting het afgelopen
schooljaar geëvalueerd met
de basisschooldocenten en de
muziekdocenten. Er zijn altijd
verbeterpunten, want ieder jaar
leren we weer iets bij. Na de
schoolvakantie gaan we weer
in gesprek met de basisscholen
en de muziekdocenten voor het
programma van het schooljaar
2019-2020.
Op de website fijnaartmuzikaal.
nl kunt u verder vinden wat wij
voor uw kinderen kunnen betekenen in verdere muziekopleidingsmogelijkheden.

Er is een divers programma
samengesteld, voor ieder wat
wils. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen met een
beperking genieten van de
diverse aangepaste sporten.
Zo kunnen de kinderen meedoen met G-dansen, G-tafeltennissen, Auti-voetbal,
G-bowlen en Auti-fitness.
De diverse activiteiten vinden plaats op verschillende
locaties in de gemeente
Moerdijk. De kosten variëren
tussen 3 en 6 euro. De activiteiten zijn speciaal bedoeld
voor kids met een beperking.
Meer informatie is te vinden
op de website meerMoerdijk.
nl. Daar kan men zich ook
opgeven om mee te komen
doen. Je kunt ook mailen of
bellen naar Anja Buijtenhuis:
e-mail Anja.Buijtenhuis@
senw-moerdijk.nl of
telefoon 0168-325 996.

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

Picknicken met
De Zonnebloem
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Fijnaart transformeert van
dorpstafel naar vereniging

KLUNDERT - Voor de vierde keer organiseert De Zonnebloem
afdeling Klundert een gezellige picknickmiddag. Deze middag
wordt gehouden aanstaande vrijdag 12 juli van 15.00 tot 18.00
uur op het terrein van korfbalvereniging DSO op Sportpark De
Molenvliet in Klundert.
Vorig jaar werd deze picknick
gehouden bij Voetbalvereniging
VVK en de eerste twee keer op
het pleintje bij De Ring aan de
Kerkring. Nu dus te gast bij de
Klundertse korfbalvereniging.
De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking. Voor deze
gezellige picknickmiddag zijn
de partners van onze deelnemers ook van harte welkom. De
kosten bedragen 7,50 euro per
persoon. Dit is inclusief hapjes,
drankjes, verloting en een gezellige middag.
Buiten dat we voor onze gasten
heerlijke hapjes en drankjes
maken is er ook altijd een quiz
waarbij de kennis over Klundert
wordt getest, meestal over het

stukje Klundertse route die
vooraf ging aan de picknick locatie.
Er zijn leuke prijsjes te winnen voor de winnende groep.
Verder wordt er een verloting
gehouden met het rad van fortuin waarbij ook leuke prijzen te
winnen zijn. Vorig jaar hadden
we bijvoorbeeld een dag op stap
met De Zonnebloem auto als
hoofdprijs. Dit is een aangepast
rolstoelauto waarin je met eigen
chauffeur of Zonnebloem chauffeur op stap kan en waarbij je
nog 3 tot 4 personen extra mee
kan nemen.
Opgeven voor deze picknickmiddag kan bij Sylvia Endeman,
Kerking 23, telefoon 0168402806.

Voorbereiding op Waterwijk

Westkreekweg komende
maand afgesloten
FIJNAART - De gemeente Moerdijk start met de voorbereiding
voor de aanleg van Waterwijk
Fijnaart. Daarvoor wordt de
Westkreekweg afgesloten. De
weg is dicht vanaf maandag
8 juli tot en met vrijdag 2 augustus. Het fietspad blijft wel
open en de sportkooi en het
hondenlosloopterrein blijven
bereikbaar.
Maximaal 120 woningen worden gebouwd aan de westkant
van Fijnaart, in de nieuwe Waterwijk. Daarvoor wordt het gebied binnenkort klaargemaakt.
Inritten en extra grond
In de komende weken is er
door de zomervakantie minder
verkeer. Van die periode maakt
de gemeente gebruik om twee
inritten aan te leggen naar de
nieuwe wijk. Verder worden delen van het terrein waar straks
de wegen komen opgehoogd
met zand. Voorbelasten heet dit
in vaktaal. Het zand blijft en-

kele maanden liggen. Het zorgt
ervoor dat de grond zich zet. Zo
wordt voorkomen dat er straks
problemen ontstaan met de straten en het leidingwerk eronder.
Afsluiting en omleiding
Voor de werkzaamheden is
het noodzakelijk dat de Westkreekweg wordt afgesloten
voor alle verkeer. Dit gaat naar
verwachting vier weken duren:
van maandag 8 juli tot en met
vrijdag 2 augustus.
• Fijnaart blijft per auto bereikbaar via de Parallelweg, er worden omleidingsborden geplaatst.
• Het fietspad langs de Westkreekweg blijft in gebruik.
• De sportkooi en het hondenlosloopterrein aan de Westkreekweg blijven toegankelijk via het
fietspad.
• Het fietspad tussen de Westkreekweg en de Tennislaan
wordt een beperkte periode afgesloten. Wanneer dit gebeurt is
nog niet duidelijk.

De kersverse bestuursleden ondertekenen de oprichtingsakte van de vereniging.
Met de klok mee: Jacques van den Baard, Leandra Beerendonk, notaris Bas Beesems, Ton Haverkamp en Rob Prein.

FIJNAART - Ook de dorpstafel van Fijnaart ‘transformeert’ als gebiedstafel in een vereniging. Het kersverse bestuur meldde zich
op maandag 1 juli bij de notaris om de benodigde papieren te
tekenen. Als vereniging krijgt de voormalige dorpstafel Fijnaart
een eigen budget van € 5.000 per jaar. Daarmee kunnen de leden
zelf, dus zonder tussenkomst van de gemeente, de tafeloverleggen faciliteren en met initiatieven voor het eigen dorp die uit de
tafel komen aan de slag gaan.
Op de eerste dag van juli is het
bestuur van de dorpstafel Fijnaart officieel van start gegaan.
De oprichtingsakte werd op
het notariskantoor in Fijnaart
ondertekend door de vier bestuursleden: Ton Haverkamp
(voorzitter), Leandra Beerendonk (secretaris), Rob Prein
(penningmeester) en Jacques
van den Baard.
Ambities
Het bestuur heeft ambities voor
de aanpak van de leefbaarheid in
Fijnaart en kent een mooie start
met de voortvarende ontwikkeling van het nieuwe woongebied
Waterwijk. Als onderdeel van
een verkeersveilige schoolroute
wordt bovendien gestart met
de reconstructie van de Dreef.
De werkgroepen van de dorpstafel zijn aan de slag met hun
opgaven. De volgende dorpstafel
is gepland op 21 oktober 2019.
Inmiddels zijn alle dorpen en
steden in gemeente Moerdijk getransformeerd van gebiedstafel
in een vereniging.
“Zelf bepalen”
“We willen zorgen dat inwoners
nog meer en steviger aan het
stuur komen als het gaat om
initiatieven voor de leefbaarheid

van hun omgeving”, licht wethouder Jack van Dorst toe. “Ze
krijgen een vast bedrag per jaar
en ze bepalen zelf hoe ze dat
voor hun dorp/stad besteden.
Dat budget is dus echt van hun
woonplaats en de bewoners. Het
bedrag staat trouwens los van
de subsidies van bijvoorbeeld
Sinterklaasvieringen, Dodenherdenking en Koningsdag. Deze
subsidies vallen niet onder het
kernbudget. Mooie dat in het afgelopen half jaar alle dorpen en
steden nu een vereniging hebben opgericht voor de gebiedstafels. Er is hard gewerkt vanuit de
gebiedstafels.”
Veel transparanter
Een juridische structuur is noodzakelijk om de verstrekking en
de besteding van het kernbudget
goed te laten verlopen. Wie is
bijvoorbeeld aanspreekpunt en
aansprakelijk voor de bestedingen? Met een verenigingsvorm
is dat afgedekt. Het bestuur legt
verantwoording af aan de leden,
alle inwoners kunnen lid worden en hebben stemrecht. Door
deze directe betrokkenheid van
alle inwoners werkt het democratisch en transparant.

GEWOON BIJZONDER
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De zomervakantie is net begonnen en een heleboel mensen gaan op reis. Deze keer niet zomaar een gesprek,
maar een interview met Loek de Vroomen, die net terug is van ruim een jaar reizen door Australië en een
stukje Azië. Een bijzonder gesprek onder andere over zijn reiservaringen.
Aan het woord Loek de Vroomen (30) uit Klundert

1. Ik woon in Klundert sinds...
Ik ben opgegroeid in Klundert.
Tijdens mijn studietijd drie jaar
in Breda gewoond en daarna
weer terug naar Klundert.

en meegemaakt, dat was echt
indrukwekkend. Nu ben ik net
terug van ruim een jaar reizen
door Australië en een gedeelte
van Azië.

2. Men zou mij kunnen kennen van...
Ik heb hier op school gezeten
en van jongs af lid geweest van
Voetbalvereniging Klundert. Ik
ben er één van De Vroomen,
voor veel Klundertenaren een
bekende naam, vanwege de
vroegere doe-het-zelf zaak
van eerst mijn opa en later
mijn vader. Na de middelbare
school heb ik de MBO-opleiding
onderwijsassistent gedaan en
heb in die tijd nog stage gelopen op de Cocon. De bedoeling
was om daarna naar de PABO
te gaan. Dat was echter toch
niet mijn ding, ik werk liever
één op één. Dus geen PABO,
maar de HBO-opleiding Social
Work en zo uiteindelijk in het
maatschappelijk werk terecht
gekomen.

4. Ik kwam op het idee om zo’n
reis te gaan maken…
Ik ben altijd een reiziger geweest en heb altijd de droom
gehad om lange, verre reizen te
maken. Nadat ik twee maanden
in Zuid-Afrika was geweest, ben
ik serieus gaan denken om minimaal een jaar naar Australië
te gaan. Het is niet zomaar de
deur achter je dichttrekken en
vertrekken, een goede voorbereiding is heel belangrijk.

3. Het meest bijzondere wat ik
ooit gedaan of meegemaakt
heb…
Dat is absoluut het reizen. Voor
mijn afstudeerscriptie Social
Work ben ik naar Zuid-Afrika
gegaan en heb twee maanden
in een township in Kaapstad
gewoond. Daar zoveel gezien

5. De nodige centjes voor die
reis…
Ik heb van te voren flink gespaard voor deze reis, alles opzij
gezet om mijn droom waar te
maken.
6. Wat ik allemaal beleefd heb
tijdens mijn reis naar Australië…
Ik ben eerst naar Hong Kong gereisd. Daar woont en werkt m'n
vroegere buurjongen Laurens en
die heb ik natuurlijk opgezocht.
Heb alle hoogtepunten van
Hong Kong gezien, dat was een
mooi begin van mijn avontuur.
Daarna doorgereisd naar Sydney
en vandaar uit ben ik zes weken

gaan backpacken langs de oostkust. Ik heb geracet met een 4x4
auto over het strand, naar Fraser
Island geweest, dat is het grootste zandeiland ter wereld en
ligt voor de kust van Australië,
geweldig mooi. Ik heb getrokken door de Cairns Jungle, heb
gezwommen op plaatsen waar
krokodillen zitten, heb prachtige
watervallen gezien en heel veel
wildlife, zoals walvissen, dolfijnen, koala's en kangoeroes, ik
heb slangen om m'n nek gehad
en reusachtige spinnen gezien.
Heb een nacht doorgebracht
in een tropisch regenwoud en
gedoken naar het Great Barrier
Reef. Te veel om op te noemen
en allemaal zo geweldig om mee
te maken.
Het leven is duur in Australië
dus er moest tussendoor wel
gewerkt worden om voldoende
geld te hebben om alles te doen
wat ik graag wilde doen. Vanuit
Brisbane naar een baan gezocht.
Als je ongeveer drie maanden
ergens op een boerderij gaat
werken, dan heb je de mogelijkheid om je visum met een
jaar te verlengen. Dat leek me
wel wat. Uiteindelijk een baan
gevonden bij een boer in het
binnenland. Ik moest zo'n 12
uur reizen om daar te komen.
Het dichtstbijzijnde dorp lag
meer dan 100 kilometer van
deze farm vandaan. Ik zat echt
in the middle of nowhere. Maar
dat werd echt een domper. Elke
dag twaalf uur keihard werken,
mijn handen waren kapot, had
heel veel last van m'n rug, ik
werd slecht behandeld, gekleineerd en uitgebuit. Ik wilde daar
weg, maar die boer was niet
bereid om me weg te brengen
naar de stad. Toen een oproep
geplaatst in een besloten groep
van Nederlanders in Australië of
er toevallig iemand in de buurt
was om mij op te halen. Een reporter van NRC was in de buurt
en heeft gereageerd op mijn
oproep. Mijn verhaal is zelfs gepubliceerd in het NRC. Achteraf
was het eigenlijk een vorm van
mishandeling en had ik aangifte
kunnen doen. Ik heb dat niet
gedaan, want ik wilde alles zo
snel mogelijk achter me laten
en doorgaan. Maar het heeft wel
een hele impact gehad.
Terug in Brisbane heb ik maand

of drie als orderpicker gewerkt.
Mijn ouders zijn naar Australië
gekomen en met hen heb ik
een campertrip gemaakt. We
hebben de Great Ocean Road
gereden. Na deze trip heb ik een
tijdje in Melbourne gewoond
en gewerkt en daarna naar de
westkust gegaan. In Perth kon
ik wederom aan de slag als orderpicker. Aan de westkust waar
altijd de zon schijnt, waar de
stranden parelwit zijn en de zee
azuurblauw, heb ik gewoond op
15 minuten van het strand.
Na bijna een jaar ben ik uit
Australië vertrokken. Het reizen
was ik nog lang niet beu, dus
verder gereisd achtereenvolgens
naar Bali Indonesië, Thailand,
Cambodja en Maleisië. Gedeeltelijk samen met mijn beste
vriend Stefan die me achterna
was gereisd om een stuk van het
laatste deel samen te beleven.
Uiteindelijk na 13 maanden van
huis te zijn geweest, ben ik sinds
afgelopen week weer terug in
Nederland. Voorlopig even bij
m'n ouders in Klundert. Het is
toch fijn om weer thuis te zijn.
Mijn eigen huis is nog verhuurd,
maar uiteindelijk wil ik kijken
voor een appartementje of studio in Breda.
7. Het mooiste, leukste, meest
bijzondere wat ik gezien heb,
dat is…
Die eerste vijf weken reizen
langs de oostkust. De vrijheid
voelen van het reizen. Helemaal
op jezelf aangewezen. Nieuwe
mensen leren kennen, zoveel
zien, beleven en ontdekken.
8. Dit was een geweldige reis
omdat….
Geweldig zo'n jaar lang backpacken, met een working-holiday visum. Nieuwe mensen ontmoeten, de andere kant van de
wereld zien, de grote verschillen
tussen noord-, oost-, zuid-, en
westkust. De ruige natuur en
de mooie en gevaarlijke dieren.
Het land is ontzettend mooi,
en daarnaast heel veilig. Ook
duur, maar de salarissen liggen
daarentegen ook hoger dan in
Nederland. Het is een heel gemakkelijk land om in rond te
reizen, behulpzame mensen en
alles is goed aangegeven.
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vervolg Gewoon Bijzonder
9. Ik ben trots op...
Dat ik in m'n eentje dit avontuur ben aangegaan, dat ik mijn
droom heb waargemaakt.
10. In mijn dagelijks leven vanaf nu ga ik…
Eerst maar eens werk proberen
te vinden en het liefst weer in
de sociale sector. En een appartementje of studio zien te vinden in Breda. Want daar wil ik
graag gaan wonen.
11. Mijn lijfspreuk is...
Genoeg is beter! Heb tijdens de
reis heel veel geleerd over het
leven en over mezelf. Onder
andere dat het belachelijk is om
materialistisch te zijn. Het is
allemaal zo onbelangrijk, er is
zoveel meer van waarde in het
leven. Je moet doen waar je blij
van wordt en gelukkig, dat is
alles waard.
12. Ik ben goed in...
Ik ben sociaal en goed in mensen helpen, contacten leggen
en vrienden maken. Ik ben een
open, toegankelijk en eerlijk
iemand.
13. Wat ik echt niet kan, dat is…
Geduld dat is altijd wel een dingetje. Maar alleen bij bepaalde

mensen of tijdens bepaalde momenten.

gedaan. Maar Hollandse pot kan
ik ook zeker waarderen.

14. Mijn onhebbelijkheden
zijn…
Ik kan wel een kort lontje hebben.

20. Mijn grootste blunder ooit
was…
Toch wel hoe naïef ik ben geweest om zomaar in te gaan op
de aangeboden baan bij die boer
in Australië.

15. Ik heb een grote hekel
aan…
Mensen die klagen over belachelijke dingen, zoals het weer
bijvoorbeeld. Totaal zinloos.
16. Deze film moet iedereen
zien...
Avonturenfilms en reisfilms
daar houd ik van. Bijvoorbeeld
Into The Wild, Wild en Cast
Away.
17. Ik luister graag naar...
Muziek van Eddie Vedder bijvoorbeeld of van Xavier Rudd. Ik
had voor mijn reis een playlist
gemaakt met allerlei muziek
en tijdens deze reis is deze lijst
steeds aangevuld.
18. Het liefst drink ik...
Een lekker koud biertje of een
speciaal biertje.
19. En het lekkerste eten vind ik…
Thaise Curry's. Zelf bijvoorbeeld
ook nog een Thaise kookcursus

21. Wat ik nog heel graag zou
willen doen, is…
Nog veel meer reizen. Bijvoorbeeld een reis maken door
Zuid-Amerika.
22. Mijn lievelingssport is…
Ik ben sportief. Heb altijd gevoetbald. En hardlopen. In
Rotterdam de hele marathon
gelopen en in o.a. Zuid-Afrika en
Australië de halve marathon.
23. Mijn beste vriend/vriendin…
Dat is Stefan. Die is me zelfs
achterna gereisd naar de andere
kant van de wereld. Dat is echte
vriendschap.
24. Het belangrijkste in een
vriendschap vind ik…
Aandacht hebben voor elkaar.
We hebben hier een hele hechte
vriendenclub. Een aantal jaren
terug een vriend verloren, dat

was heel heftig. Dat is een grote
impact geweest, daarmee zijn
de vriendschapsbanden binnen
onze vriendenclub nog hechter
geworden.
25. Klundert vind ik…
Klundert is echt een prachtig
vestingstadje. Dat wordt heel
vaak onderschat. Het is misschien wel één van de mooiste
stadjes van Nederland.
26. Wat ik mis in Klundert is…
Een paar leuke kroegen. En
als je afhankelijk bent van het
openbaar vervoer, dan kun je
beter verhuizen, want dat is minimaal.
27. Mooiste plekje in Klundert…
Misschien niet echt Klundert,
maar ik vind de haven van
Noordschans altijd een mooi
plekje.
28. Minst mooie plekje in
Klundert…
Die nieuwe Noorse wijk, dat
vind ik niet zo mooi. Past niet
echt bij ons vestingstadje.
29. Mooiste plekje in gemeente
Moerdijk…
De haven van Willemstad.

Oud Nieuws van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen

Verduistering (januari 1931)
safeloket bij een andere bank in
Roosendaal deponeerde.

Op 1 december van het vorig
jaar, 1930 dus, had een kantoorbediende uit Dinteloord zich
op het kantoor van de coöp.
Suikerfabriek Dinteloord, waar
hij werkzaam was, beschikbaar
gesteld om een zakje geld van
een bank in Roosendaal te gaan
halen, inhoud ƒ 46.500.
Hij kreeg toen daartoe de opdracht, doch in plaats van het
zakje op de fabriek af te dragen,
ontmoette hij op de Markt te
Roosendaal zijn broer uit Fijnaart, met wie hij een afspraak
gemaakt had. Deze had een

geldzakje met courantenknipsels en stenen meegenomen en
de beide broers verwisselden
deze zakjes.
De kantoorbediende nam niet
de eerste tram terug, maar de
volgende om de kans te lopen,
dat op het kantoor der fabriek
het zakje ongeopend opgeborgen zou worden. Zijn broeder
ging met het geld naar een
vriend, een caféhouder te Fijnaart, met wie hij een deel van
de buit in een sloot en een ander
deel op den hooizolder verborg
en die het grootste deel in zijn

Op het kantoor der suikerfabriek
werd echter al gauw de vermissing van het geld gemerkt. Toen
de kassier even na de terugkomst van den kantoorbediende
een uitbetaling wilde doen, zag
hij dat de zak niet verzegeld was
en slechts waardelooze rommel
bevatte. De kantoorbediende
werd gearresteerd en bekende
spoedig zijn daad. Hij noemde
de naam van de medeplichtige
en den heler, zoodat binnen
enkele dagen het mysterie was
opgelost.
De drie mannen hebben voor de
Bredasche rechtbank terechtgestaan, waarbij zij alle drie
bekenden. De kantoorbediende
vertelde dat aanleiding was
geweest het feit dat zijn broer
onlangs op de suikerfabriek was
ontslagen, een voor hem onprettige verandering in zijn kantoorbetrekking.

De officier van justitie eischte
tegen den hoofddader van deze
verduistering een jaar en zes
maanden gevangenisstraf, tegen
zijn broeder wegens medeplichtigheid vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en
tegen den caféhouder wegens
heling een gevangenisstraf van
één jaar. Uitspraak volgt op 29
Januari 1931.
Drie verdachten veroordeeld
Op 15 Jan. j.l. diende voor de
rechtbank te Breda de zaak van
de gebr. G. te Dinteloord en den
caféhouder De B. te Fijnaart, betreffende de verduistering van ƒ
46.500 ten nadeele van de Coöp.
Suikerfabriek Dinteloord.
De rechtbank veroordeelde A.G.
tot een jaar en drie maanden,
zijn broeder C.G. tot zeven en De
B. tot zes maanden gevangenisstraf, met aftrek van de preventieve hechtenis.

Inbraakpreventie tips

Een inbraak is nooit helemaal te
voorkomen, maar je kunt veel
doen om de kans flink te verkleinen. De beste tips op een rij.
Anti-inbraaktips voor de vakantie
Vermeld niet op social media of
je antwoordapparaat dat je met
vakantie bent.
Zorg ervoor dat op verschillende
plekken, op verschillende tijden,
in huis (ook op de bovenverdieping) licht brandt als het donker
is. Dat kan met behulp van een
schakelklok.
Vertel de buren dat je met vakantie gaat, zodat zij een oogje
in het zeil kunnen houden en
voor de post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om
's avonds de gordijnen dicht
te doen en 's ochtends weer te
openen.
Plaats tijdens je vakantie een
auto op de oprit: een eventuele
tweede auto van jezelf of die
van je buren.
Laat wat speelgoed rondslinge-
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ren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een
krant liggen, zodat het huis een
bewoonde indruk maakt.
Zo beveilig je jouw huis goed

inbreker kan anders een raam
inslaan en zo de deur openen of
binnenkomen via de methode
van gaatjes boren (zie inbraakmethodes).

Breng een speciaal slot aan voor
de inbraakgevoelige schuifpui.

Sluit altijd alle deuren en ramen.
Vergeet vooral niet wc-raampjes
of ramen en deuren van een
garage.

Zorg voor goedgekeurd hang- en
sluitwerk op ramen, (garage)
deuren en eventuele lichtkoepels.
Beveilig ook de bovenverdieping
van de woning, vooral als deze
makkelijk te bereiken is door
bijvoorbeeld een uitbouw of
erker.
Zorg voor voldoende buitenverlichting.
Geef je woning een bewoonde
indruk als je er niet bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar, ook voor de 1e etage.
Laat deze op verschillende tijden aan en uit gaan.
Wat kun je nog meer doen?
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een

Verstop geen sleutels buiten de
deur. Deurmat en bloempot zijn
geen geheime plaatsen.
Hang geen adreslabel aan je
sleutel(bos). Wanneer je de
sleutelbos verliest of als deze
gestolen wordt, maak je het een
inbreker wel erg makkelijk.

Sommige inbrekers bekijken
rouwadvertenties om zo op
slinkse wijze te achterhalen of
bewoners afwezig zijn. Zorg dat
een vertrouwd iemand op je
woning past op het moment van
de afscheidsdienst.
Zet ladders en kliko's weg, zodat
hierop klimmen onmogelijk is.
Zet niet op Facebook of Twitter
dat je met vakantie gaat.
Benieuwd hoeveel inbraken
er recent bij je in de buurt zijn
gepleegd? Bekijk het op de
Mijn-Buurtpagina van de politie.

Zorg dat je geen grote hoeveelheden geld in huis heeft.
Plaats waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het zicht van
voorbijgangers.
Als je een schuifpui hebt: plaats
een balkje aan de binnenkant op
de rails tussen de deurpost en
de schuifpui, dan kan de schuifpui niet worden geopend.

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

I’ll push you camino.
"Altijd al een keer de Camino
willen ervaren, maar is dat
gezien je fysieke beperktheid
onmogelijk... Dan is dit jouw
kans!"
De Camino voor zorgpelgrims
Als je gezond van lijf en leden
bent kun je kiezen om de Camino te voet, te paard of met de
fiets af te leggen maar als je beperkt bent in je mobiliteit, is de
Camino zonder hulp van derden
niet altijd voor je weggelegd.
Samen naar Santiago de Compostella
De Stichting VNB wil tijdens een
9-daagse tocht, van 19 t/m 27
oktober 2019, de tocht naar Santiago de Compostela mogelijk
maken voor mobiel-gehandicapten. Dat wordt gerealiseerd
met een team van jongeren en
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mantelzorgers. Samen gaan zij
ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte mobiliteit de
Camino kan afleggen.
Dagelijks bepalen zij samen
welke afstand (tot ±15 km) er
per dag kan worden afgelegd.
Mocht onderweg blijken dat het
toch iets te ver zou zijn, dan is
er een bus ter plekke die hen
ophaalt.

Accountant keurt
jaarrekening 2018
gemeente Moerdijk goed

Nieuwsgierig geworden? Bezoek
deze websites voor meer informatie
Link naar het artikel op de website van de Martinusparochie en
Cuijk;
https://www.martinuscuijk.nl/
Nieuws_reader.aspx?nieuwsId=307

Ouderen uit de buurt
genieten van optredens
van kinderen van de Cocon

Goed nieuws over de jaarrekening 2018 van de gemeente Moerdijk: de onafhankelijk accountant heeft een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring verstrekt én een goedkeurende verklaring
omtrent getrouwheid.
Jaarrekening 2018 gemeente
Moerdijk: accountant verstrekt
rechtmatigheidsverklaring en
verklaring omtrent getrouwheid
Moerdijk sluit 2018 af met een
positief saldo van € 3.455.000

KLUNDERT - Op openbare basisschool De Cocon hebben ze
donderdag het einde van het
schooljaar gevierd samen met
een aantal oudere buurtgenoten. De kinderen en de leerkrachten zorgden voor leuke
optredens. Er werd gezongen,
live muziek gemaakt, gedanst
en toneel gespeeld. Kortom
een heel afwisselend programma voor jong en oud.

"We hebben de afgelopen jaren
hard gewerkt om de zaken op
orde te krijgen en te zorgen dat
we de raad en de accountant op
tijd een solide jaarrekening kunnen aanbieden", licht verantwoordelijk wethouder Jack van
Dorst toe. "Over 2016 werd door
de accountant de goedkeuring
op beide onderdelen onthouden
en kwam hij met een kritisch
rapport met aanbevelingen. De
goedkeuring van vorig jaar gaf
al veel vertrouwen. Ik ben blij
dat we die positieve lijn dit jaar
kunnen doorzetten".
In de jaarrekening worden per
programma de belangrijkste
wijzigingen aangegeven ten
opzichte van de gewijzigde begroting. Met de jaarrekening en
het jaarverslag legt het college
verantwoording af. Tussentijds
wordt twee keer per jaar over de
voortgang gerapporteerd via de
bestuursrapportages.
Positief saldo

Behalve de goedkeuring van de
accountant nog een positieve
boodschap over de jaarrekening 2018: Moerdijk sluit het
jaar af met een positief saldo
van € 3.455.000. "Het grootste deel daarvan, € 2.604.000,
gaat naar de algemene reserve.
Dan resteert een bedrag van €
851.000. De gemeenteraad heeft
ingestemd met het voorstel om
dat bedrag in 2019 in te mogen
zetten. Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2018
budget beschikbaar is gesteld
maar die doorlopen in 2019 of
nog niet zijn uitgevoerd", legt
Van Dorst uit.
De jaarrekening 2018 is 25 juni
door het college ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad.
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Bart Ploeg laat zien dat je geen groot team PV Fijnaart
Postduivenvereniging
nodig hebt om voorin te kunnen eindigen Uitslag
Fijnaart Quievrain, Vitesse Jon-

Bart Ploeg in actie op het circuit van Spa-Francorchamps. Foto: Bas Kaligis

HEIJNINGEN - Met alleen z’n vader en moeder als zijn monteur en coach presteert Bart Ploeg het
ook om tijdens de derde ronde van de IAME Series Benelux voorin te eindigen tussen alle topteams
met hun luxueuze topfaciliteiten. Karter Bart Ploeg moet het vooral van zijn talent hebben en zo
eindigde hij zondag 30 juni knap in de top van het klassement in de X30 Juniorenklasse. De dertienjarige rijder uit Heijningen eindigde bovendien als beste Nederlander en was dan ook tevreden na
afloop van de races op het circuit van Spa-Francorchamps.
“Ik ben blij met dit resultaat”,
zei Bart. “Vooral omdat we met
z’n drieën tegen alle grote teams
moeten rijden. Dan is het zeker
knap dat we dit kunnen halen.”
Want Bart is tijdens elk raceweekeinde alleen met zijn vader
en moeder present. Zijn vader is
zijn monteur, zijn moeder begeleidt hem. Alles moeten ze met
z’n drieën doen. Waarom hij er
dan toch in slaagt steeds voorin
te rijden? “Dat weet ik niet echt.
Ik heb die snelheid gewoon in
me zitten misschien?”
Altijd snel
Want de talentvolle Brabander,
die dit jaar bezig is aan zijn
tweede jaar in de IAME X30 Junioren-klasse, is altijd snel. “Met
de trainingen zaten we er nu ook
goed vooraan bij. Alleen in de
kwalificatie hadden we de verkeerde bandenspanning en werd
ik zevende in mijn groep. Dat
was wel jammer. We hadden een
plek in de top vijf verwacht.”
Gestart vanaf de zevende plaats
toonde hij in de eerste heat dat
zijn snelheid dik in orde was. Hij
eindigde als vijfde. Al dacht Bart
dat hij nog verder naar voren had
kunnen eindigen, ware het niet
dat hij ‘iets te gretig’ was geweest.
“Yani Stevenheydens werd net
ingehaald en ik wilde meegaan. Ik
haalde hem ook wel in, maar hij
had meer snelheid buitenom. Ik
raakte met mijn voorbumper zijn

achterwiel en ging door het gras.
Daardoor viel ik terug naar zeven.
Daarna ben ik nog teruggereden
naar de vijfde plaats.”
Tweede heat
Ook in de tweede heat eindigde
Bart knap als vijfde. Toch werd
hij na de races als zevende geklasseerd vanwege een ingeklikte bumper. Daarvoor kreeg hij
drie seconden tijdstraf. “Die klikbumper kwam door een crash
van twee rijders voor me. Ik
moest hard remmen, maar kon
één van hen niet meer ontwijken
omdat ik van achteren een beuk
kreeg.” Maar gelukkig was het
de finale die telde, en die moest
toen nog worden verreden. Bart
haakte al snel aan achter de drie
vechtende Britten en een podium leek in het verschiet te liggen. Helaas was het oude chassis
door het rijden over de kerbstones ietsje krom getrokken en
moest hij het tempo iets laten
zakken. Daardoor finishte de
snelle jongeling als vijfde en was
daarmee de beste Nederlander
in het sterke internationale veld.
De talentvolle snelheidsduivel
het gevoel dat zelfs een podiumplaats erin had gezeten. “We
hadden misgegokt met de bandenspanning. We zaten net wat
te laag aan het begin van de race
en wat te hoog aan het einde.
Maar het is nog steeds wel knap
dat ik vijfde ben geworden.”

Voldaan
Hij blikt dan ook voldaan terug
op de races in Spa. “Het was
een geslaagd weekend, gewoon goed. Ik sta derde in het
kampioenschap. Er zit nog een
mooie plaats in de top drie in.
We hebben nog twee races te
gaan en als ik ze allebei win kan
ik nog kampioen worden. Maar
ik wil sowieso op het podium
eindigen.” Dat zit erin, want Bart
staat nu op de derde plaats in
het kampioenschap. “Ik rijd ook
veel sterker dan vorig jaar. Toen
hebben we veel teleurstellende
races gehad, maar kwamen we
er wel steeds sterker uit. Nu heb
ik een nieuwe kart en zit ik dichter bij de top. Dat geeft een goed
gevoel.”
NK
Barts volgende race is de derde
ronde van het Nederlands kampioenschap IAME X30. Die wordt
in het weekeinde van 20 en 21
juli gehouden op het circuit van
Genk. Ook in België. “Ik hoop dat
ik daar in de top vijf kan finishen. Een podiumplaats kan ook,
maar dan moet ook alles kloppen. We gaan het zien!”
Bart Ploeg wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door
Truck- en Trailerservice Klundert. Bart zoekt nog wel support
voor zijn internationale campagne.

ge duiven van zaterdag 6 juli
± 146 km. Gelost om 08.30 uur
met 84 duiven.
1. A.C.A. Kersten Fijnaart
2. A.C.A. Kersten Fijnaart
3. Van Dijk-Loman Oud Gastel
4. A.C.A. Kersten Fijnaart
5. A.C.A. Kersten Fijnaart
6. Van Dijk-Loman Oud Gastel
7. A.C.A. Kersten Fijnaart
8. A.C.A. Kersten Fijnaart
9. A.C.A. Kersten Fijnaart
10. A.C.A. Kersten Fijnaart
11. A.C.A. Kersten Fijnaart
12. C.J. Kocken Fijnaart
13. Van Dijk-Loman Oud Gastel
14. F. Lazeroms Fijnaart
15. A.C.A. Kersten Fijnaart
16. A.C.A. Kersten Fijnaart
17. A.C.A. Kersten Fijnaart
18. Van Dijk-Loman Oud Gastel
19. A.C.A. Kersten Fijnaart
20. A.C.A. Kersten Fijnaart

Uitslag Quievrain, Vitesse Oude
duiven van zaterdag 6 juli ± 146
km. Gelost om 08.30 uur met
57 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. A.C.A. Kersten Fijnaart
6. A.C.A. Kersten Fijnaart
7. A.C.A. Kersten Fijnaart
8. C.J. Kocken Fijnaart
9. A.C.A. Kersten Fijnaart
10. A.C.A. Kersten Fijnaart
11. C.J. Kocken Fijnaart
12. A.C.A. Kersten Fijnaart
13. A.C.A. Kersten Fijnaart
14. A.C.A. Kersten Fijnaart
15. C.J. Kocken Fijnaart
16. F. Lazeroms Fijnaart
17. A.C.A. Kersten Fijnaart
18. A.C.A. Kersten Fijnaart
19. A.C.A. Kersten Fijnaart
Uitslag Argenton, Eendaagse
Fond van zaterdag 6 juli ± 600
km. gelost om 09.00 uur met
57 duiven.
1. A&S van Sighem Fijnaart
2. A.C.A. Kersten Fijnaart
3. Van Dijk-Loman Oud Gastel
4. Van Dijk-Loman Oud Gastel
5. Van Dijk-Loman Oud Gastel
6. Van Dijk-Loman Oud Gastel
7. A&S van Sighem Fijnaart
8. AF Antes Oud Gastel
9. Van Dijk-Loman Oud Gastel
10. Van Dijk-Loman Oud Gastel
11. A&S van Sighem Fijnaart
12. A&S van Sighem Fijnaart
13. Van Dijk-Loman Oud Gastel
14. Van Dijk-Loman Oud Gastel
15. Van Dijk-Loman Oud Gastel
16. A&S van Sighem Fijnaart
17. Van Dijk-Loman Oud Gastel
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Bridgeclub Fijnaart
Uitslag maandag 1 juli zomeravondcompetitie

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)

A-lijn
1. Wilem van Opdorp & Ernst
Verwer 60,94%
2. Bert de Kok & Bert de Lint
59,38%
3. Jenke de Lint & Jan Timmers
58,85%
B-lijn
1. Marcia Erkamps & Mia Schouten 64,06%

2. Jeanne Bierkens & Riet van
Opdorp 59,90%
3. Tonny van Dis & Nel Keuter
58,33%
C-lijn
1. Piet Vermunt & Piet Bom
67,71%
2. Cobi en Piet Verhoeven 59,90%
3. Adje Knook & Aagje Verhagen
52,60%

Sportberichten
plaatsen?
Mail deze naar één van
de emailadressen
vermeld in het colofon

Adverteren
in Lokaal?

FIJNAART

Fritel Turbo SF friteuse.
4 liter inhoud en een krachtig
element van 3200W.
Maar liefst 10 jaar garantie!

Soehnle digitale
weegschaal
5 kg

Gratis
flacon reiniger

Topshopperprijs

€ 22,99
Severin Blender 600W,
1.5 Liter kunstof schenkkan.
2 jaar garantie
Elders € 36,99

Topshopperprijs

€ 99,00
Patisse
•
Donutvorm € 9.95
•
Mini Muﬃnvorm € 8.95
•
Muﬃnvorm € 7.95

Topshopperprijs

€ 27,99

Een slimme
keuze!
BEL:
T. 06 -14520497
( Tom Aarts / regio Fijnaart )
of
T. 06 - 43694329
( Anjo van Tilborgh / regio Klundert )

BK Granite koekenpan
nu € 10,00 korting.
• 24 cm van € 29,99
voor € 19,99
• 28 cm van € 32,99
voor € 22,99
Geschikt voor inductie.

Lantaarn bamboo wit met glas
40 cm € 16,99
50 cm € 22,99

Groots in Bruder
20% KORTING
OP ALLE MODELLEN*

Molenstraat 20 4793 EG Fijnaart 06-47023422

