
Reformatorische Omroep “Zingend naar de Zondag”

De Stad Klundert decor voor TV opnamen

Dirigent Bert Moll uit Lelystad, in zijn hoedanigheid als producer voor 
de Reformatorische Omroep, heeft afgelopen week van maandag tot 
en met donderdag De Stad Klundert op de kaart weten te zetten. “Er 
zijn meer dan 120 nummers van diverse koren en solisten voor beeld- 
en geluid opgenomen. De opnamen zullen over het hele jaar uitgezon-
den worden  op zaterdagavond in het programma “Zingend naar de 
Zondag” van de Reformatorische Omroep”, aldus Bert Moll.

Het was werkelijk een opname-
marathon, hard werken voor de 

producer, de klankregie, de ca-
meramensen, de geluidstechnici 

en vele anderen. Maandagochtend 
vroeg zijn ze al begonnen met alles 
klaarmaken voor de opnames. Om 
11 uur was de kerk omgebouwd 
tot een gigantische opnamestudio 
en was alles in gereedheid voor 
de eerste opnames. Daarna is 
het vier dagen lang een komen en 
gaan geweest van vele artiesten 
en koren uit het hele land zoals 
Elburg, Zwijndrecht, Papendrecht, 
Yerseke, Krimpen, Urk enzovoorts 
om in de schitterende ambiance 
van De Stad Klundert op te treden 
voor de camera.

Kwalitatief goed
Vanuit de regiewagen wordt er ge-
concentreerd meegekeken en ge-
luisterd naar alle opnamen. Ach-
terom bij binnenkomst treffen we 
de klankregisseurs Frits en Trudy 
Baan. Ook zij kijken en luisteren 
kritisch mee. 
“Het moet een kwalitatief mooi 
programma worden, we maken 
professionele uitzendingen”, ver-
telt Trudy Baan, “behalve dat er 
uiteraard gezorgd is voor een 
hele goede geluidstechniek, is er 
ook een lichtplan. Maar deze kerk 
heeft al zoveel sfeer van zichzelf, 
dat dit niet zo moeilijk is in te vul-
len. Het zal straks een prachtig 
sfeerplaatje zijn met mooie mu-
ziek.”

Uitzenden via de website
De programma’s van de Refor-
matorische Omroep zijn nu alleen 
nog via de website te zien en te 
horen, maar het streven is dat er 
straks ook uitgezonden wordt via 

de kabel. “Daar wordt hard aan 
gewerkt. Er is inmiddels een leu-
ke groep vaste medewerkers met 
allemaal het hart op de juiste plek, 
daar hebben we alle vertrouwen 
in”, aldus Trudy Baan.

Hoogwaardig beeld en geluid
De samensteller van het pro-
gramma is Bert Moll, die met 
name bekend is als dirigent van 
diverse koren, zoals onder ande-
re Het Urker Mannenkoor Halle-
lujah en Christelijk Mannenkoor 
Lelystad. Ook is hij dirigent van 
Het Groot Nationaal Strijkorkest. 
Naast musicus is Bert Moll actief 
als zelfstandig producer en is hij 
verantwoordelijk voor hoogwaar-
dige geluids-en beelddragers van 
muziek met een christelijke on-
dertoon, zoals deze week de op-
names voor de Reformatorische 
Omroep. Voor het programma 
“Zingend naar de Zondag” stelt 
Bert Moll een muziekprogramma 
samen met gevarieerde liederen. 
En afgelopen week was dus De 
Stad Klundert het decor voor de 
opnames van zijn programma.

“Deze prachtige kerk ken ik na-
tuurlijk door mijn vriendschap 
met Henk Strootman”, vertelt 
Bert Moll, “het is een schitterende 
locatie met een bijzondere akoes-
tiek. Deze kerk verdient het om op 
de kaart gezet te worden. Gewel-
dig om mooie muziek te maken in 
deze sfeervolle entourage.”

Lees verder op pagina 3
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Maquette suikerfabriek Gewoon Bijzonder
Jos Schalk

Feestelijke ouderendagen Lustrumfeest Kinderopvang 
De Cocon

Maria Knops, harp en Lennart Knops, orgel/piano (foto via Bert Moll)
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oort TrendsVoorstraat 34
4791 HN Klundert
Tel: 0168-404996

Mob: 06-30846309
E-mail: depoorttrends@hetnet.nl

Specialist in 
•	huidverbetering
•	huidverjonging
•	anti-aging 
•	definitief							

ontharen (IPL) 
•	Body-wizard 

cryolipolyse 
(vetbevriezen)

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

www.feelbeauty.nl

MET LOWA LOOPT U COMFORTABEL 
DOOR ELK TERREIN

Vrij 19 okt: 11.00u - 21.00u 
Zat 20 okt: 11.00u - 17.00u 
Zon 21 okt: 11.00u - 17.00u 

SJUULS POP-UP STORE
N I E U W E  B - K E U S   &   2 D E H A N D S  
MERKKLEDING - SCHOENEN - ACCESSOIRES

VANAF

Zwingelspaansedijk 22 
4793SE Fijnaart

@sjuuls_store

/sjuuls 

sjuuls.com €5,-
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In de Klundert wordt elke week 
op dinsdag/woensdag huis 
aan huis bezorgd in de kernen 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, 
Noordschans, Tonnekreek en 
Zwingelspaan. 
Losse kranten o.a. verkrijgbaar 
bij Albert Heijn in de Klundert

In de Klundert behoudt 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. 

(vervolg artikel voorpagina)

Moll sprak na afloop van de opna-
men dan ook met veel lof over de 
veelzijdige mogelijkheden welke 
De Stad Klundert te bieden heeft 
“Een locatie die voor de toekomst 
zeker meer gebruikt zal worden 
voor dergelijke activiteiten”, aldus 
Bert Moll.

Meer informatie is te vinden op de 
website 

https://reformatorischeomroep.nl 
waar ook de uitzendingen te bekij-
ken en te beluisteren zijn.

Door Anjo van Tilborgh

Weekschrijfsel
Wat ik nu toch heb 
meegemaakt…

Was iets aan het zoeken op in-
ternet en kom ik zomaar toe-
vallig mezelf tegen…. Nou ja, 
niet helemaal toevallig natuur-
lijk. Ik was iets aan het zoeken 
en kwam toen op de website 
stoptober terecht. En vanaf die 
website verder klikkend kwam 
ik bij mezelf…

In stoptober 2009 ben ik gestopt 
met roken. Dus inmiddels nu 
negen jaar rookvrij. Dat ging 
toen niet bepaald vanzelf, want 
ik was dus echt een fervent 
roker! Hoe mij dat dan gelukt 
is om te stoppen? Ik ben gaan 
bloggen op een speciale blog-
site met stoppende rokers. 
Al klikkend kwam ik dus via 
stoptober op die blogpagina te-
recht. Bij mezelf dus.

Nu ik daar toch was, ook even 
gekeken of mijn schrijfsels van 
toen nog terug te vinden zijn. 
Niet allemaal meer, slechts een 
paar. Wel leuk om dit weer eens 
terug te lezen. En leuk om mijn 
status weer eens te bekijken.
Ik ben nu 3287 dagen rookvrij, 
heb daardoor 78721 sigaretten 
niet gerookt en daarmee zo’n 
18.000 euro niet uitgegeven aan 
sigaretten op basis van toen 
geldende prijzen, dus eigenlijk 
nog veel meer euro’s niet uit-
gegeven... Waar is al dat geld 
gebleven….?

Ik weet het trouwens pertinent 
zeker: ik ga nooit meer roken! 
Waarom niet? Ik weet namelijk 
zeker dat ik, als ik weer zou ro-
ken, ook weer zal willen stop-
pen en dat stoppen met roken, 
dat wil ik dus echt nooit meer 
hoeven te doen! 

Omdenken, daar houd ik van! 
En ik houd trouwens ook van 
uitdagingen. Bijvoorbeeld de 
uitdaging om wekelijks een 
schrijfsel te maken van exact 
300 woorden…

Een fijne week gewenst en veel 
leesplezier met onze derde edi-
tie! En doe jij mee aan stopto-
ber? Bedenk dan dat moeilijk 
niet hetzelfde is als onmogelijk. 
Succes!

Anjo van Tilborgh
Redactie Weekblad In de 
Klundert

10e Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober

Moerdijk telt resultaten en 
kijkt vooruit
Zeven geplande windmolens op 
haven- en industrieterrein Moer-
dijk en zeven elders op gemeen-
tegrond, met duidelijke afspraken 
over hoe omwonenden kunnen 
meeprofiteren van de opbrengs-
ten. Een speciale stimuleringsle-
ning voor particulieren en sinds 
kort ook voor sportverenigingen, 
waarmee ze met subsidie hun 
gebouw(en) kunnen verduurza-
men. Maar ook: de eerste aanzet 
voor speciale bijenlinten en bij- en 
insectvriendelijke entrees bij de 
dorpen en stadjes. Het is maar 
een selectie van de ‘duurzame re-
sultaten’ die Moerdijk op de tiende 
nationale Dag van de Duurzaam-
heid kan noteren.

“Het zijn zowel grotere als klei-
nere maatregelen, elk met een 
eigen impact”, legt wethouder Dé-
sirée Brummans uit. “Maar groot 
of klein, ze hebben allemaal het-
zelfde doel: zorgen dat Moerdijk 
duurzamer wordt. En dat we onze 
eigen doelstellingen en die van de 
landelijke overheid ook echt gaan 
realiseren. We zijn absoluut goed 
op weg, maar we zijn er zeker nog 
niet.”

Interesse inwoners
Belangrijk daarbij is wel de groei 
van de interesse bij inwoners over 
wat zij zelf kunnen bijdragen aan 

duurzaamheid in hun eigen woon-
omgeving. Zo doet de gemeente-
lijke stimuleringslening voor het 
verduurzamen van de eigen wo-
ning het goed. En van de mogelijk-
heid om de woning gratis te laten 
scannen op energiegebruik en 
verduurzaming wordt inmiddels 
zo vaak gebruikgemaakt dat extra 
zogenaamde ‘energie-ambassa-
deurs’ moeten worden ingezet. 
Ook stijgt het aantal verzoeken en 
vragen van monumenteneigena-
ren over duurzaamheidsmaatre-
gelen.

“Samen doen, samen profiteren”
“Daar ben ik natuurlijk erg blij 
mee, want het is iets dat we sa-
men moeten doen en uiteindelijk 
profiteren we er ook samen van”, 
verduidelijkt Désirée Brummans. 
“We gaan de komende jaren met 
inwoners in gesprek om te kijken 
met welke projecten we de ver-
duurzaming nog kunnen versnel-
len. Belangrijk dat het niet alleen 
gaat om de lasten, maar zeker ook 
om de lusten en dus het op een 
of andere manier meeprofiteren 
door inwoners van opbrengsten. 
Wat dat laatste betreft, wordt onze 
werkwijze al als voorbeeld ge-
noemd aan klimaattafels en door 
de regering. Dat is geweldig na-
tuurlijk en voor mij het bewijs dat 
we op het goede spoor zitten.”

Foto vanuit de regiewagen (via Bert Moll)

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl



Heeft u al aan kerst gedacht?
Molenstraat 31, Klundert

Reserveer op www.etenindepastorie.nl of bel 0168-729202

VRIJDAG
MIDDAG
BORREL

19
OKT
17.00
UUR

De Stad Klundert - Molenstraat 33 te Klundert
Zie ook het facebookevent op facebook.nl/destadklundert
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Foto van de week

Wat wonen wij in een prachtige omgeving! 
Ga eens op pad en kijk rond met andere ogen. 
Verrassend wat voor mooie plekjes je dan ziet. 
Maak een foto van een mooi of bijzonder plekje in je woonomgeving 
en mail het naar de redactie: redactie@indeklundert.nl. Zet er even 
bij waar de foto precies genomen is. 
Elke week wordt een foto gekozen voor deze rubriek. En krijgen we 
veel mooie plaatjes binnen, dan zullen we die gebruiken op onze 
facebookpagina.

Deze week hebben we gekozen voor een prachtige foto van Tinet 
de Visser, een mooi plaatje van een fraai stukje Klundert vlakbij de 
Stenen Poppen.

Adverteren in Weekblad In de Klundert?
Dit weekblad is een huis-aan-
huiskrant die zich met plaat-
selijke berichten richt op de 
inwoners van Klundert, Moer-
dijk, Noordhoek, Noordschans, 
Tonnekreek en Zwingelspaan. 
Naast artikelen van de eigen 
redactie, staat de krant vol met 
berichten van plaatselijke ver-
enigingen, stichtingen en on-
dernemers. 

IN DE KLUNDERT bindt, boeit en 
bespaart. Een lokale krant, juist 
nu!
Dit lokale medium wil een be-
langrijke rol spelen in het be-
vorderen van de leefbaarheid 
in de kernen door te fungeren 
als spreekbuis voor lokale initi-
atieven. We hopen dat u uw be-
trokkenheid voor wat betreft de 
leefbaarheid in de kernen van 

deze regio ook wilt laten blijken 
door het plaatsen van een ad-
vertentie in ons weekblad om zo 
dit lokale initiatief een kans van 
slagen te geven.
Dit regionale weekblad kan al-
leen bestaan bij gratie van do-
nateurs en/of adverteerders. 

Op onze website www.indeklun-
dert.nl/adverteren staat meer 

informatie over adverteren 
en de tarieven. Daar kunt ook 
eventueel meteen een opdracht 
geven tot het plaatsen van een 
advertentie. 

Wilt u meer weten, stuur dan 
even een e-mail naar: 
advertenties@indeklundert.nl

Feestelijke ouderendagen vol verwennerijen

De Nationale Ouderendag was officieel op 5 oktober 2018. Op of rond 
die datum zorgen de lokale comités  dat de ouderen van de diverse 
kernen in het zonnetje gezet worden. Ook in onze regio werd er drie 
dagen op rij de Dag van de Ouderen gevierd. De Klundertse ouderen 
hadden maandag een feestmiddag in De Niervaert, de Moerdijkse ou-
deren werden op dinsdagmiddag verwend in de Ankerkuil en de oude-
ren uit Noordhoek vierden hun Dag van de Ouderen samen met Stand-
daarbuiten op woensdagmiddag in De Niervaert Klundert.

In Klundert tekent het SPROK 
(Stichting Plaatselijke Raad Oude-
renwerk Klundert) voor de organi-
satie van de Dag van de Ouderen. 

Zo’n 140 ouderen genoten van de 
feestelijke middag op maandag 
in de grote zaal van De Niervaert. 
De gasten werden getrakteerd op 

allerlei lekkers, er was een loterij 
met heel veel gesponsorde prijzen 
en natuurlijk een leuk programma 
met muziekvertier. Het senioren-
koor De Herfstklanken verzorgde 
een optreden met leuke herken-
bare liedjes. Ook het duo Ikken en 
IJ stond op het programma. Sjaan 
van Kaam de ene helft van dit duo 
moest helaas wegens ziekte ver-
stek laten gaan, maar Gonny Hen-
drikx, echtgenote van de andere 
helft wist gelukkig deze leemte 
goed te vullen en wist daar samen 
met haar man Kees een leuk op-
treden van te maken. Deze keer 
dus het duo Ikken en Zij. De gezel-
lige Nederlandstalige meezing- 
en luisterliedjes van vroeger en 
nu werden door middel van leuke 
verhaaltjes aan elkaar verteld. Het 
publiek genoot van het aangebo-
den programma.

Leuke middag in Moerdijk
De Moerdijkse ouderen kregen 
dinsdag een leuke middag aan-
geboden in De Ankerkuil. Zo’n 45 
bezoekers genoten van de middag 
vol verwennerijen. Koffie met ge-
bak, een drankje en een hapje en 
ook hier een enthousiast optreden 
door het duo Ikken en IJ met we-

derom Kees en Gonny in de hoofd-
rol. Met een onophoudelijke reeks 
van meezingers wisten ze ook in 
Moerdijk de stemming er goed in 
te brengen. In Moerdijk werd de 
Dag van de Ouderen afgesloten 
met een overheerlijke koffietafel. 
De organisatie is in Moerdijk in 
handen van de plaatselijke senio-
renraad. 

Noordhoek en Standdaarbuiten
De ouderen uit Noordhoek vierden 
de Dag van de Ouderen samen met 
Standdaarbuiten. De gezamenlij-
ke seniorenraad organiseert dit al 
jaren en deze keer dus in de Klun-
dertse Niervaert. Woensdagmiddag 
zat de grote zaal vol met zo’n 120 
ouderen, waarvan ongeveer de helft 
uit Noordhoek kwam en de andere 
helft uit Standdaarbuiten. Gezel-
ligheid troef met ook hier allerlei 
lekkers en muzikaal vermaak. Deze 
middag was het Havenkoor Fortitu-
do te gast om de ouderen te verma-
ken. Voor het kooroptreden zorgde 
de accordeonist Cees Nuijten sa-
men met Joop van de Meeberg op 
banjo voor een gezellige muzikale 
opwarming, waarna het havenkoor 
de zaal wist te vermaken met hun 
zeemansliedjes.



Dynamisch tennistoernooi voor 50-plussers

Vrijdag 12 oktober werd een groots opgezet Dynamic Tennis Toernooi gehouden in Klundert. Zo’n 60 fana-
tieke tennissers van drie Dynamic Tennisclubs speelden hun wedstrijden in de sporthal van De Niervaert.

Wat is dat eigenlijk Dynamic Ten-
nis. “Het is een speciale manier 
van tennissen, waarbij gespeeld 
wordt met superlichte foambal en 
een lichtgewicht racket”, vertelt 
Cor de Vries, bestuurslid van de 
Moerdijkse vereniging Dynamic 
Tennis 50+ Moerdijk. Het staat in 
de folder van de vereniging uitge-
legd als een attractieve racket-
sport voor senioren, voor dames 
en heren en houdt het midden 
tussen tennis en badminton met 

de spelregels van tafeltennis. Het 
wordt gespeeld in dubbelspel.
Dynamic Tennis 50+ Moerdijk be-
staat inmiddels ruim 20 jaar. Ze 
zijn in 1997 begonnen in Zeven-
bergen als een soort pilot in het 
kader van 50-plus in beweging. 
Het bleek een groot succes te zijn. 
Na een jaar hebben ze een offi-
ciële vereniging opgericht en op 
dit moment telt de club 42 leden 
in leeftijd variërend van 61 tot en 
met 84 jaar.

Erris Plooij is voorzitter van de 
vereniging. “Nog een week en 
dan zal ik het stokje doorgeven, 
dan heb ik lang genoeg de voor-
zittershamer in handen gehad”, 
vertelt de voorzitter. Erris is trots 
op zijn club en enthousiast vertelt 
hij over de activiteiten. 
“We tennissen hier in de sporthal 
twee keer per week en vier keer 
per jaar houden we een toernooi. 
Met de vereniging uit Nijmegen 
houden we al een aantal jaren uit-

wisselingswedstrijden, dus zij zijn 
er vandaag ook en daarnaast is 
nu de club uit Barendrecht van de 
partij. Een gezellige groep senio-
ren die op sportieve manier hun 
wedstrijden spelen. En straks be-
sluiten we de dag met een gezellig 
borreluurtje.”

De club zou graag weer wat nieu-
we leden verwelkomen. “We wil-
len graag weer groeien tot min-
stens 50 leden, dus 50-plussers 
die ook mee willen komen doen, 
zijn van harte welkom. De contri-
butie is laagdrempelig en de sfeer 
binnen de vereniging erg gezel-
lig. Dus belangstellenden zijn van 
harte welkom om eens binnen te 
lopen in de sporthal, we tennissen 
daar elke week op maandag- en 
vrijdagmiddag”, aldus Erris Plooij.

Staat volgende week 
hier uw advertentie?

Mail deze dan naar:
advertenties@indeklundert.nl 

9.2Molenberglaan 3

4791 AJ Klundert

(0168) 40 14 67

www.vanwensenmakelaars.nl

50% 

korting op je broodje
 

bij inlevering van 

deze bon!
*

bij inlevering van 

deze bon!
*

* alleen geldig in de lunchroom van 16 t/m 19 oktober, niet op afhaal

Mode voor
Baby’s, Jongens, Meisjes, 

Heren en Dames

By Tiki Mode
Voorstraat 16 4791 HN Klundert T 0168 - 850 919  Email: ByTiki@ziggo.nl

Volg ons op www.facebook.com\bytikiklundert
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Dansjuf Iris neemt afscheid 
van haar Spido kinderen

Donderdag heeft juf Iris afscheid 
genomen van haar jongste groe-
pen. Iris Donkers-Enzler is een 
dansjuf met een groot Spidohart. 
Ze is 14 jaar geleden begonnen 
als assistent en heeft 12 jaar zelf 
lesgegeven aan diverse dansgroe-
pen. 

Iris kan terugkijken op vele mooie 
momenten met als hoogtepunten 
de vele optredens die zij met haar 
meiden en jongens verzorgd heeft, 
zoals bijvoorbeeld jaarlijks op de 
Braderie, Koningsdag, Klundert 
bij Kaarslicht, maar bijvoorbeeld 
ook de grote shows in de Niervae-
rt en de Vuurvogel in de Kring.
Met de armen vol mooie tekenin-
gen, knutselwerkjes, cadeautjes, 
veel lieve woorden, traantjes en 

bloemen heeft juf Iris een warme 
herinnering erbij gekregen. 

Na de herfstvakantie gaan de 
groepen natuurlijk door met 
dansen bij Spido. Amber Alofsen 
neemt de lessen met de jongste 
kinderen over. Zij heeft zowel na-
tionaal als internationaal wedstrij-
den gedanst waarmee Spido borgt 
dat ze deskundige en ervaren lei-
ding voor de groepen hebben. 
Vind jij bewegen op muziek ook 
leuk? Of kom je liever springen of 
turnen? Je bent van harte welkom 
bij Spido om mee te doen. Kijk op 
het rooster wanneer er voor jouw 
leeftijd les is, loop gezellig binnen 
en kom lekker meedoen. Alle info 
is te vinden op de website: 
www.spidoklundert.nl

Lustrumfeest bij Kinderop-
vang De Cocon

Vrijdag werd het eerste lustrumfeest gevierd bij Kinderopvang De Co-
con. Overdag natuurlijk al wat feestelijkheden met de kinderen en ’s 
avonds werd er een feestje gevierd samen met de ouders en andere 
genodigden. 

Om de boel lekker in feeststem-
ming te krijgen mochten de kin-
deren ’s middags mee helpen 
met versieren. Vlaggenslingers, 
mooie tekeningen, stoepkrijten, ze 
maakten er een vrolijke boel van in 
en om het gebouwtje van de Cocon 
aan de Kerkweg. Het feestje werd 
gevierd compleet met frietkraam, 
zodat er lekker gesmuld kon wor-
den. Voor de kinderen verder een 
vrolijk gekleurd springkussen en 
een stormbaan. 

Huiselijke opvang
“We zijn in 2013 gestart in het 
gebouw van basisschool De Co-
con en hebben diezelfde naam 
gegeven aan onze kinderopvang”, 
vertelt Belinda van Dijk van Kin-
deropvang De Cocon, “die naam 
hebben we gehouden, maar we 
zijn wel een zelfstandige kinder-
opvang”.
In het begin kwamen er zo’n 15 
kinderen naar de kinderopvang 
van De Cocon. Inmiddels is dit 
kindercentrum flink gegroeid tot 
een vaste kern van zo’n 100 kinde-
ren. Een jaar geleden is De Cocon 

verhuisd naar de Kerkweg waar ze 
nu helemaal een eigen gebouw tot 
hun beschikking hebben met ge-
zellig ingerichte kleurrijke lokalen 
en met een prachtige grote tuin er 
om heen waar de kinderen heer-
lijk kunnen spelen en ravotten.

Maatwerk
“De kinderen kunnen bij ons te-
recht van 7 tot 19 uur. We werken 
niet met vaste blokken, maar leve-
ren maatwerk. Wij bieden voor- en 
naschoolse opvang in de leeftijd 
van 4 jaar t/m 12 jaar. We hebben 
De Rupsjes, een kinderdagver-
blijfgroep, De Vlinders, dat is de 
BSO-groep en Peutergroepen De 
Libelles.”, aldus Belinda.
Op dit moment zit De Cocon eigen-
lijk vol, maar ze willen met name 
hun peutergroepen uitbreiden. 
Nu zijn er groepen op dinsdag- 
en donderdagochtend, maar als 
er voldoende animo is, dan wordt 
er ook gestart met groepen op 
maandag- en woensdagochtend.
Meer info is te vinden op de websi-
te www.kinderopvang-decocon.nl.

Rommelvlietdag De Molenvliet
Het duurt nog even maar op za-
terdag 10 november is het weer 
Rommelvlietdag op basisschool 
De Molenvliet in Klundert. Eens 
per 2 jaar organiseert CBS De Mo-
lenvliet deze Rommelvlietdag.
Dit is een dag met kraampjes, 
activiteiten, eten en drinken, een 

prijzenrad en een hoop gezellig-
heid.
Er zijn nog enkele kraampjes te 
huur, deze kunnen gereserveerd 
worden. Stuur een e-mail aan 
info.molenvliet@dewaarden.nl of 
bel naar 0168-402982

Tip uw kandidaat voor de 
Cultuurprijs Moerdijk 2018
Ieder jaar zijn er vier kandidaten 
voor de Cultuurprijs Moerdijk. Deze 
worden voorgedragen  door een 
Jury die bestaat uit zes leden. Zij 
houden het hele jaar oren en ogen 
open om de mooiste, meest bijzon-
dere of opvallende culturele uitin-
gen te ontdekken en te nomineren.
Misschien zien zij echter bijzonde-
re cultuurpareltjes over het hoofd. 
Daarom nodigt de Jury Cultuurprijs 
Moerdijk alle inwoners uit om kan-
didaten aan te dragen. Denk daarbij 
aan jeugdcultuur, beeldende kunst, 
muziek, dans, zang, geschiedenis, 
monumenten, poëzie, literatuur, 
design, fotografie, film of nog on-
bekende verrassende cultuur. Het 
mag een organisatie, gezelschap, 
individu, collectief of club zijn, voor-

waarde is dat de cultuur wordt be-
oefend op amateurbasis.  Kijk om u 
heen in alle hoeken en gaten van de 
gemeente en verras de Jury!

Alle tips komen op de groslijst, sa-
men met de door de Jury aange-
dragen kandidaten. Vervolgens zal 
de Jury onder leiding van de onaf-
hankelijk voorzitter vier genomi-
neerden bepalen. De winnaar wordt 
bekend gemaakt tijdens een feeste-
lijke avond in januari 2019. 
U kunt uw keuze, voorzien van een 
motivatie van maximaal 200 woor-
den, naar de Jury opsturen via cul-
tuurprijs@cultuurmoerdijk.nl  De 
inzendingstermijn sluit op 23 okto-
ber 2018.
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Suiker- en Vlasserijmuseum in Klundert

Trots op maquette suikerfabriek

De grote trots in het suikergedeelte van het Klundertse Suiker- en 
Vlasserijmuseum is de maquette van de suikerfabriek. Het is nog lang 
niet compleet, maar het eerste deel van de maquette is helemaal klaar 
en staat te pronken in het museum. Helemaal op schaal gemaakt en 
alles werkt. Als er mini suikerbietjes zouden groeien, zouden ze in het 
Klunderts museum zo verwerkt kunnen worden in deze minifabriek.

Het museum is gevestigd in een 
gerestaureerde domeinboerde-
rij aan de rand van Klundert. Het 
heeft een grote ontvangstruimte 
en twee grote expositieruimtes, 
de "Vlasserij" en de "Suiker". 
Het clusterhoofd suiker is Wim 
Dekker uit Fijnaart. Hij is degene 
die onze redactie heeft getipt om 
eens een kijkje te komen nemen 
bij de maquette. “Het is zo gewel-
dig knap wat de makers van deze 
maquette voor elkaar krijgen, zulk 
precisie werk. Ze zijn er al jaren 
mee bezig”, vertelt Wim Dekker.
Aan het project wordt door een 
aantal mensen gewerkt. Arie Re-
mus uit Zevenbergen en Bart Gij-
zen uit Standdaarbuiten zijn hier-
bij de voortrekkers. De mannen 
kennen elkaar al jaren, ze hebben 
allebei jaren gewerkt in de sui-
kerfabriek en zijn allebei fervente 
modelbouwers.

Alles helemaal op schaal
Enthousiast vertellen Bart en Arie 
over hun project. “We zijn er vier 
jaar geleden mee begonnen en er 
zitten inmiddels al heel wat uur-
tjes werk in. Als ik een inschatting 
zou moeten maken, dan kom ik 
minstens op 4000 uur werk”, ver-
telt Arie. Bart vult aan: “Er moeten 
originele tekeningen opgezocht 
worden in de archieven, deze 
worden helemaal verschaald. 
Dan moeten we op zoek naar ge-
schikt materiaal. Inmiddels heb-
ben we gelukkig een 3d-printer, 
dat scheelt al een heleboel tijd en 
werk”. 
Alles is echt helemaal op schaal 

1 op 32 gemaakt, zelfs de schroe-
ven, bouten en moertjes. En het 
werkt ook allemaal zoals het in 
het echt ook in z’n werk ging. Na-
tuurlijk wordt dit even gedemon-
streerd en het is indrukwekkend 
om te zien hoe vernuftig dit alle-
maal gemaakt is.
Bart: “We maken een fabriek zo-
als het was in het tijdvak 1955 
tot 1960. Een heleboel mensen 
kennen dit nog wel en dat maakt 
het ook zo leuk om naar deze 
maquette te komen kijken”.  Arie 
is het hier helemaal mee eens: 
“Het is echt herkenning, als we 
hier oud-collega’s rondleiden, die 
nog gewerkt hebben in de suiker-
fabriek in Zevenbergen of Stam-
persgat, dan komen de verhalen 
los.”
Precisiewerk en geduld
Het eerste deel van de fabriek dat 
nu helemaal klaar is, is het sap-
winningsgedeelte. “Dat is eigenlijk 
de voorfabriek”, legt Bart uit, “we 

werken nu aan de pulpdrogerij en 
daarna willen we de midden- en 
achterfabriek gaan realiseren, zo-
dat het straks een complete sui-
kerfabriek is. We zijn niet meer de 
jongsten, maar we hopen dat we 
het zelf allemaal nog kunnen re-
aliseren.” 
Boven in het museum hebben de 
mannen een speciale werkkamer. 
“Maar een groot gedeelte van het 
werk wordt thuis gedaan, zeker 
het voorbereidingswerk, maar ook 
verfijnde ingewikkelde dingen ma-
ken we thuis en hier zorgen we dat 
alles in elkaar gezet wordt”. En dat 
is nog een hele klus, verzekeren 
beide mannen. “Het is geen lego 
product dat kant en klaar in elkaar 
gezet kan worden. Het moet hele-
maal passend gemaakt worden en 
dat betekent precisiewerk en heel 
veel geduld.”

Het museum ontvangt zo’n vier-
duizend betalende bezoekers 
per jaar. “We laten het verleden 
zien, maar we zijn wel toekomst-
gericht. We werken bijvoorbeeld 
steeds meer met beeldscherm-
technieken”, zegt bestuurslid en 
clusterhoofd suiker Wim Dekker, 
“we willen het museum graag in 
stand houden en daarvoor hebben 
we bezoekers, sponsors en vrij-
willigers nodig. Met kennis alleen 
doe je niks, met kennissen doe je 
alles”.

De maquette staat in het Natio-
naal Vlasserij- en Suikermuseum 
aan de Stoofdijk in Klundert. Het 
museum is voor groepen het hele 
jaar op afspraak geopend. Voor 
individuele bezoekers is het mu-
seum op woensdag van 9.30 tot 
17.00 uur open en van april tot en 
met oktober ook op zaterdag en 
zondag van 13.30 tot 17.00 uur. 
Reserveren kan telefonisch via 
nummer 0168-401539.

Door Anjo van Tilborgh

Meer Moerdijk 
organiseert 
speciale wan-
delgroepen in 
Klundert
Meer Moerdijk organiseert wan-
delgroepen voor iedereen met 
een beperking, maar zeker ook 
voor mensen die graag mee wil-
len wandelen. Het tempo wordt 
aangepast, waarbij de lat zo laat 
mogelijk wordt gelegd, zodat ie-
dereen makkelijk aansluiting kan 
vinden. 
Er starten twee groepen onder be-
geleiding van Anja Buijtenhuis van 
Meer Moerdijk. Op maandagmid-
dag wordt er vanaf 13.00 uur een 
uur gewandeld. En op woensdag-
ochtend start de groep om 9.15 
uur.
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. De start is bij het Huis van de 
Wijk Mauritshof in Klundert.

Wandelen
Heerlijk in de buitenlucht wandelen. Loop eens mee!

Datum en tijd
Iedere maandag 13.00 – 14.00 uur
Iedere woensdag 09.15 – 10.15 uur

Locatie
Huis van de Wijk Mauritshof, Klundert

Kosten
Gratis

Doelgroep
Iedereen met een beperking

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Anja via Anja.Buijtenhuis@senw-moerdijk.nl of bel ons 
via 0168 - 325 996.

WANDELEN

Volg ons op social media

Ook adverteren in
In de Klundert?

Mail uw 
boodschap naar:

advertenties@
indeklundert.nl
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Gewoon Bijzonder...
In deze rubriek gaan we kennis maken met bekende en minder bekende (oud-)inwoners van 
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, Tonnekreek en Zwingelspaan.

Deze week aan het woord Jos Schalk uit Moerdijk
Ik woon in…
Ik woon sinds 1962 in Moerdijk en 
ben in 1961 geboren in Prinsen-
beek.

Men zou mij kunnen kennen 
van...
Onder andere van voetbalvereni-
ging TPO, carnavalsvereniging de 
Spieringkruiers, Oldtimer festival, 
Dorpstafel Moerdijk. Of misschien 
kent men mij vanuit de voormalige 
gemeente Klundert waar ik gewerkt 
heb of van de gemeente Moerdijk 
waar ik nu werkzaam ben.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
gedaan heb is…
Dat ik drie jaar trainer ben geweest 
van TPO 1 en tijdens een nacompe-
titiewedstrijd voor promotie naar de 
4e klasse met 9-0 heb gewonnen 
van Groot Alexander.

Ik ben trots op...
Ik ben trots op ons gezin en ik vind 
het geweldig dat onze tweeling het 
goed naar hun zin heeft op de mid-
delbare school. 

Mijn lijfspreuk is...
Een dag niet gelachen, is een dag 
niet geleefd!

Mijn sterrenbeeld is...
Stier.

Ik ben goed in...
Ik ben volgens mij goed in contac-
ten leggen, leefbaarheidswensen 
oppakken en ben creatief in het 
bedenken van mogelijkheden/op-
lossingen. 

Mijn onhebbelijkheden zijn…
impulsief reageren en (erg) onge-
duldig zijn.

Ik heb een grote hekel aan…
bureaucratie en aan het niet na-
komen van afspraken.

Ik droom van...
Ik droom ervan dat we al het geld 
gaan inzamelen (€ 21.500) voor de 
speeltoestellen voor minderva-
lide kinderen in het toekomstige 
Dorpshart Moerdijk. Je kunt ons 
daarbij helpen via onze crowdfun-
dingactie op de website https://
voorjebuurt.nl/nl/projects/moer-
dijk-samenspelen.

Deze film moet iedereen zien...
Ik ben geen filmliefhebber.

Het boek waarvan ik genoot...
En ik ben ook geen boekenlezer.

Ik luister graag naar...
Nederlandstalige muziek en O’G3NE.

Men kan mij ’s nachts wakker 
maken voor...

Rotti, een Surinaams gerecht.

De persoon die ik graag eens zou 
ontmoeten...
Dat is Frans Timmermans, een 
gepassioneerd politicus.

Het liefst drink ik...
een glaasje Jupiler.

Het meest bijzondere wat ik ooit 
heb meegemaakt is…
Dat is de geboorte van onze twee-
ling op 2e paasdag in 2005.

Mijn favoriete vakantieland is...
Spanje.

In mijn vrije tijd…
In mijn vrije tijd ben ik redelijk 
actief binnen de Dorpstafel Moer-
dijk, bij de Buurtpreventie en deel 
ik op Facebook leuke dingen die ik 
tegenkom of heb meegemaakt

Wat ik nog heel graag zou willen 
doen is…
Binnen de gemeente meer mogen 
betekenen voor de inwoners van 
de gemeente Moerdijk, bijvoor-
beeld door het coördineren van 
(sport-)activiteiten of het onder-
steunen van leefbaarheidsinitia-
tieven.

Als ik 10 miljoen euro win…
Dan blijf ik gewoon wonen waar 
we nu wonen, maar zou ik het 
weiland achter ons huis kopen 
om er een dierenpark, speeltuin 
en ‘chill’ plek voor de jeugd aan te 
laten leggen inclusief WiFi.

Mijn lievelingssport is…
Mijn lievelingssport was vroeger 
voetballen of wedstrijden fluiten, 
maar door blessures momenteel 
alleen 12e man aan de zijlijn (ra-
zende reporter) én pokeren. 

Op televisie kijk ik graag naar…
Mr. Frank Visser doet uitspraak, 
naar muziekprogramma’s en 
wedstrijden van het Nederlands 
(dames) elftal

Mijn beste vriend/vriendin…
Mijn beste vrienden zijn de leden 
van onze carnavalsclub ‘de Res-
tandjes’: Bob, Cocky, Kees, Mar-
ja, An, Jaap, Michel, Maaike, Bea, 
Paul, Frans en Gerrie.

Ik ben bang voor…
de onzichtbare (drugs-)criminali-
teit en de steeds meer ‘ikke’ men-
taliteit binnen onze samenleving.

Ik heb bewondering voor…
mijn vrouw Rina (Boebes) voor de 
wijze hoe zij als ‘bikkel’ hetgeen 
ze zoal heeft meegemaakt heeft 
doorstaan. 

Op mijn bucketlist staat…
Het met de dorpstafel daadwer-
kelijk uitvoeren van plannen die 
voor Moerdijk zijn opgesteld: 
Dorpshart, aanleg fietspad, op-
knappen haven, dorpsmolen en 
reconstructie Steenweg/JW Friso-
straat.

Moerdijk vind ik…
een knus dorp met een actief ver-
enigingsleven.

Wat ik mis in Moerdijk is…
Wat ik persoonlijk mis in mijn 
woonplaats is dat er helaas nog 
maar weinig jongeren actief voet-
ballen bij alle seniorenteams van 
voetbalvereniging TPO. 

Mooiste plekje in Moerdijk…
Mooiste plekjes in mijn woon-
plaats zijn de Ankerkuil, de Appel-
zak en vanaf 2019 het Dorpshart.

Minst mooie plekje in Moerdijk…
het braakliggend perceel op de 
Steenweg tussen het klooster en 
het kruisgebouw. 

Mooiste plekje in gemeente 
Moerdijk…
Dat is de gemeente vanuit de 
lucht met zijn uitgestrekte akkers, 
groen, water en diverse kernen.

Meedoen met hét interview?
Wil jij meedoen? Of ken jij ie-
mand die dat leuk vindt? Of 
kun je iemand noemen die je 
graag door middel van dit in-
terview beter wilt leren ken-
nen?
Stuur een e-mailbericht naar 
redactie@indeklundert.nl.
Elke week kiezen we iemand 
uit en daar gaan we dan op 
bezoek met een vaste vragen-
lijst en hopen via deze rubriek 
deze gewone bijzondere men-
sen beter te leren kennen.
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‘50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-
12e’  

 ‘Doe-dag’ groot succes
Feest in de gemeente Moerdijk, want alle kinderen uit groep 3, 
kregen afgelopen maandag niet alleen het boekje ‘50-dingen-
die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e’ uitgereikt, voor een 
aantal groepen was er ook nog een ‘Doe-dag’ georganiseerd. 

In het gratis boekje staan vijf-
tig leuke buitenactiviteiten die 
de kinderen in hun eigen buurt 
of iets daarbuiten, kunnen on-
dernemen, van hutten bouwen, 
slootje springen, tot een wed-
strijdje kersenpit spugen! Acti-
viteit uitgevoerd? Dan mag het 
hoekje van de desbetreffende 
bladzijde worden afgeknipt als 
‘gedaan!”  Dit boekje, speciaal 
geënt op de gemeente Moer-
dijk, is drie jaar geleden gere-
aliseerd door IVN Etten-Leur 
e.o. samen met het projectbu-
reau KrachtigBuiten van Petra 
Wevers.

Belevenis op de doedag
Vandaar dat op maandagoch-
tend 8 oktober, er een speciale 
én unieke ‘50-dingen-doe-dag’ 
op Camping Markdal in Stan-
daardbuiten voor de kinderen 
georganiseerd werd. Genoeg 
te beleven op deze prachtig 
groene locatie aan de Mark 
waar zeven scholen met 135 
kinderen meededen aan al-
lerlei natuuractiviteiten; zoals 
onderwaterleven scheppen, 

uilenballen pluizen, broodjes 
bakken boven het vuur en be-
smeren met huisgemaakte jam 
van Camping Markdal, herfst-
stukjes maken, bijenhoning 
proeven en nog veel meer! 
Ook de Klundertse en Moer-
dijkse scholen De Rietvest, Het 
Palet en De Klaverhoek deden 
lekker mee met deze 
Doedag. KrachtigBuiten or-
ganiseerde deze dag samen 
met de vrijwilligers van IVN 
Etten-Leur e.o., ZLTO Moer-
dijk, MEC/Kinderboerderij de 
Dierenploeg, RijkZwaan, Et-
ten-Leurse Visvereniging ’t 
Voorntje en vele anderen vrij-
willigers. 

In de loop van afgelopen week 
zijn de boekjes ook uitgedeeld 
in de groepen 3 van de andere 
scholen.  Nét voor de herfstva-
kantie, zodat kinderen bijvoor-
beeld nog in een berg bladeren 
kunnen rollen én een van de 
hoekjes af kunnen knippen:  Nu 
nog 49 natuurdingen te doen!

Gezocht: glazen groentepotten voor Klundert bij Kaarslicht

Voor het aanstaande evenement 
Klundert bij Kaarslicht op 15 de-
cember heeft de werkgroep ‘De 
Lichtpuntjes’  uw hulp nodig. Deze 
werkgroep coördineert de – in-
middels meer dan – 10.000 potten 
en het kaarslicht die avond en zij 
vragen hierbij uw medewerking 

om glazen potten te verzamelen 
(grote glazen groentepotten b.v. 
zoals van HAK). 
Vanaf 17 oktober a.s.  zal er een 
verzamelbak in de Doorsteek te 
Klundert staan alwaar u uw ver-
zamelde glazen potten kunt depo-
neren.  

Gezocht opslagruimte
Tevens is de Stichting Klundert bij 
Kaarslicht op zoek naar een ge-
sponsorde overdekte, droge loods 
c.q. opslagruimte van ongeveer 50 
tot 100 m2 voor opslag van o.a. de 
tienduizenden potten, attributen 
en aankleding. 
Mocht u een leegstaande ruimte 
ter beschikking hebben of iemand 
weten die een dergelijke ruimte 
ter beschikking zou kunnen en/of 
willen stellen, dan is dat meer dan 
welkom.

Vele handen maakt ‘licht’ werk! 
Wilt u uw ‘lichtje’ bijdragen door 
de werkgroep De Lichtpuntjes 
te helpen bij het leggen van de 
10.000 potten, het aansteken van 
de kaarsjes op 15 december, met 
uw (aanhang)wagen helpen te 
vervoeren en opruimen of zou u op 
een andere wijze uw bijdrage wil-
len leveren?  Stuur even even een 
e-mail naar: k.bk@live.nl.

De eerste verjaardag van De 
Stad Klundert gevierd met 
groot feest

De Stad is jarig en dat moest ge-
vierd worden. Het eerste jaar van 
De Stad heeft al vele unieke avon-
den opgeleverd. Ook deze avond 
was weer een onvergetelijke ge-
beurtenis. De Stad Klundert heeft 
topmuzikanten zoals Jan Vayne en 
Petra Berger uitgenodigd om de 
gasten muzikaal te verrassen, ui-
teraard in een sfeervolle Stad.
De avond zat vol met moderne en 
licht klassieke muziek. Het was 
een bijzondere belevenis om naar 
het virtuoze pianospel van Jan 
Vayne te kijken, maar bovenal ook 
heel indrukwekkend om naar te 
luisteren. Vooral de korte impro-
visatie met verzoeknummers uit 

het publiek was een waar spekta-
kelstuk! 
Petra Berger wist als geen ander 
het publiek te raken met haar en-
gelachtige, loepzuivere stem. Zij 
werd begeleid door het Nationaal 
Strijkorkest. 
Het was een feestje in de jarige 
Stad, een avond om niet snel te 
vergeten!

Wil jij zelf ook een keer zo’n unie-
ke avond met Jan Vayne, Petra 
Berger en het Nationaal Strijkor-
kest meemaken terwijl je geniet 
van een heerlijk diner? Kijk dan op 
www.dinnerattheproms.nl.
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Wordt u ook 
Vriend van 
In de Klundert?
Als lezer van onze krant kunt 
u Vriend worden van In de 
Klundert!
Hiervoor vragen we dan een 
financiële ondersteuning 
van 13,57 euro.
Een vreemd bedrag zult u 
zeggen. Wij vinden van niet. 
Want in 1357 kreeg Klundert 
Stadsrechten. Een speciaal 
jaartal dus dat wij graag ver-
binden aan de Vrienden van 
In de Klundert.

Weekblad In de Klundert 
brengt lokaal nieuws. Naast 
artikelen van de eigen re-
dactie, biedt de krant volop 
ruimte aan plaatselijke or-
ganisaties om zich te profi-
leren.  In deze krant kunnen 
nieuwtjes, activiteiten, ver-
slagen en aankondigingen 
onder de aandacht van de 
lokale lezers gebracht wor-
den. Tegelijk helpen deze 
berichten om van deze krant 
dé lokale krant te maken. 
Door middel van deze krant 
samenwerken om de leef-
baarheid te verbeteren. En 
redactionele bijdragen wor-
den gratis gepubliceerd.

De krant wordt gratis huis-
aan-huis bezorgd in de ker-
nen Klundert, Moerdijk, 
Noordhoek, Noordschans, 
Zwingelspaan en Ton-
nekreek.
Dit kunnen we alleen doen 
bij gratie van donateurs, 
sponsors en adverteerders. 
Zonder financiële onder-
steuning is het onmogelijk 
om dit weekblad uit te geven.

Aanmelden als Vriend van In 
de Klundert kan via e-mail 
info@indeklundert.nl.
Sponsors voor andere be-
dragen zijn uiteraard ook 
meer dan welkom!
Sponsorbijdragen kunnen 
overgemaakt worden op 
bankrekening NL06 RABO 
0181 2466 78 t.n.v. Stichting 
In de Klundert o.v.v. Vriend 
van In de Klundert.

Het Verhaal van Klundert 
de geschiedenis van Klundert (deel 3 - 15 oktober 2018)

1421: De Sint-Elisabethsvloed 
Tot halverwege de Middeleeuwen 
ging het leven in het gebied dat 
we nu Noordwest-Brabant noe-
men rustig zijn gangetje. Ook in de 
plaatsjes Die Overdraghe en Nier-
vaart. Men kon goed leven van het 
vervoer en de overslag van en de 
handel in de turf en het zout dat in 
de moerassige omgeving gewon-
nen werd. En men slaagde erin 
om door het aanleggen van dijken 
stukje bij beetje grond terug te 
winnen op het water. 

Met hun werk konden de mensen 
goed in hun onderhoud voorzien, 
maar omdat men bij het afgraven 
van de turf niet altijd ver genoeg 
vanaf de dijken ging graven, was 
dit ook heel gevaarlijk. Juist door 
vlakbij de dijken grote putten te 
maken, werden deze zwak. De 
graaf of de leenheren, die land van 
de graaf leenden, verboden vaak 
om te dicht bij de dijk te graven. 
Maar niet altijd werd er naar zo’n 
verbod geluisterd. En zo moet er-
gens in de buurt van Moerdijk de 
dijk zo zwak zijn geworden dat 
deze tijdens een zware storm is 
doorgebroken. Dat gebeurde in 
de nacht van 18 op 19 november 
1421. De nacht na de dag van het 
feest van de heilige Elisabeth van 
Thüringen. Daarom wordt deze 

doorbraak nog steeds de Sint 
Elisabethsvloed  genoemd. Het 
is een vreselijke ramp geworden. 
Omdat het water al maar hoger 
werd en de storm steeds erger, 
braken er toen nog meer dijken 
door. Toen het allemaal voorbij 
was, bleken er wel zo’n 72 dor-
pen helemaal weggespoeld te 
zijn en andere zwaar beschadigd. 
Hoewel de dorpen meestal nog 
erg klein waren en er niet zoveel 
mensen woonden, waren en bij 
deze ramp kwamen zo’n tweedui-
zend mensen om het leven en ook 
ontzettend veel vee, Ook Niervaart 
was één van die verdronken dor-
pen. Veel is daar echter niet over 
bekend. Naar verluid zijn er nog 
een aantal jaren mensen blijven 
wonen. Men kon de dijken echter 
niet goed herstellen, zodat het 
water bij iedere storm weer stuk-
ken land kapotsloeg en polders 
en dorpen weer onderliepen. De 
laatste bewoners zijn rond 1440 
weggegaan. Het is onbekend wat 
er daarna gebeurde.

1561: Een nieuw dorp 
Na de ramp wordt West-Brabant 
beetje bij beetje herwonnen op 
de zee. Boeren bouwen de eerste 
terpen en dijken. Ook graven en 
onderhouden ze sloten om water 
af en aan te voeren. Het gebied 

wordt steeds verder ingepolderd. 
Zo begint de strijd tegen het wa-
ter.
In 1458 verdelen de Heren van 
Breda en Bergen op Zoom 
West-Brabant in grote en kleine 
polders. Elke polder krijgt een ei-
gen bestuur dat verantwoordelijk 
is voor voldoende afwatering en 
beheer en onderhoud van sluizen, 
dijken en/of molens. Tussen 1500 
en 1600 is West-Brabant een lap-
pendeken geworden van polder- 
en waterschappen. In de eeuwen 
daarna zijn er allerlei fusies, af-
splitsingen en nieuwe samenwer-
kingen.
Pas in 1537 is het land weer zo 
hoog geworden en had men zoveel 
grond teruggewonnen op het wa-
ter, dat Hendrik van Nassau, die 
door vererving Heer van Niervaart 
is geworden, de schorren liet op-
meten en men plannen ging ma-
ken om weer een dijk aan te leg-
gen. Het duurt echter nog 19 jaar 
voordat men daar eindelijk mee 
begint. Wanneer de dijk in 1561 
helemaal klaar is, ontstaat er, op 
de plaats waar Klundert nu nog 
steeds ligt, een nieuw dorp dat 
Clundert  wordt genoemd. 

Wordt vervolgd, tot volgende week

(Verloop van de bedijkingen in het westelijke zeekleigebied.
Stichting voor Bodemkartering 1967)

De kracht van het dorp Moerdijk

Samen sterk, samen spelen!
In Moerdijk hebben ze al vaker be-
wezen dat ze met elkaar ergens 
de schouders onder kunnen zet-
ten om iets voor elkaar te krijgen. 
Ook in deze tijd zet het dorp zich 
weer in om Moerdijk nog fijner en 
toegankelijker te maken. Nu zijn 
ze in Moerdijk bezig om in actie te 

komen om de toekomstige speel-
tuin in het Dorpshart niet alleen te 
voorzien van speeltoestellen voor 
valide kinderen, maar ook voor 
minder valide kinderen, zodat ze 
allemaal samen kunnen spelen.

Ook de kinderen zelf zullen hun 

steentje bijdragen om dit doel 
te verwezenlijken. Basisschool 
De Klaverhoek organiseert op 
woensdag 31 oktober een speciale 
sponsorloop. Er zullen van 11.45 
uur tot 12.15 uur die dag rondjes 
gerend worden over de stoep rond 
het blok om de school.
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Politieberichten
Wat zich afgelopen week in en rond Klundert heeft afgespeeld:

Overlast jeugd op schoolplein De 
Rietvest
Melding ontvangen van overlast 
jeugd op schoolplein van De Riet-
vest in de avonduren. School heeft 
er geen probleem mee als de 
jeugd op het schoolplein speelt, 
maar nu worden er spullen ge-
sloopt, urineert men tegen het ge-
bouw, laten rommel achter, tafel 
wordt verzet en lamp verdraaid en 
was er een brandplek van een be-
ginnend brandje te zien op een ta-
fel. De volgende dag gaan de leer-
lingen weer naar school en daarin 
wil je ze niet laten spelen.
Na komst politie vluchtte men 
weg. 
Bord verboden toegang (art. 461 
Wetboek van Strafrecht) wordt 
geplaatst op schoolplein waar-
door men ’s avonds niet meer op 
schoolplein mag komen. Is wel 
jammer want de goeden lijden nu 
weer onder de kwaden.
Werd door mij met jongerenwerk 
Moerdijk besproken en hopelijk 
leidt dit tot een oplossing. Als dit 
niet werkt gaan we boetes uitde-
len (verboden toegang, vandalis-
me).

Diefstal uit tuinhuisje
Via internet een aangifte ontvan-
gen dat men in de nacht van vrij-
dag 5 oktober op zaterdag 6 ok-
tober gereedschap heeft gestolen 
uit een tuinhuisje aan ’t Hooft. 
Mocht u rond deze tijd iets gezien 
of gehoord hebben dat belang-
rijk voor ons is, dan horen wij dat 
graag.

Burenruzies
Regelmatig word ik bij een buren-
ruzie gevraagd om te bemiddelen, 
maar dit moet eigenlijk de laatste 
stap zijn. 
Op de site van de politie staan een 
aantal tips, waarvan ik er een paar 
hieronder zal weergeven:
• Probeer eerst met elkaar te 

praten. De ervaring leert dat 
buren een blijvende oplossing 
willen voor hun onderlinge 
problemen, zodat zij weer ge-
woon en prettig naast elkaar 
kunnen wonen.

• Schakel buurtbemiddeling in 
als u er samen niet uitkomt, 
maar wel bereid bent om sa-
men tot een oplossing te ko-
men. De buurtbemiddelaars 
zijn onafhankelijk, kiezen 
geen partij en gaan vertrou-
welijk om met de informatie. 
Buurtbemiddeling is alleen 
mogelijk tussen gelijkwaar-
dige partijen. Dus niet tussen 

huurder en verhuurder. Wel 
tussen mensen die in het-
zelfde portiek of huizenblok 
wonen. Buurtbemiddeling 
kan ook niet als het gaat om 
criminaliteit, familieproble-
men, drugsoverlast of psy-
chiatrische problematiek. U 
kunt contact opnemen met 
buurtbemiddeling door te 
mailen naar buurtbemidde-
ling@moerdijk.nl of te bellen 
met 06-44688219.

• Schakel de politie pas in als 
het uit de hand loopt. Bijvoor-
beeld als er strafbare feiten 
worden gepleegd, zoals ver-
nieling of mishandeling. De 
politie erbij halen is meestal 
niet bevorderlijk voor de on-
derlinge sfeer. Schakel dus 
tijdig buurtbemiddeling in. 
Bedenk ook dat de politie 
sneller tot actie overgaat als 
meerdere mensen klachten 
hebben. Informeer daarom 
ook in de buurt wat andere 
buren ervan denken.

Ik heb zeer goede ervaring met 
buurtbemiddeling van de ge-
meente Moerdijk. Zij nemen echt 
de tijd voor uw probleem.

Ron van Bentum
Wijkagent van Klundert, Wil-
lemstad, Helwijk, Tonnekreek, 
Noordschans en Noordhoek.
Telefoon  0800-8844
Twitter : @wa_Moerdijk04
Email :
Ron.van.Bentum@politie.nl

Kerkberichten
Hervormde Gemeente Klundert

Hervormde kerk, Kerkring 1 Klun-
dert
I: nhkerkklundert.nl

Zondag 21 oktober
10.00 uur: Ds. D.C. Groenendijk uit 
Klundert
Gezamenlijke doopdienst in Gere-
formeerde kerk
18.30 uur: Ds. G.M. van der Linden 
uit Klundert
Gezamenlijke dienst in Hervorm-
de kerk
 
Gereformeerde Kerk Klundert

Gereformeerde Kerk, Von Kropff-
plein 1 Klundert
I: www.gkklundert.nl

Zondag 21 oktober 
10.00 uur: Ds. D.C. Groenendijk uit 
Klundert
Gezamenlijke doopdienst in Gere-
formeerde kerk
18.30 uur: Ds. G.M. van der Linden 
uit Klundert
Gezamenlijke dienst in Hervorm-
de kerk

Protestantse Gemeente Moerdijk

Protestantse Kerk, Wilhelminap-
lein 1 Moerdijk

Zondag 21 oktober
9.30 uur: Ds. F. den Harder

Rooms Katholieke Immanuel Pa-
rochie Cluster West
(Willemstad, Fijnaart, Klundert 
en Noordhoek)

H. Jacobus de Meerdere Kerk
Molenstraat 26 Fijnaart

T: 0168-462345
E: pkwest@immanuel-parochie.eu
I: www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken 
Michael Bastiaansen
T: 06-46341138

Donderdag 18 oktober
9:30 uur: Gebedsviering in Fijnaart
Voorganger: diaken 
Michaël Bastiaansen

Vrijdag 19 oktober
17.00 uur: Woord & Communie in 
H. Josephkerk in Noordhoek
Voorganger: diaken Michaël Bas-
tiaansen 
19.00 uur: Oecumenische gebeds-
viering in Mauritshof Klundert

Zondag 21 oktober
9:30 uur: Eucharistieviering in Fij-
naart
Voorganger: Pastoor M. Prasing

Rooms Katholieke Immanuel Pa-
rochie Cluster Oost
(Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zeven-
bergschen Hoek en Langeweg)

H. Bartholomeus Kerk
Kerkplein 4 Zevenbergschen Hoek

Zaterdag 20 oktober
19:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor M. Prasing

Vraag & Aanbod
Als vakleerkracht handvaar-
digheid op de basisschool ben 
ik naar puzzelstukjes. Voor een 
opdracht heb ik ruim 100 puz-
zelstukjes per leerling nodig. 
Met het gegeven dat ik bijna 
170 leerlingen moet voorzien 
kom je toch gauw op 20 puzzels 
(al dan niet compleet) van 1000 
stukjes.

Wie heeft dit toevallig zomaar 
in de kast liggen en zou er 

graag van af willen? Ik ben er 
blij mee!

Margreet Troost, Klundert

Reageren mag via het mail-
adres van de redactie: 
redactie@indeklundert.nl.
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Adverteren?
Mail naar:

advertenties@indeklundert.nl

Activiteiten in het Huis van 
de Wijk in Klundert
Knutselen voor kinderen woensdagmiddag 17 oktober
Van 14.00 tot 15.30 uur is het weer knutselen voor kinderen. Je kunt 
je opgeven via: ivanninu@hotmail.nl. Er wordt een herfstkoffertje ge-
maakt. De kosten zijn € 3,00 per kind inclusief drinken en wat lek-
kers.

Knutselactiviteiten woensdagavond 17 oktober 
Om 19.00 uur zijn er weer diverse knutselactiviteiten. Opgeven hier-
voor kan in het Huis van de Wijk.

Kom in de kern donderdagmiddag 18 oktober 
U bent dan welkom tussen 13.00-14.00 uur. U kunt tijdens dit in-
loopspreekuur binnen lopen met vragen over zorg, welzijn, wonen 
en voor de kruisvereniging.

Herfststukjes maken op dinsdagmiddag 23 oktober
Vanaf 13.30 uur kunt u een mooi herfststukje komen maken. Ma-
rion’s bloemendecoratie komt deze activiteit verzorgen. De kosten 
hiervoor zijn € 10,00 pp en opgeven (voor 18 Oktober) kan in het Huis 
van de Wijk.

Modeshow woensdag 24 oktober
’s Morgens om 10 uur en ‘s middags om 12 uur zal Esthers Mode-
wensen haar najaarscollectie komen showen. U bent van harte wel-
kom om tijdens de koffie de nieuwste mode voorbij te zien komen. 

Sporten iedere dinsdagmiddag van 14.00- 16.00 uur 
Er wordt onder leiding van Meer Moerdijk ‘gesport’. Deze activiteit 
is voor mensen die chronisch ziek zijn. Daarbij worden de mantel-
zorgers op dat moment ontlast. Een laagdrempelige manier om in 
beweging te blijven.

Eetpunt iedere dinsdagavond om 17 uur
Het eetpunt is iedere dinsdag. Wil je een handje helpen bij de voor-
bereidingen, dan ben je om 16.00 uur welkom. Opgeven voor de 
nieuwe groep (om de week) kan in het Huis van de Wijk.

Jongeren in Huis van de Wijk op dinsdagavond
Tussen 19.00 en 22.00 uur zijn de jongeren welkom in het Huis van 
de Wijk.

Spelletjesavond op donderdagavond 
Dan worden er in het Huis van de Wijk allerlei spelletjes gespeeld. 
Sjoelen, Triominos, koersbal, jeu de boules, rikken, rummikub enz. 
Speelt u gezellig mee? Van 19.00-21.00 uur bent u van harte wel-
kom.

Schilderen Iedere vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur
Onder begeleiding worden de mooiste kunstwerken gemaakt. Bent 
u nieuwsgierig, wilt u weten of het wat voor u is? Loop eens binnen. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom.

Weeksluiting op vrijdagavond om 19.00 uur
Een moment van bezinning tijdens de weeksluiting iedere vrijdag-
avond.
Na afloop is er altijd mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot 
van een bakje koffie of thee.

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 Tineke Veenstra-Korteweg:

Allereerst gefeliciteerd met de uitgave van jullie nieuwe weekblad. Een 
goed initiatief!

Ik reageer nu op het stukje van Arie Endeman, die al geruime tijd in Klun-
dert woont en zich daar helemaal thuis voelt.

Dit vind ik geweldig, want datzelfde ervaar ik in Vroomshoop, de vroegere 
woonplaats van Arie.

Ik ben Tineke Veenstra-Korteweg en ik ben in Klundert geboren. Mijn 
geboortehuis is in de Kerkring, twee huizen van Arie’s huidige woning. 
Na ons huwelijk met Gert (uit Bloemendaal) zijn we via Oud-Beyerland in 
1966 naar Vroomshoop gegaan.

Gert als gymleraar naar het voortgezet onderwijs en na een paar jaar 
kwam ik op de Kennedyschool te werken. De broer van Arie zat bij mij in 
de klas. Toen we in 2001 met de vut gingen, vroegen veel mensen of we 
weer naar onze roots terug wilden. Ons antwoord was nee. En waarom? 
We voelen ons hier thuis.

Af en toe komen we in Klundert en dan is het of er een warme deken over 
ons heen komt, zoveel lieve familie om ons heen.

Maar als we ‘s avonds weer naar Vroomshoop terugrijden en we gaan 
over de IJsselbrug bij Deventer, dan zeggen we we zijn weer bijna thuis. 
Maar Arie jij wordt nooit een Brabander en ik word nooit een Tukker.

Ik wens je nog veel goede jaren in de Klundert.

Ingezonden door Kees Hendrikx:

Het raadsel van Klundert opgelost!

Na het verschijnen van het eerste artikel over de geschiedenis van Klun-
dert kreeg ik van diverse lezers de vraag hoe het nou eigenlijk zit met de 
stadsrechten en hoe lang Klundert nou eigenlijk bestaat. Het is inder-
daad vreemd dat op twee naast elkaar liggende pagina’s twee verschil-
lende jaartallen staan die beide verwijzen naar het ontstaan/bestaan van 
hetzelfde dorp/stadje. 

Daarover bestaat in Klundert nogal wat verwarring. Die is ontstaan toen 
we in 2007 herdachten dat het dorp Niervaart, een dorp dat tot ongeveer 
1440 lag in de buurt van de plek waar in 1651 Klundert ontstond, in 1357 
de bevoegdheid kreeg om zelf recht te spreken en daarmee aanspraak 
kon maken op stadsrechten. Stadsrechten, die overdraagbaar waren op 
“rechtsopvolgers”.

De feestelijkheden, die in 2007 een heel jaar lang in Klundert plaatsvon-
den, kregen de naam “Klundert 650”. In de volksmond werd dat al gauw 
“het 650-jarig bestaan van Klundert”. Het Klundert waarin we nu wo-
nen, werken, leven, enz. heeft dus ergens in de buurt van 1651 de stads-
rechten van Niervaart overgenomen/geërfd, die in 1357 door de Heer en 
Vrouwe van Strijen verleend waren aan Niervaart.

Ter informatie:

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van lezerspost ligt bij de afzender. 
Alleen lezerspost met naam en achternaam wordt geplaatst. 
Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst. 
Grof taalgebruik, beledigende opmerkingen en racisme, dat wordt niet 
geaccepteerd. 

Rectificatie

Bingo Westerkwartier uitgesteld
In de vorige editie van Weekblad 
In de Klundert stond een voor-
aankondiging van een Bingoavond 
in Het Westerkwartier op 9 no-
vember. Deze Bingo gaat niet 
door vanwege het 11-11 feest 

wat gelijktijdig wordt gehouden. 
Een nieuwe datum voor de Bingo 
wordt binnenkort geprikt en zal 
dan uiteraard gepubliceerd wor-
den in dit blad.
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Tip de redactie
Mail naar:

advertenties@indeklundert.nl

Druk op expositie in De Stad 
Klundert

Zaterdag en zondag tekende de werkgroep Exposities namens de 
Stichting Cultuur Moerdijk voor een prachtige tentoonstelling in De 
Stad Klundert. Doorgaans waren de tentoonstellingen van Cultuur 
Moerdijk in De Schuur in Zevenbergen, maar omdat de stichting graag 
veel meer kern overschrijdend haar activiteiten wil gaan organiseren 
was deze keer gekozen voor deze mooie Klundertse locatie.

Er was kunst te zien van diver-
se kunstenaars van het Kunste-
naarscollectief WEI-J en van de 
Raamberg Groep. Als muzikale 
omlijsting zorgde zaterdag pianist 
Wout Kwakernaat voor mooie ach-
tergrondmuziek en zondagmiddag 
werd het publiek getrakteerd op 
een mooi optreden van het duo 
Marieke en Pieter (zang en gitaar).

Indrukwekkend
De Stad Klundert leent zich uit-
stekend voor zo’n kunstexpo. De 
werken kwamen prachtig tot hun 
recht in de geweldig mooie entou-
rage van de voormalige kerk. Alles 
was ruim opgezet, dus het publiek 
kon op het gemak rondwandelen 
om de kunstwerken te bewonde-
ren. Schilderijen, beeldhouwwer-
ken, keramiek en grafiek, maar 
ook ikebana en vrije vormgeving, 
het was een mooie afwisselende 
tentoonstelling en de organisatie 
heeft heel wat complimenten in 
ontvangst mogen nemen. Vooral 
de bruidsjurken, prachtig opge-
steld op een podium achterin de 
kerk, trokken de aandacht. Het 
was dan ook heel indrukwekkend 
om van dichtbij te zien dat de jur-
ken helemaal gemaakt waren van 
boterhamzakjes. De titel “De weg 

naar de wittebroodsweken” was 
dan ook letterlijk heel veelzeg-
gend.

Combinatie beeldende kunst en 
muziek
Juist de combinatie van beeldende 
kunst en muziek was een goede 
greep voor deze tentoonstelling. 
Het gaf het geheel iets extra’s wat 
zeker door de bezoekers gewaar-
deerd werd. Zaterdag kon men 
genieten van een mooie rustige 
omlijsting door pianist Wout Kwa-
kernaat. Zondag was het duo Ma-
rieke en Pieter te gast en zij ga-
ven met hun mooie en sfeervolle 
luisterliedjes weer een heel ander 
cachet aan deze tentoonstelling.
De organisatie mag zeker tevre-
den terugkijken op een mooie en 
succesvolle tentoonstelling in De 
Stad Klundert.

Actieve week Judoklub Klundert

De afgelopen twee weekenden 
was er een hoop te doen voor 
jeugdleden van JudoKlub Klun-
dert.

In het weekend van  5 t/m 7 ok-
tober ging de club op judokamp 
en een week later waren de Klun-
dertse judoda’s te gast in Hank 
voor een streekontmoeting.

Jeugdkamp
Met 43 kinderen  in de leeftijd van 
6 tot en met 17 jaar togen de Klun-
dertse judoka’s het eerste week-
end van oktober naar de Stoofpol-
der in Bruinisse. Daar beleefden 
ze een kamp met als thema de 
Ninja.  Op vrijdagavond moesten 
de judoka´s verdeeld in 4 groe-
pen diverse behendigheid spelle-
tjes uitvoeren op het strandje van 
Bruinisse.  Op zaterdag stond er 
weer een druk programma op de 
rol. Dezelfde groepen moesten bij 
toerbeurt diverse behendigheids-
spellen afgewisseld met lessen in 
diverse judo technieken uitvoeren. 
Aan het eind van de dag en met 
een buik vol frietjes wisten de ju-
doka´s toch nog genoeg energie 
te vinden voor 1,5 uur disco judo.
Ook op de zondag was het weer 
vroeg uit de veren. Ook nu waren 
er weer diverse activiteiten ge-
pland zoals een bootkamp, be-
hendigheidsspellen en de moge-
lijkheid een voorschot te  nemen 
op het komende  band en slip exa-
men wat in december op de kalen-
der staat.
Een geweldig leuk kampweekend 
waar de kinderen met veel plezier 
op terug kunnen kijken.

Streekontmoeting
Op zaterdag  13 oktober stond al-
weer het volgende evenement te 
wachten. De streekontmoetingen 
zijn van start gegaan.  Tien judo-

ka´s waarvan de helft  pas net op 
judo zit en dus nog nooit een wed-
strijdje hadden gedaan namen na-
mens JudoKlub Klundert deel aan 
deze ontmoeting.
Plaats van handelen was dit keer 
in Hank en gastheer was Budover-
eniging Rijen.  
Waar sommige nieuwbakken ju-
doka´s in hun 1e partij nog on-
wennig waren en na een worpje  
gewoon bleven liggen, veranderde 
die houding gaandeweg het toer-
nooi.  Ze hadden al snel door dat 
het iets anders was als bij de trai-
ning en dat er meer gedaan moest 
worden in het `echte` judo. Blijkt 
maar weer dat je met meedoen 
aan wedstrijden heel snel leert.

Uitslagen van deze streekont-
moeting:
Een eerste plaats voor 
Sylvester Koorevaar
Een tweede plaats voor Sanne 
Krijgsman, Bart van Zijderveld, 
Mace Laurijsse, Finn den Hoed en 
Ties van Wetten.
Een derde plaats voor 
Fee Verstraten
Een vierde plaats ondanks hard 
werken  was er nog voor Maartje 
Troost, Brent Sebel en Samuël 
Koorevaar.

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn welkom bij Ju-
doKlub Klundert. Kinderen vanaf 5 
zijn welkom voor een paar proef-
lessen.
Naast judo kunnen jeugd en vol-
wassenen ook voor Aikibudo te-
recht bij Judoklub Klundert.

Informatie over trainingsdagen en 
-tijden is te vinden op de website: 
www.judoklubklundert.nl. 
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DSO 1 vergeet te winnen van 
Scheldevogels
DSO 1 heeft op bezoek bij Scheldevogels net niet gewonnen. In een span-
nende, doelpuntarme wedstrijd wist de ploeg uit Bergen op Zoom in de 
laatste minuut de gelijkmaker binnen te schieten en daardoor eindigde 
de wedstrijd in 10-10. Voor DSO voelde dit als onnodig puntverlies. 
DSO blijft daardoor, net als Scheldevogels, steken in de middenmoot. De 
laatste twee wedstrijden voor de zaalcompetitie zullen voor DSO gaan 
bepalen of het omhoog of omlaag moet kijken. Volgende week speelt 
DSO thuis tegen Blauw Wit om 16:00 uur. 

Uitslagen zaterdag 13 oktober:
Scheldevogels 1 - DSO 1: 10 - 10
Tjoba 2 - DSO 2:  16 - 10
DSO 4 - Nieuwerkerk 9: 3 - 10
DSO 5 - RWA 8:  6 - 9
DSO 6 - DeetosSnel 8: 8 - 12
Keep Fit ‘70 A2 - DSO A1: 2 - 26
DSO B2 - DeetosSnel B2: 12 - 7
Focus B2 - DSO B3: 14 - 1
DSO C1 - DVS ‘69 C1: 3 - 15
Keep Fit ‘70 D1 - DSO D1: 4 - 16
DSO D2 - Springfield D2: 5 - 2

Keep Fit ‘70 E1 - DSO E1: 9 - 4
Juliana E3 - DSO E2: 10 - 4
DSO E3 - Juliana E4: 9 - 0
PKC/SWK F7 - DSO F1: 7 - 6

Programma zaterdag 20 okto-
ber: 
16:00: DSO 1 - Blauw Wit 1
14:30: DSO 2 - Juliana 2
14:30: DSO 5 - KCR 9
13:00: DSO B3 - VIOS B1

Voetbalnieuws TPO Moerdijk

Weer winst voor TPO vrouwen!

Uitslagen zaterdag 13 oktober
Baronie JO17-5 – DHV/TPO/VOV 
JO17-1  1 - 5
DHV/TPO MO17-1 – DVVC MO17-1  
5 - 2
De Fendert Jo13-2 – TPO/DHV/
VOV Jo13-2  0 - 12
DEVO JO11-1 – TPO/DHV/VOV 
JO11-1  8 - 2
TPO/DHV/VOV JO10-1 –  
Wieldrecht JO10-3  0 - 12
Oranje Blauw’14 JO9-1G – TPO/
DHV/VOV JO9-1  1 - 8

TPO/DHV/VOV JO8-1 – Waspik 
JO8-1  0 - 8

Uitslagen zondag 14 oktober 
DVVC 1 – TPO 1  4 - 2
TPO 3 – Be Ready 5  2 - 3
TPO/DHV VR1 – Dussense Boys 
VR1  6 - 1

Programma zaterdag 20 oktober
10.30u DHV/TPO MO17-1 – Made-
se Boys MO17-1  Den Hoek
11.00u DHV/TPO/VOV JO13-1 – 
Right’Oh JO13-1G  Den Hoek
08.30u Rijsoord JO13-3G – TPO/
DHV/VOV JO13-2  Ridderkerk
08.30u VVGZ JO10-6 – TPO/DHV/
VOV JO10-1  Zwijndrecht

Programma zondag 21 oktober
09:30u TPO 2 – Victoria’03 7
11.30u VCW 3 – TPO 3
10.45u TPO/DHV VR1 – Roosen-
daal VR1

Klundert worstelt zich langs 
Smerdiek
In een van Klundertzijde vooral in de tweede helft zeer matig optreden, 
heeft Klundert goede zaken gedaan door met 0-1 te winnen van Smer-
diek door een benutte strafschop van Peter van Wingerden. 
Zaterdag ontvangt Klundert DFC uit Dordrecht.

Uitslagen 13 oktober:
Smerdiek 1 - Klundert 1 0-1
Yerseke 2 - Klundert 2 5-0
DFC 5 - Klundert 4 2-0
Klundert 5 - Alliance 3 3-3
Internos JO15-1 - Klundert JO15 
10-2
Klundert JO13-1- Oranje Wit JO13-3 
2-7
Roosendaal JO13-5 - Klundert JO13-2 
8-0
Klundert JO12-1 - Alliance JO12-1 
7-1
Klundert JO10-1 - Virtus JO10-1 
2-17
Virtus JO9-1 - Klundert JO9-1 
7-6
SC Gastel JO8-1 - Klundert JO8-1 
0-6
De Fendert JO8-2 - Klundert JO8-2 
1-4

Klundert JO7-1 - Klundert JO7-2 
5-2
Klundert JO7-3 - Schijf JO7-2G 
5-14

Programma 20 oktober
14:30 Klundert 1 - DFC 1 
13:45 SVO/DKS’17 VR3 - 
Klundert VR1
14:30 Rijsoord JO19-1 - Klun-
dert JO19-1 
12:00 Klundert JO17-1 - Prin-
senland JO17-1 
11:00 Klundert JO15-1 - Le-
pelstr. Boys JO15-1 
08:30 Oosterhout JO8-1 - 
Klundert JO8-1 
08:45 Moerse Boys JO8-2G - 
Klundert JO8-2

Sportnieuws?
Mail naar:redactie@indeklundert.nl

DSO B1 Kampioen veldcompetitie

DSO B1 heeft het weer voor elkaar: kampioen veld! Met maar liefst 16-3 
wist B1 zich zaterdag al als kampioen te plaatsen met nog één wedstrijd 
in het vooruitzicht. Onder de enthousiaste leiding van Joyce ten Cate 
heeft dit team wéér bewezen dat ze tot mooie prestaties in staat zijn. 

Na de laatste wedstrijd maandagavond in Middelharnis is de overwin-
ning gevierd met een royale hoeveelheid confetti, alcoholvrije bubbels 
en heerlijke grote fototaart van het team, aangeboden door hun vaste 
sponsor Autoschade Zevenbergen.

Foto Leonne Dekkers



Openingstijden
maandag t/m zaterdag 

08:00 - 21:00 uur

zondag 
10:00 - 18:00 uur

500 
gram

€ 1,99

én vanaf 

donderdag:

Verse aardbeien 

van familie 

Deijkers uit 

Fijnaart!

Koekjes bakken in de herfstvakantie!

van 
4 t/m 12 

jaar

gram
€ 1,99€ 1,99€ 1,99

Fijnaart!

Donderdag 18 oktober
vanaf 14:00 tot 16:00 uur!

Opgeven kan bij de servicebalie.

bij


