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LEUTSPECIAL
Prins Basterino kijkt uit naar alternatief carnavalsfeest

“Laat zien wat voor mooie gemeenschap we zijn”
er nog veel meer beperkingen
zouden komen, want het virus
greep snel om zich heen. Er werden steeds meer mensen ernstig
ziek, ook in onze kern. Als alle
beperkingen in het nieuwe jaar
dan ook nog uitgebreid worden,
gaat het feestgevoel er wel uit.
Althans, bij mij dan.”

Prins Basterino had zich carnaval 2021 heel anders voorgesteld.

We staan aan de vooravond van carnaval 2021. Door de lockdown
is het feest veel minder feestelijk. Toch hebben carnavalsstichting
de Kleibatsers, de Gospelpompers, de Dijkrakkers en horeca-exploitanten een alternatief carnavalsprogramma op touw weten te
zetten. Verderop in deze speciale Fendert Lokaal vind je alles over
‘Speure naor dun leut’ en het ‘Kleigats digitaol carnavalscafé’.
Maar eerst laten we Prins Basterino aan het woord.
Basterino van Hoof zwaait inmiddels twee jaar de scepter
over het Kleigat. Hoe beleeft hij
dit bijzondere carnaval? “Nou,
ik beleef helemaal niks”, laat hij

weten. “Het is stil. Normaal leef
je er helemaal naartoe. Zeker
toen de Elfde van de Elfde niet
doorging was het feestgevoel al
helemaal weg. We wisten dat

Een warm hart
Prins Basterino krijgt wel een
warm gevoel. “In ons mooi Kleigat wonen gelukkig heel veel
mensen die het verenigingsleven
en ons Kleigats carnaval een
warm hart toedragen. Mensen
die zeer vindingrijk zijn en plannen maken hoe nu toch feest te
vieren. Vorig jaar werden ook al
plannen gemaakt om bijvoorbeeld buiten carnaval te vieren.
Toen de regels werden verscherpt kon alles de prullenbak
in. Helaas geen optocht, geen
Elfde van de Elfde en geen carnaval in het Kleigat en voor mezelf
geen Prins Basterino in 2021 die
voorgaat in de leutstoet. Maar
dan zijn daar onze vrijwilligers,
bouwers en plaatselijke horeca
die er toch voor gezorgd hebben
dat je thuis leut kan vieren met
loterijen en muziek. Laat ons
met z’n allen in het Kleigat zien
wat voor een mooie gemeenschap wij zijn en ook daarbuiten. Doe vooral mee met onze
carnavalslivestream op zaterdag
om 13.11 uur. Dat wordt vier
uur lang lachen en gieren, met
muziek en The Masked Singer
Kleigat. Daarnaast zijn er onze
speurtochten. Er valt dus toch
genoeg te beleven.”
Afscheid
Zijn doorluchtige hoogheid heeft
helaas afscheid moeten nemen
van een van de leden van zijn
gevolg. “Marco Dierks, bedankt

voor de supermooie en leuke
tijd. Vorig jaar was je een geweldige ceremoniemeester en
we hebben verschrikkelijk met
je gelachen. We hadden je dit
jaar een mooi afscheid willen
geven, maar dat kon helaas niet.
Je wordt zeker niet vergeten en
inmiddels heb je een mooie ridderorde ontvangen”, aldus Prins
Basterino. “Gelukkig hebben we
een nieuw lid mogen verwelkomen in de persoon van Bennie
Traets. Bennie, ik wens je veel
succes en hopelijk blijf je lang
lid van ons gezelschap. Dan de
vraag die ik vorig jaar ook al heb
gesteld: ‘Wie zou onze raad nog
meer willen versterken?’ Aanmelden kan altijd.”
Oproep
De prins eindigt met een oproep
aan alle Kleibatsers. “Blijf vooral je huis versieren. Ik zie het
steeds meer en vind het geweldig om overal de vlaggen te zien
hangen. Bouwers, blijf bouwen
en we komen als het weer mag
bij jullie kijken en een praatje
maken. Verder wil ik de horeca bedanken die toch in deze
moeilijke tijd alles blijft steunen.
Laten wij hen ook steunen door
wat vaker aan huis te bestellen.
Altijd lekker toch! Volgend jaar
gaan we het inhalen en feesten
tot we erbij neervallen. Dan
halen we het in en doen we net
alsof we dan 55 jaar bestaan.
Dus dubbel zoveel feest. Lieve
mensen, blijf gezond en probeer je aan de regels te houden
zolang als het moet, zodat we
volgend jaar weer heerlijk die
polonaise in gang kunnen zetten
en hopelijk mag ik dan nog een
keer voorgaan in de leutstoet.”

Door Jan Willem van Bodegom
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Colofon

Het digitaole carnavalscafé

Sinds dat virus de journaals,
talkshows en ons leven domineert is niets meer hetzelfde.
Een bioscoopje pikken, een
voorstelling bezoeken, uit
eten gaan, blijven plakken in
de kroeg, we kunnen het ons
al bijna niet meer herinneren.
Zelfs even vlug naar de winkel
om iets te kopen is er niet
meer bij. En mag je bij een
essentiële winkel naar binnen,
dan slaan door dat lapje voor
je neus en mond je brillenglazen zodanig aan dat je nog
geen artikel weet te vinden.
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TER INTRO

Dat wordt zaterdag onder andere lachen met Dré.

Zaterdag 13 februari begint om 13.11 uur het digitaole carnavalscafé. Het gezellige programma bestaat uit vier blokken (zie pagina 5) en is te volgen via www.twitch.tv/kleigat.
Hieronder wat meer uitleg over het digitaole carnavalscafé en de
livestream waarop je het programma kunt volgen.
Wat is een livestream?
Een livestream lijkt heel veel op het kijken van een filmpje op YouTube, met als grote verschil: je kijkt naar iets wat live gebeurt in
plaats van een opgenomen filmpje.
Wat heb je nodig om een livestream te bekijken?
Een goede internetverbinding en een laptop, computer, smart-TV of
tablet. Je kunt ook op je smartphone de livestream bekijken, maar
omdat het scherm klein is kijkt dit niet prettig.
Hoe bekijk je de livestream?
Ga naar de website www.twitch.tv/kleigat of www.kleibatsers.com
Hier staat nu een plaatje maar vanaf 13 februari 13.00 uur zul je hier
het bewegende beeld en geluid van de livestream zien.
Moet ik inloggen?
Nee, om de livestream te kijken ben je niet verplicht om in te loggen
of als je telefoon of tablet kijkt een app te downloaden.
Naast de livestream is er ook een mogelijkheid om te chatten, wil je
hieraan meedoen dan moet je wel inloggen. Klik hiervoor op registreren, verzin een gebruikersnaam (1 woord, geen cijfers of vreemde tekens) bijvoorbeeld je voor- en achternaam zonder spatie, verzin
een wachtwoord, vul je geboortedatum in, vul je e-mailadres in, klik
op registreren, vul de code in die je per e-mail krijgt toegestuurd en
klaar. Inloggen kun je nu al doen op het apparaat waar je dadelijk de
livestream mee gaat bekijken. Veel apparaten onthouden namelijk
dat je ingelogd bent.
Wat kan er mis gaan?
Je ziet wel beeld maar hebt geen geluid. Controleer eerst of het geluid van je laptop, tablet of tv aan staat. Is dit goed ingesteld, dan
staat waarschijnlijk het geluid van de livestream gedempt. Links onderin beeld van de livestream staat een afbeelding van een luidspreker stel hier het volume in.
Je beeld blijft stil staan. Waarschijnlijk maak je gebruik van wifi en
is je wifi signaal even minder sterk geweest. Laad je internetpagina
opnieuw of druk op verversen. Komt dit vaak voor, sluit je computer
dan met een kabel op het internet aan of verplaats je laptop of tablet
naar een andere plaats in de kamer waar het wifi-signaal beter is.

Zelfs carnaval dreigde door de
lockdown in het afvoerputje te
verdwijnen. Gelukkig hebben
wij in ons dorp genoeg creatieve talenten die dat niet laten
gebeuren. Samen zetten de
carnavalsstichting, bouwers,
zingende vrienden en horecaondernemers een carnavaleske
speurtocht op en kunnen we
zaterdagmiddag 4 uur lang genieten van het Kleigats digitaol
carnavalscafé.
Ik zie dat wel zitten, zeker dit
jaar. In plaats van in de vrieskou blauwbekkend te wachten
op de komst van de leutstoet,
kan ik nu bij de opgeschroefde centrale verwarming en
hangend in de hoekbank
meegenieten van het Fenderts
carnaval.
Nu moet ik bekennen dat ik
sinds mijn tienerjaren aan
weinig leutfeesten heb deelgenomen. Ik was slechts van de
partij om plaatjes te schieten
voor de krant die u nu in handen hebt. Als kind was ik niet
weg te slaan bij de bals. Als
ik moe van de vorige dag een
keer wilde overslaan, begon
het zo hard te kriebelen dat ik
snel in m’n outfit schoot om
maar geen moment te missen.
Achteraf kan ik niet vertellen
wat me zo trok aan de carnavalsfeesten. Het was altijd
bloedheet met veel herrie.
Een polonaise lopen heb ik
altijd een zinloze bezigheid
gevonden. Ook het hossen
was door mijn geringe lengte
en superlange vrienden geen
succes. Als een zoutzak hing
ik tussen mijn makkers in
en raakte ik amper de vloer.
Zaterdag geniet ik weer écht
van carnaval.

Jan Willem van Bodegom
Hoofdredacteur Fendert Lokaal

Tony Vos 50
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag kanjer! We houden je feestje graag tegoed.

Beste mensen, feliciteer deze jarige gezellige vent vandaag via Whatsapp,
Facebook, Instagram of gooi gewoon een leuk kaartje in zijn brievenbus!

SMULTOPPERS VALENTIJN & CARNAVAL
Geldig van woensdag 10 februari tot en met zaterdag 13 februari

Een chocnut cake GRATIS
bij besteding van € 9,99

Leutige Kleigatbollen
8 stuks € 3,99

L’Amour slagroomschnitte
€ 6,99 voor de cupido’s

Hartige broodjes 3+1 gratis

10 slagroomsoesjes ‘love’ € 3,99

frikandel-, kaas-, hamkaas-,
ragout-, saucijsen-, saté- en
pizza-broodjes

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

www.bakkerijsonneveld.nl

Wat hebben wij voor jullie?
START: 13.11 VIA WWW.TWITCH.TV/KLEIGAT
BLOK 1

BLOK 2

OPENING
Kleigatse carnavalsliederen
Openingswoord Prins Basterino
Kennismaking gastheren

LACHEN MET DRÉ
Aankomst in ‘t Kleigat

DJ-ACT
Fout&Kous
MASKED SINGER
Zorro
DJ-ACT
Fout&Kous

DJ-ACT
Brandl Kannekens
MASKED SINGER
Truttige zus
DJ-ACT
Brandl Kannekens
LOTERIJ
Trekking loten

LOTERIJ
Trekking eerste loten
Overdracht nieuwe ceremoniemeester

LACHEN MET DRÉ PART 2
Persconferentie

BLOK 3

BLOK 4

LACHEN MET DRÉ PART 3
‘t Kleigats nieuwsbulletin

LACHEN MET DRÉ PART 4
‘t Kleigat in beweging

DJ-ACT
DJ JeroenB

DJ-ACT
DJ Jack Konings

MASKED SINGER
D’n dieje van d’n dieje

MASKED SINGER
Brabants worstebrooike

DJ-ACT
DJ JeroenB

DJ-ACT
DJ Jack Konings

LOTERIJ
Trekking loten

LOTERIJ
Trekking loten
AFLSUITING
Onthulling masked singers en dankwoord

Alle onderdelen worden afgewisseld met (oude) Kleigatse Carnavalsbeelden en ingezonde fragmenten,
foto’s en carnavalsboodschappen! Het zal een middag vol vertier en vooral gezelligheid worden!

Dit jaar vieren we Carnaval voornamelijk thuis...
in ons eigen huis
Maak er zelf wat moois van met de hulp van de livestreams
van de Kleibatsers. En...als je hulp nodig hebt bij de verkoop of
aankoop van een woning, dan staan wij voor je klaar.
Fijne Carnaval
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Een leutig alte

rnatief feest!

Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168 - 477077

De EetLijn
wenst je een
leutig en
gezond
carnaval

Zaterdag 13 & zondag 14 februari 2021:
Valentijns weekend!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE: WWW.DEEETLIJN.nl

Valentijnsmenu: Bourgondische liefdesschotel met
o.a. biefstukjes in stroganoffsaus,
varkenshaaspuntjes in champignonsaus, kipfilet en
een stukje sparerib, geserveerd met verse friet en
salade. € 17,50 per schotel incl. een liefdes dessert!
Bestellen? 0168 46 24 91 of online
bestellen.fendertsehoeve.nl
Vooruit bestellen? Doe je online via:
catering.fendertsehoeve.nl
- www.fendertsehoeve.nl - 0168 46 24 91-

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

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

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte
neemt u gerust contact met ons op.
Telefoonnummer: 0168-462489
Bij geen gehoor: 06-20441189

Wat zijn onze wensen?
FOTO’S & FRAGMENTEN

KOOP EEN LOT (OF 5..)

Wij ontvangen van jullie graag foto’s en korte
videofragmenten van jullie belevenissen tijdens de
carnaval in ‘t Kleigat! Een boodschap voor je dorpsgenoten of een leuke anekdote zijn ook welkom! Foto’s
kun je ook tijdens de livestream sturen (bijvoorbeeld
van de sfeer in huis). Video’s ontvangen we graag voor
donderdag 11 gebruari via kleigat2021@gmail.com!

Losse loten kosten 2,50 per stuk. Je kan daarmee leuke
carnavalsprijzen winnen. Wat dacht je van een Sanseveria voor voor je raam of een tegoedbon voor een Prive optreden van de Stadse Blaozers of Gospelpompers.
Voor de kinderen hebben we bij de pakketten speciale
kinderloten die ook te koop zijn voor 2,50 per stuk. Bel
of app naar 06 48497675 of 06 41700337!

KOOP EEN BIERPAKKETJE

KNUTSEL & TEKEN

Een drank- en/of borrelpakket voor tijdens de
livestream op 13 februari 2021 van 13:11. App naar
06 48497675 of 06 41700337 ovv je naam en adres en
geef aan welk pakket je wilt kopen!

Check voor meer info over de bierpakketten, de loten en de bezorging daarvan, de facebookpagina van
BC De Dijkrakkers of bekijk de Fendert Lokaal uit week 5! In de Fendert Lokaal (deze editie) van week 6 zijn
de instructies van de livestream te vinden!

Speur naor dun leut met een
versnapering voor de kids op zondag

Ook voor

schaatsen
slijpen!

Op zondag 14 februari van 13.11 tot 15.30 uur is er speciaal voor de kids tijdens de speurtocht een
DOORLOOP-chocolademelkstand bij de Fendertse Hoeve en bij de Family kan men een frikandel
krijgen. Dit is voor de kids gratis (op=op).
Let wel op, je mag absoluut niet blijven hangen, het is ’t lekkers aannemen en gelijk doorlopen in verband met de coronaregels. Respecteer de regels en volg eventuele aanwijzingen op. Zo maken we er
toch een leutige tocht van en is het ondanks de corona toch een beetje feest in ons Kleigat!

Drogedijk 7a, Oude Molen
Tel. 06-53454336

De speurtocht te voet of de fietsroute geeft een mooie gelegenheid om naar buiten te gaan. De tocht is
ook te vinden op de website van de Kleibatsers of in deze Fendert Lokaal.

geopend: van 11 - 18 uur
zaterdag van 10 - 16 uur
woensdag en zondag gesloten

choenmakerij
Zadelmakerij

www.pauldewitleerbewerker.nl
DOK kappers / haarwerken
raadhuisstraat 12 - willemstad
dokkappers.nl

0168 47 26 19
openingstijden:
ma
di / wo
do / vr
za

Adverteren in
Fendert Lokaal
Bel 06-14520497

08:30
08:30
08:30
08:00

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

Carnaval in
in ‘t
‘t Kleigat
Kleigat 2021
2021
Carnaval
! corona proof !

Kom lekker naar buiten en speur gezellig met ons mee!

Dun Kleigatse leut lêg gewôôn op straot!
Wie wil er nou binnen zitten met carnaval?
Jij niet hè? Daarom hebben de Kleibatsers
hartstikke leutige speurtochten uitgezet voor
jong én oud. Voor wandelaars én fietsers. Trek
je carnavalskleren aan, zet een gezellige hoed
op en trek erop uit door de mooie Kleigatse
straten en polders!
Het zijn maar liefst twee speurtochten
geworden: de Plezierige Plaotjes Speurtocht en
de Carnavaleske Kleibats Speurtocht.

steppen of fietsen doe dan de Carnavaleske
Kleibats Speurtocht. Op 27 plaatsen binnen
en buiten het dorp zijn geletterde Kleibatsen
al dan niet enigszins verdekt opgesteld. Een
Kleibats is een typisch Fijnaartse laars die in
vroeger tijden werd gedragen op onze rijke
kleiïge landbouwgrond (Fine Aerde). Zet de
letters op de juiste volgorde en je ontwaart
een carnavaleske zin. Ook op dit onderdeel
zijn 3 laaiend leutige prijzen te winnen!

Plezierige Plaotjes Speurtocht
Binnen de bebouwde kom van ons mooie
Kleigat zijn 22 (2x11) carnavaleske voorwerpen,
versierde huizen of ramen op de foto gezet. Wie
bij elke foto het juiste huisnummer vindt, maakt
kans op een laaiend leutige prijs! De sponsoren
van de Kleibatsers hebben voor deze categorie 3
topprijzen beschikbaar gesteld. Deze speurtocht
is voor echt iedere carnavalsvierder geschikt. Je
kunt te voet, met de fiets, de rollator, de step,
de skateboard, et cetera door Fijnaart speuren.

Op de middenpagina van deze leuteditie
van Fendert Lokaol kan je lezen hoe je
mee kan doen aan de speurtochten. Het
mooie van dit alles is bovendien: beide
speurtochten zijn ook uitermate geschikt
voor
niet-carnavalsvierders!
Kortom,
iedereen mag meedoen zolang de Corona
regels maar in acht genomen worden.
Maak de middenpagina los voor een
beter overzicht van de tochten en start
je speurtocht! Prins Basterino dun Eerste
maakt op aswoensdag de winnaars van
beide speurtochten bekend via social
media.

Carnavaleske Kleibats Speurtocht
Wil je wat verder wandelen, rollerskaten,

Carnavaleske kleibats
Kleibats speurtocht
Speurtocht
carnavaleske
Spelregels
In en rondom Fijnaart zijn 27 kleibatserslaarzen verstopt met een letter
erop. Op de plattegronden van de Carnavaleske Kleibats Speurtocht,
achterop de middenpagina’s, zie je waar ze verstopt zijn. Tip: haal
deze middenpagina los om een beter overzicht te krijgen van beide
speurtochten. Vul de gevonden letters in op het antwoordformulier
bij het nummer waar je deze gevonden hebt. De letters op de laarzen
vormen samen een zin (ze staan al in de goede volgorde). Deze zin is
de oplossing van de speurtocht en hiermee maak je kans op één van
de drie leuke prijzen!

Je kunt het antwoordformulier inleveren bij de Prins Basterino
(Koolmees 43). Vergeet niet je naam, telefoonnummer en email
adres in te vullen. De oplossing mag ook gemaild worden naar
Mediakleibatsers@outlook.com.
De speurtocht kan gelopen of gefietst worden van 10 tot en met 16
februari. Je mag zelf weten waar je start en wanneer je start. Per gezin
mag er maar 1 antwoordformulier ingeleverd worden. Woensdag na
carnaval zal prins Basterino de prijswinnaars bekend maken via social
media.

Antwoordformulier
Naam: ____________________________________________
E-mail adres: _______________________________________
Telefoon: __________________________________________

nummers: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
letters:

Plezierige plaotjes
Plaotjes
plezierige

Q

D

L

B

G

K

A

P
E

I

J

speurtocht

V

F

C

O

S

H

T

U

R

N
Spelregels
In de kern van Fijnaart zijn 22 versierde huizen/ramen op de foto
gezet die opgespoord dienen te worden. Soms is enkel een detail
op de foto gezet. Op de plattegrond hiernaast is met rode cirkels
het zoekgebied aangegeven waar deze huizen/ramen te vinden zijn.
Heb je er één gevonden noteer dan het huisnummer bij het juiste
fotonummer op het antwoordformulier. Ga door tot je alle foto’s
gevonden hebt. Hiermee maak je kans op één van de drie leuke
prijzen!

M

antwoordformulier
Naam: ____________________________________________
E-mail adres: _______________________________________
Telefoon: __________________________________________
foto A, huisnummer _____

foto L, huisnummer ____

foto B, huisnummer _____

foto M, huisnummer ____

foto C, huisnummer _____

foto N, huisnummer ____

Je kunt het antwoordformulier inleveren bij de Prins Basterino
(Koolmees 43). Vergeet niet je naam, telefoonnummer en email foto E, huisnummer _____
adres in te vullen. Voeg hier een leuk bericht, foto of carnavaleske
kleurplaat aan toe en misschien maak je wel extra kans! De oplossing foto F, huisnummer _____
mag ook gemaild worden naar Mediakleibatsers@outlook.com.
foto G, huisnummer _____

foto D, huisnummer _____

foto O, huisnummer ____

foto H, huisnummer _____

foto S, huisnummer ____

foto I, huisnummer _____

foto T, huisnummer ____

foto J, huisnummer ____

foto U, huisnummer ____

foto K, huisnummer ____

foto V, huisnummer ____

De speurtocht kan gelopen of gefietst worden van 10 tot en met
16 februari. Je mag zelf weten waar je start en wanneer je start.
Per gezin mag er maar 1 antwoordformulier ingeleverd worden.
Woensdag na carnaval zal prins Basterino de prijswinnaars bekend
maken via social media.

foto P, huisnummer ____
foto Q, huisnummer ____
foto R, huisnummer ____

Carnavaleske kleibats
Kleibats speurtocht
Speurtocht
carnavaleske
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Els Sosef en Fred van den Berg shoppen in 1 minuut ruim 100 euro bij elkaar

“Het gaat ons vooral om de lol”
Eerst naar het vegavlees
Aan het ‘winkelen tegen de klok’
gingen weinig voorbereidingen
vooraf. “We doen hier altijd
onze boodschappen. Dan weet
je wel een beetje de weg. Maar
ik heb geen extra rondje door de
winkel gemaakt hoor”, vertelt
Els. Wel heeft ze een route in
gedachten. “We gaan eerst naar
het vegavlees en dan schieten
we door naar de wasmiddelen.
Daarna zien we wel.”

Els en Fred gingen tijdens de één minuut gratis winkelen er lekker tegenaan.

Els Sosef en Fred van den Berg zijn vaste klanten van Jumbo Gert Driesen. Ze kennen de weg in de
supermarkt als hun broekzak. Ideaal als je een minuut lang gratis mag winkelen. Deze prijs won het
Fijnaartse stel tijdens de afgelopen najaarsactie van Ondernemersvereniging Fijnaart.
Op de eerste dinsdagmorgen van
februari komen Els en Fred al om
acht uur naar Jumbo Fijnaart om
hun prijs te verzilveren. Bedrijfs-

leider André de Winter legt de
spelregels uit om het gratis winkelen in goede banen te leiden.
Els vindt het allemaal prima.

“Het gaat ons vooral om de lol”,
vertrouwt ze André toe, “we zijn
met alles blij.”

Duurdere producten
Korte tijd later brengt het stel de
voornemens in de praktijk. Als
een volleerd chauffeur stuurt
Fred het winkelwagentje de
gangen door, terwijl Els van het
ene naar het andere schap rent.
Ze weet vooral de duurdere producten te vergaren, want aan het
eind staat het fraaie bedrag van
102,83 euro op de kassa. Een bedrag dat Els en Fred niet hoeven
af te rekenen. Bovendien ontvangen zij nog een bosje bloemen
als extraatje. Moe maar voldaan
rijden de winnaars naar huis om
hun gratis boodschappen op te
ruimen.
Door Jan Willem van Bodegom

Weer eens sleetje rijden in de sneeuw
Net als de rest van Nederland ontwaakten
Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan zondagmorgen in een witte wereld. Zaterdagavond was het rond negen
uur gaan sneeuwen en de witte vlokken
bleven tot diep in de volgende dag naar
beneden dwarrelen.
Door de stevige wind was het niet overal fijn
om naar buiten te gaan. De kinderen lieten
zich niet uit het veld slaan en genoten van de
sneeuw.
Sleetje
Het is natuurlijk ook heerlijk om dik ingepakt
op een sleetje te zitten en je vooruit te laten
trekken door je sterke papa of mama. Daar
hadden we twee jaar op moeten wachten.
Schaatsen
Aangezien de vorst nog even aanhoudt, blijft
de sneeuw voorlopig liggen. Een vers pak
wordt voorlopig niet verwacht en dat is weer
goed nieuws voor de schaatsliefhebbers die
de ijzers alvast uit het vet hebben gehaald.
Door Jan Willem van Bodegom
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Nostalgie

Fenderts
praotje

Ik ben van 1947 en dat is bijna alweer driekwart eeuw geleden.
Zodoende heb je steeds meer verleden opgespaard. Gelukkig
vergeet je ook veel, zodat er altijd ruimte blijft voor nieuwe indrukken.
Uit mijn jonge tijd herinner ik me nog het een en ander. Zo kwam
je als opgroeiend kind in de jaren 50 al vlug in aanraking met het
populaire lied. Altijd stond bij ons de radio aan. Nadat de waterstanden waren doorgegeven, volgden meestal Nederlandstalige
deuntjes. In de avond was het dan even zoeken naar de zender
Radio Luxemburg, want daar schreeuwden zich de eerste rockers
de ether in. Ze zijn ons nog allen bekend. Ik zong zelfs mee met
de Engelse en Amerikaanse teksten. Het waren voor mij gewoon
klanken die onderdeel uitmaakten van de muziek. Een Brit of
Amerikaan zou het maar vreemd in de oren hebben geklonken.
Een platenspeler hadden we nog niet dus ook geen breekbare
platen. Als je daarbij hard nieste zat er al een barst in. Bij ons
thuis kwam de eerste platenspeler, oftewel pick-up, in 1960 de
huiskamer binnen. Zo’n langwerpig tweedehands ding. Daarbij
een hele rits met 45-toeren-plaatjes, waarvan de meeste uit de
stal van Johnny Hoes en wat rock & roll. We draaiden en draaiden,
maar het geluid dat het apparaat uitstootte was wat je noemt
belabberd.
Na vier jaar droegen we het ding de deur uit gelijk met de hele
J. Hoes-collectie en kwam er een fonkelnieuw exemplaar voor
in de plek. Een Philips pick-up afgesloten met een deksel dat
tevens dienst deed als luidspreker, wat geluid betreft een hele
verbetering. Voor het eerst moesten er ook platen worden aangeschaft. Mijn oudste zus werd op pad gestuurd om in het verre
Roosendaal twee plaatjes te kopen. Vol verwachting zagen we
ze aan komen fietsen, benieuwd waarmee ze aan kwam zetten.
Ikzelf was gecharmeerd van het werk der Everly Brothers, maar
ook al gevoelig voor de opkomende beatmuziek. Maar wat bleek,
zus had haar eigen favorieten meegebracht. Een Frans plaatje van
Johnny Hallyday en het plaatje It’s over van Roy Orbison, de man
van de hoge noten.
Dat we haar nooit meer op pad moesten sturen voor de aankoop
van plaatjes was ons duidelijk geworden. In ieder geval, meneer
Orbison moest ons uitgegeven geld terugverdienen en moest
daarom elke dag zijn hoge noten maken, want voor hem was het
misschien over maar niet voor ons.
Ja, veel zakgeld was er nog niet en al vulde onze discotheek zich
maar langzaam, via de naald lieten al vele beatgroepen hun
kunstje beluisteren. Van lieverlee kwam er een bandrecorder
waarmee gedraaide hitmuziek op de radio werd opgenomen, het
primitieve downloaden zogezegd. De nog prima werkende Philips platenspeler werd, ondankbaar zoals we zijn, vervangen door
een Grundig-toestel. Met luidsprekers aan iedere kant verkregen
we het stereo-effect. We zien hier al het begin van de weggooimaatschappij, want bij ieder ander model een beter geluid.
Toen mijn zussen en broers het ouderlijk huis verlieten en kozen
voor een eigen stek deden ze al hun plaatjes aan mij over. Jaren
later heb ik Orbison overigens nog zien optreden in het zalencomplex Leysdream in Roosendaal. Alleen zijn mond bewoog en
de handen aan de gitaar, meer niet. Maar toch, in een nostalgiebui kan ik het soms niet laten om Orbison weer te laten zingen
dat alles voorbij gaat.

Piet Roks

Bestel een pakketje
bij De Dijkrakkers
Bestel nu je drank- en/of borrelpakket voor tijdens het digitaole carnavalscafe op zaterdag 13 februari om 13.11 uur. App
je bestelling door naar 06-48497675 of 06 41700337 onder vermelding van je naam en adres!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kinderpakket 7,50 euro
Jeugdpakket 7,50 euro
Heinekenpakket 11,00 euro
Heineken 0.0-pakket 11,00 euro
Advocaat-pakket 11,00 euro
Liefmans-pakket 12,50 euro
Liefmans 0.0-pakket 12,50 euro
Wijnpakket 15,00 euro
Speciaalbier-pakket 15,00 euro
Toekomstpakket 15,00 euro
Flügelpakket 15,00 euro
Schrobbelerpakket 17,50 euro
Shotpakket 35,00 euro
Koud-borrelpakket 11,00 euro

Bij alle pakketten zit een lot waarmee je fantastische prijzen kunt
winnen. Losse loten zijn ook verkrijgbaar voor 2,50 euro per lot.

Vaccineren en problemen met vervoer?

Maatjesvervoer kan rijden
Het vaccineren is inmiddels voor de oudste inwoners van Fijnaart begonnen. Vooralsnog zal dat gebeuren in Bergen op
Zoom. Mocht u problemen hebben met het vervoer en niet gereden kunnen worden door een familielid of vriend of kennis,
dan kunt u van Maatjesvervoer gebruik maken.
Dit rijden gebeurt door vrijwilligers die u met hun eigen auto
naar de priklocatie brengen, daar op u wachten en u ook weer
thuisbrengen.
De hieraan verbonden autokosten zijn 30 eurocent per kilometer,
plus eventuele parkeerkosten.
Deze regeling geldt ook voor andere priklocaties waar inwoners
straks mogelijk naar worden verwezen.
Als op een gegeven moment ook door de huisartsen geprikt gaat
worden en u hebt, ondanks de geringe afstand, een vervoersprobleem, dan kunt u ons daarvoor ook bellen. Voor die ritjes rekenen we een vaste prijs van 2 euro.
Wilt u gebruik maken van Maatjesvervoer? Bel dan met nummer
06 -51 97 19 14 en spreek uw naam en telefoonnummer in.
U wordt dan op diezelfde dag nog teruggebeld.

Adverteren in
Fendert Lokaal
Een wijs besluit!
advertentie@fendertlokaal.nl
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Polleke en Pelleke
zijn buiten een potje aan het voetballen
Door Piet Hendrikx
Loebas is de keeper. De hond staat in een soort goal. Iedere kee
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Polleke & Pelleke

Stefan was er altijd voor iedereen,
met raad en daad.
Nog zoveel te doen,
zoveel te geven.
Nog niet klaar met dit leven...
Totaal onverwachts uit ons leven weggerukt, onze geweldige zoon,
fantastische broer, lieve zwager en allerliefste oom

Stefan den Hollander
‘The Master’
* 31 oktober 1989

† 29 januari 2021
Kees en Jenny
Jeroen en Esther
Jayda

Kievitstraat 5
4793 HL Fijnaart
De afscheidsdienst in het crematorium heeft op 8 februari j.l. in
besloten kring plaatsgevonden.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma

Ria van Dis - Geerts

Familieberichten

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat zij bij zo velen geliefd was.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Fijnaart, Februari 2021

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
“Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”
Alfred Leeuw

0168 462230
info@uitvaartleeuw.nl
www.uitvaartleeuw.nl

- Zorgzaam
- Eigentijds
- Met aandacht, tijd en rust
- Rouwhuiskamer met
eigen sleutel voor nabestaanden

Lonneke de Vrij - Janita Bom
Wilhelminastraat 64a, Fijnaart
06 23 42 79 30
www.omzienuitvaart.nl
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wedstrijd kijken onder het genot
van een pilske
Mijn onhebbelijkheden zijn...
Alles graag op mijn manier willen doen

Bram Haverkamp
FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert
Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder
bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een
vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Bram Haverkamp.

Ik droom van…
Een mooi leven en dat iedereen
die ik lief heb gezond blijft
Het liefst drink ik…
Toch wel een lekker biertje
Mijn lijfspreuk is…
Haal alles uit het leven, en neem
het leven niet te serieus
Bovenaan mijn bucket list
staat…
Een eigen bedrijf starten
Ik heb een grote hekel aan…
Mensen die denken dat ze altijd
gelijk hebben
Over 10 jaar wil ik het volgende
bereikt hebben...
Nog steeds gelukkig en gezond
zijn en een eigen bedrijf opgestart hebben

Ik woon in Fijnaart sinds…
Ik ben geboren en getogen in de
Fendert

Deze film moet iedereen zien…
Saving Private Ryan en alle films
van Fast of the Furious
Het boek waarvan ik genoot...
Basta, Gijp, Topshow

Men kan mij kennen van...
Ik zit al sinds mijn 4e op voetbal,
begonnen bij de Kaaise Boys en
daarna v.v. De Fendert. Daarnaast heb ik op de Kennedyschool gezeten

Je kan mij wakker maken
voor…
Het liefste eigenlijk voor niks

In het dagelijks leven...
Volg ik de opleiding assistentmanager Internationale groothandel op het Florijn College in
Breda

De persoon die ik graag eens
zou ontmoeten is…
Zlatan Ibrahimovic. Altijd gedreven en nog zo goed, dat op die
leeftijd!

Het liefst eet ik...
Met de kerst bij mijn opa en
oma. Lekkere rollade uit de oven
met aardappelschijfjes uit de frituur met iets te veel zout, al kon
dat helaas dit jaar niet doorgaan

Ik ben goed in…
Meedenken, meehelpen

De mooiste kleur vind ik…
Koningsblauw

Mijn guilty pleasure is…
Een mooie Champions League

Mijn lievelingsspel is…
Voetbalkennis spellen
Mijn lievelingssport is…
Uiteraard Voetbal
Ik heb bewondering voor...
Mensen die nooit opgeven en
mensen die altijd voor iedereen
klaarstaan
Op tv kijk ik graag…
De Champions League, IHVH en
ik kijk ook graag naar Netflix
Mijn favoriete vak op school…
Gym, maar ook geschiedenis en
dan vooral de Tweede Wereldoorlog
Mijn beste vriend is…
Daar heb ik er veel van, maar
Luuk Groot is toch wel mijn beste maatje

Mijn bijnaam is…
Brem, Brammeke

Ik ben bang voor…
Situaties die ik niet zelf onder
controle heb. Zelf heb ik last van
claustrofobie

Ik ben trots op…
Mijn familie

Mijn grootste blunder…
Die maak ik natuurlijk nooit

Mijn favoriete vakantieland
is…
Frankrijk

Het mooiste dier vind ik...
Een cavia, omdat het rustige, lieve en mooie beestjes zijn (die ik
zelf ook heb)

Mijn sterrenbeeld is…
Waterman

Mijn naam is...
Bram Haverkamp

Beste voetbalclub ter wereld…
Ajax en Barcelona. De laatste
niet echt meer de laatste tijd,
maar natuurlijk blijf ik fan

Mijn vrije tijd breng ik door
met…
Voetballen of een drankje doen
met mijn vrienden
Als ik 10 miljoen euro win...
Zou ik een deel weggeven aan
mijn familie (ze zullen het niet
geloven), een eigen huis kopen,
een deel investeren en de rest
sparen

Fijnaart vind ik...
Een leuk gezellig dorpje waar je
(bijna) iedereen kent
Mooiste plekje in Fijnaart…
De Voorstraat, omdat dat het
oudste gedeelte is van Fijnaart
Het mooiste plekje in de
gemeente Moerdijk is…
Aan de rand van Klundert en natuurlijk Willemstad

Doe jij mee met
hét interview?
Het Fendertinterview wordt door veel mensen uit de Fendert
(en ver daar buiten) gelezen.
Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen
van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen
is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt?
Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl
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K E R K B E R I C H T E N
H. Jacobus de Meerdere
Molenstraat 26 Fijnaart
T. 0168-462345
E. pkwest@immanuel-parochie.eu
I. www.immanuel-parochie.eu
Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138
Donderdag 11 februari
10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere
Gebedsviering
Zondag 14 februari
09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere
Eucharistieviering
Celebrant: M. Prasing
Pastoraal werker: P. Derks
Misdienaars: Bente, Febe, Joshua
Lector: Toos
Koster: W. Schrauwen
Gebedsintenties: Adrie VosterVlasblom (3)

Everdina van Kaam-van Est (3)
Collecte: voor eigen kerk
Woensdag 17 februari
18.00 uur: H. Jacobus de Meerdere
Aswoensdagviering met askruisje
Celebrant: M. Prasing
Diaken: M. Bastiaansen
Misdienaars: Illa, Fee en Maya
Lector: Corry
Collecte: voor eigen kerk
Donderdag 18 februari
10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere
Gebedsviering
U kunt de kerkdienst volgen en
terugkijken via Kerkdienstgemist.
nl of de knop KERKTV op
www.immanuel-parochie.eu

Maria en Lourdes

De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart
De Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64 Fijnaart
E. info@pknfijnaart.nl
I. www.pknfijnaart.nl

De kerkdiensten zijn te volgen via
www.kerkomroep.nl en via www.
pknfijnaart.nl/online-kerkdienst.
Wilt u online aan het collectedoel
geven? Download de App Givt via
www.givtapp.net/download

Scriba: Susanne Baan-Slager
E. scriba@pknfijnaart.nl
T. 0168-320491
Zondag 14 februari
10.00 uur: De Dorpskerk
Voorganger: Ds. J.H. van der
Sterre
Ambtsdrager van dienst: Nicky
van Dam
Collecte rondgang: Noodhulp
Ethiopië
Collecte uitgang: Nieuwe computer livestreamdiensten

Geen ijsbaan in Fijnaart

Het is 11 februari 1858, in ZuidFrankrijk, even buiten de stad Lourdes, aan de rivier uit de Alpen bij
de grot Massabielle. Daar verschijnt
Maria aan Bernadette Soubirous.
Het is de eerste van 18 verschijningen.
Op een foto, van Bernadette zien we
een jonge, mooie vrouw, eenvoudig
gekleed, met een hoofddoek, een
rozenkrans in de handen. Zij is de
dochter van een verarmde molenaar.
Het gezin Soubirous leefde in grote armoede, en één kamer, een voormalige
gevangeniscel.
Bij het hout sprokkelen had ze een
kous uitgetrokken om door de rivier
de Gave te waden. Toen hoorde ze een
geluid: ‘als een windstoot’. In de donkere grot ziet Bernadette een
‘in het wit geklede Dame’. Zij kan het nauwelijks omschrijven:
‘dat’. Bernadette is bang, maar ze wil blijven. De verschijning is
vriendelijk, wenkt haar dichterbij te komen. Dat durft ze niet,
maar ze bidt wel samen met de verschijning de rozenkrans. Er
wordt verder niets gezegd. Het is het begin van de verschijningen.
Bij de 9e verschijning draagt de Dame Bernadette op om met haar
hand een kuil in de grond te maken. Eerst komt er vuil water uit,
daarna wordt het een heldere bron. ‘Drink ervan en was u ermee.’
In 1992 heeft de heilige Paus Johannes Paulus de jaarlijks weerkerende wereld dag voor de zieken ingesteld.
Donderdag 11 februari 10.00 uur vieren we het feest van Onze
Lieve Vrouw van Lourdes in de Jacobuskerk U bent van harte uitgenodigd.
Aswoensdag
Er kunnen weer palmtakjes van vorig jaar ingeleverd worden. Bij
binnenkomst staat een mandje klaar.

Nu het kwik dagenlang onder het vriespunt blijft, stijgt de
schaatskoorts. Tijdens voorgaande vorstperiodes konden de liefhebbers genieten van de ijsbaan achter het voormalig gemeentehuis, het huidige notariskantoor aan de Kadedijk in Fijnaart.
Door corona is dat dit jaar helaas niet mogelijk.
IJsclub ’t Griegje zet elk najaar het evenemententerrein achter de
Kadedijk onder water, zodat de vlakte bij vorst kan bevriezen. Door
kwakkelwinters is het al jaren geleden dat de ijsbaan gebruikt kon
worden. Dit winterseizoen is het terrein niet onder water gezet.
Hiertoe is besloten omdat de ijsclub de coronamaatregelen niet kan
handhaven. Schaatsen kan dus alleen op natuurijs. De gemeente
Moerdijk roept iedereen op om drukte te vermijden en altijd minstens anderhalve meter afstand te houden.
Door Jan Willem van Bodegom
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Bericht
Bericht van
van
de
de wijkagent
wijkagent
Coronaprikster
Op maandag 1 februari werd
gemeld dat een vrouw bij
senioren aan de deur kwam
om te vaccineneren tegen
corona. De alarmbellen gingen
rinkelen want dit neigde naar
oplichting en was een typische,
in deze huidige tijd, deurbabbelaartruc. Ons was bekend dat
cliënten, indien ze aan de beurt
zijn, een info/uitnodigingbrief
ontvangen. Het kan dus nimmer een verassing zijn dat men
onaangekondigd aan de deur
staat. Bij navraag bij de vaccinatie-experts bleek dat ze op dit
moment nog niet beschikken
over de juiste middelen om
thuis te vaccineren. Het waarschuwingsbericht van de wijkagent werd gelukkig breed in de
media gedeeld. Dit leidde ertoe
dat wijkbewoners in de dagen
erna met specifieke informatie kwamen en de vrouw op 4
februari zagen rijden in Fijnaart.
Goede en bruikbare informatie
dat resulteerde dat we de vrouw
bij haar thuis konden bezoeken.
Zij bleek een officieel gecertificeerde en in opdracht van het
ziekenhuis werkende bloedprikster te zijn. Van vaccineren voor
corona was dus geen sprake.
Alles werd geverifieerd en bleek
in orde te zijn. De vrouw gaf
aan meerdere malen per week
in Fijnaart te zijn en begreep
na de uitleg van ons bezoek nu
waarom personen haar boos
hadden aangekeken en toegeroepen. Dank voor het delen van
het bericht en de alerte meldingen. Wij kunnen dit niet alleen
en dankzij uw hulp hebben we
hierin snel duidelijkheid kunnen
geven. Sociale controle is superbelangrijk.
Diefstal
Vanaf twee personenauto’s die
geparkeerd stonden bij de Aldi
aan de Oudemolensedijk te
Fijnaart werden kentekenplaten gestolen. Dit moet hebben
plaatsgevonden op woensdag
3 februari tussen 12.00 uur en
17.00 uur.
Inbraak schuur
In de periode van donderdag 28 januari 16.00 uur tot
maandag 1 februari 13.00 uur
werd er ingebroken in een
schuur aan de Oudemolensedijk in Fijnaart, nabij de Aldi.

De inbreker(s) hebben aardig
wat werk gehad omdat ze de
deur van de schuur hadden
verwijderd en nadien de deur
weer hebben teruggeplaatst.
De buit bestond uit 2 fietsen,
een oranje Stihl-kettingzaag, en
een divers aan fitnessattributen
van het merk Life and Finess.
Fietsen betroffen een grijze en
rode toer/mountainbike van het
merk, Cannondale.
Dwangsom drugsdealers
District De Markiezaten, Bergen
op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Tholen en Woensdrecht slaan de handen ineen
tegen notoire drugsdealers. Wie
op straat drugs dealt, loopt het
risico om naast het strafrechtelijk optreden van de politie
ook een zogenaamde last onder
dwangsom van de betreffende
gemeente te krijgen.
In alle gemeenten van het
politiedistrict De Markiezaten is het via de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
verboden om drugs te verhandelen op straat. Overtreders
krijgen een proces-verbaal
opgelegd en het Openbaar
Ministerie bepaalt uiteindelijk
de straf. Om het dealen van
drugs op straat tegen te gaan
en om herhaling van strafbaar
gedrag te voorkomen, zetten
de gemeenten daarom naast
de strafrechtelijke maatregel,
nu ook een bestuursrechtelijke
maatregel in. Een bevoegdheid van de burgemeester en
komt naast de strafrechtelijke
handhaving door de politie en
justitie. Voor een overtreding
met softdrugs bedraagt de
dwangsom 5000,00 euro. Voor
een overtreding met harddrugs
(of combinatie hard- en softdrugs) bedraagt de dwangsom
7500,00 euro.
Het is belangrijk dat politie
en gemeenten signalen krijgen waar en wanneer gedeald
wordt. Het melden van verdachte situaties blijft daarom
belangrijk. Alleen samen
kunnen we onze samenleving
veiliger maken. Melden kan via
het algemene politienummer
0900-8844 of bij spoed 112.
Anoniem melden kan ook via
de website van Meld Misdaad
Anoniem en via 0800-7000.

Avondklok
Vorige week en het weekend
zijn tamelijk rustig verlopen in
de eenheid Zeeland West-Brabant. Op meerdere plekken
waar signalen kwamen dat er
mogelijke onlusten zouden
konden plaatsvinden hebben
we proactief op ingezet. Het
heeft verder niet geleid tot
ongeregeldheden doordat er
diverse stopgesprekken zijn gehouden en meerdere opruiers
op voorhand zijn aangehouden.
Dit dankzij er onnoemelijk veel
informatie was binnengekomen
van burgers die het schandalig vonden dat er in deze tijd
zo gereld werd en vooral de
wijze waarop. Er kwamen zelfs
ouders op de lijn die berichten
op de telefoon van hun kinderen hadden gezien en dit
wilden melden. Al die melders
willen we via deze weg laten
weten dat wij hun informatie
erg waarderen. In veel gevallen
heeft het ons geholpen om bv
ordeverstoringen te voorkomen
en oproerkraaier uit hun anonimiteit te halen.
Delen is oproepen
De digitale recherche is zeer ervaren en kundig op het gebied
van sociale media en kunnen
redelijk snel achter de identiteit
van een plaatser of deler van
een opruiend bericht komen.
Er wordt meegelezen ofwel
anderen wijzen de politie erop.
Aansluitend beslist de Officier
van Justitie of er aangehouden
dient te worden. Als men aangehouden wordt zal er supersnelrecht toegepast worden.
In het kort betekent dit dat de
verdachten in hun cel moeten
blijven tot er een rechtszitting
plaats gaat vinden. Geen prettig
vooruitzicht omdat je alleen
maar een berichtje via social
media hebt gedeeld. Een ogenschijnlijk voor de verzender en/
of deler een onbenullig en mogelijk grappig gebaar maar wel
met grote gevolgen en consequenties. Maak geen berichten
op en/of deel ze niet die een
opruiend karakter hebben. Het
delen van een klein berichtje
kan echt grote gevolgen hebben
voor je eigen toekomst en bezorgt je een strafblad.
Johan Damen
Wijkagent Fijnaart, Heijningen,
Oudemolen, Zwingelspaan,
Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond
T 0900-8844

johan.damen@politie.nl

BRAS FIJNAART sluit
aan bij idverde NL
Op maandag 1 februari 2021
heeft BRAS FIJNAART zich
officieel aangesloten bij idverde NL. “Met de komst van
wordt onze dienstverlening
op het gebied van sport nog
verder uitgebreid”, aldus Olaf
Janssen, CEO idverde NL. De
overname past in de strategie
van de organisatie om zich via
organische groei en acquisities
verder te ontwikkelen.
BRAS FIJNAART uit Heijningen
vierde in 2017 haar 60-jarige jubileum en is met 55 medewerkers voornamelijk werkzaam
in de provincie Noord-Brabant.
Zij hebben een jaarlijkse omzet
van 8,7 miljoen euro. Janssen:
“Met de aansluiting van BRAS
FIJNAART staan wij beiden sterker; zij kunnen hun expertises
en dienstverlening verder uitbreiden met de kennis van de
idverde groep, wij bieden onze
klanten de landelijke ervaring
van BRAS FIJNAART op het gebied van sport.”
Duurzame ontwikkeling
“Sinds 1957 hebben drie generaties met veel kennis en ervaring
gewerkt aan de ontwikkeling
van BRAS FIJNAART”, vertelt
Goof Rijndorp (voormalig directeur). “Groenvoorzieningen,
sport en cultuurtechniek, hovenierswerkzaamheden, grasterreinen en hydroseeding zijn
onze specialismen. Duurzaamheid in ons werk en een duurzame relatie met onze klanten
en het milieu zijn de pijlers van
ons bestaan. Deze aansluiting bij
idverde NL biedt onze klanten
én medewerkers veel nieuwe
mogelijkheden. Wij blijven
voorlopig opereren onder de
vertrouwde naam van BRAS
FIJNAART, maar maken gebruik
van de kracht van een internationale organisatie. Hierdoor
kunnen wij onze strategie versneld uitvoeren, onze expertise
uitbreiden én onze specialismen
landelijk aanbieden.”
Samenwerkingspartner
idverde NL werkt al op verschillende projecten met BRAS FIJNAART samen. “Zo vormen wij
bijv. de Groenplus Combinatie
waarmee wij het onderhoud
van de openbare ruimte in de
gemeente Moerdijk verzorgen”, aldus Janssen. “Met BRAS
FIJNAART sluit een fantastisch
bedrijf zich aan bij de idverde
groep.”

WORD VRIEND VAN
...en zorg dat jouw
favoriete krant
kan blijven bestaan!

Maak minimaal 10 euro over naar
NL25 RABO 0154 5208 96
t.n.v. Uitgeverij Lokaal
o.v.v. Vriend van Fendert Lokaal

HEINEKEN, HEINEKEN 0.0,
AMSTEL OF BRAND*
Alle combinaties mogelijk
Heineken 24 x 30 cl,
Heineken 0.0 24 x 30 cl,
Amstel 24 x 30 cl of
Brand 24 x 30 cl

2

e
HALVE

JUMBO SPEKREEPJES
OF -BLOKJES
2 verpakkingen à 250 gram

2

e
HALVE
PRIJS*

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

2 VOOR

3

50

PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 2 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

*** 2e
halve
prijs: 25% korting kan
op de
prijs van verschillen.
2 producten.
Alle
combinaties
Deze
Seizoensaanbieding
pertotale
Jumbowinkel
kijk
voor
de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.
mogelijk.

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

