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Shanty & Seasong Festival Fortitudo goed verlopen
Havenkoor Fortitudo mag terug kijken op een bijzonder geslaagde 10e
editie van het jaarlijkse Shanty & Seasong  Festival dat vorige week zon-
dag in de Vesting werd gehouden.

Burgemeester Jac Klijs opende het festival op het podium nabij De Ros-
molen en sprak daarbij zijn waardering uit aan organisatie en deelne-
mende koren. Fortitudo voorzitter Peter Lammens zette de organise-
rende commissieleden in het zonnetje. 

Daarna ging het festival van start. De organisatie heeft de indruk dat
het iets minder druk geweest is dan vorig jaar maar alles is perfect en
zonder problemen verlopen. 

De door de gemeente ingezette pendelbusjes en de verkeersregelaars
voorkwamen dat het parkeren een puinhoop werd. Van veel deelne-
mende koren ontving de organisatie lof.

65 tuinen voor titel 
‘Groenste tuin Moerdijk’
Wie heeft de groenste tuin van 
Moerdijk? Die vraag staat centraal 
in de wedstrijd die de gemeente 
Moerdijk uitschreef in juni van dit 
jaar. De afgelopen weken meld-
den zich 65 enthousiaste tuiniers 
uit tien steden en dorpen. Van een 
fleurig balkon in Zevenbergen 
tot een flinke landschapstuin in 
Fijnaart: ze dingen allemaal mee 
naar de titel ‘Groenste Tuin van 
Moerdijk’.
Juryteams
Begin september is de inschrijving 
gesloten. Deze maand krijgen alle 
tuinen een bezoek van één van 
de deskundige juryteams, die be-
staan uit twee tuinambassadeurs 
van de vereniging Groei & Bloei. 
Zij beoordelen onder meer de 
opbouw van de tuin, de seizoens-
beleving en de bijdrage aan de 
ecologie.
Drie categorieën
De jury kiest winnaars in drie ca-
tegorieën: tuinen kleiner dan 200 
vierkante meter, tuinen groter 
dan 200 vierkante meter, en bal-
kons en dakterrassen. In oktober 
worden de kampioenen per ca-
tegorie in het zonnetje gezet. Zij 
winnen entreebewijzen voor de 
Tuinen van Appeltern voor twee 
personen, inclusief overnachting, 
een feestelijk ontbijt en een high 
tea in de tuinen.
Steen eruit, groen erin
Groene tuinen fleuren de straat 
op, maar ze hebben veel meer 
voordelen. Wethouder Désirée 
Brummans daarover: “Ze voeren 
bijvoorbeeld het water beter af, in 
de zomer is het er koeler en bijen 
voelen zich er thuis. Daarom sti-
muleert de gemeente Moerdijk 
groene tuinen”. Daarnaast is er 
een nieuwe subsidieregeling voor 
scholen, die een groener school-
plein willen. Brummans: “Zo kun-
nen we kinderen in hun eigen 
buurt meer natuur laten beleven.”
Groei & Bloei
De vereniging Groei & Bloei 
werkt belangeloos mee aan de 
Groenste Tuinwedstrijd. Groei & 
Bloei is de grootste groenvereni-
ging van Nederland en Vlaande-
ren. Met haar bijdrage wil de ver-
eniging mensen bewuster maken 
van de mogelijkheden om tuinen 
groener te maken. Hiervoor biedt 
Groei & Bloei cursussen, work-
shops en excursies aan.
Aansluiten 
Enthousiaste t uiniers in de ge-
meente Moerdijk zijn van harte 
welkom om zich aan te sluiten bij 
de vereniging. 

Behoefte aan goed
gesprek met deskundigen? 
Wie graag eens een vrijblijvend 
gesprek wil voeren om zorgen 
en ervaringen uit het leven te de-
len met iemand die al het nodige 
heeft meegemaakt, kan vanaf 19 
september elke woensdagmorgen 
tussen 10.00 en  12.00 uur terecht 
bij twee ervaringsdeskundigen 
van de geestelijke gezondheids-
zorg. Die zijn daarvoor aanwezig  
in buurthuis Irene.
Contact vooraf
Voor eventuele vragen kunt u 
ook contact opnemen met er-
varingsdeskundige Hilde den 
Aantrekker, op telefoonnummer 
06-12644157 of met Trifa Zangana 
06-10007496.

Witac’89 start moeizaam
De eerste wedstrijden van de na-
jaarscompetitie van tafeltennis-
vereniging Witac’89 hebben het 
afgelopen weekeinde plaatsge-
vonden. De drie teams speelden 
allen een thuiswedstrijd in de 
Blokhut te Helwijk. Team een en 
drie verloren, terwijl team twee 
een grote overwinning boekte.
Tanaka
In klasse 5C van afdeling Zuid-
West van de NTTB speelde team 
een zijn eerste wedstrijd tegen 
Tanaka 5 uit Etten-Leur en verloor 
met 3-7. Piet van Beers was goed 
op dreef, hij won tweemaal en 
verloor zijn laatste partij nipt. In-
valler Arthur Baalman van team 
twee, die ook in zijn eigen team 
speelde, boekte één ruime zege.
Het Markiezaat
Team twee dat speelt in klasse 6C, 
was goed op dreef en won met 
8-2 van Het Markiezaat 5 uit Ber-
gen op Zoom. Kees Heijstek en 
Arthur Baalman haalden de volle 
buit binnen en Ray van Ginneke 
won tweemaal. Ray en Kees wa-
ren ook dicht bij een overwinning 
in het dubbelspel.
Even wennen
In klasse 7C verloor team drie met 
3-7 van Tanaka 7. Desiree Nieuw-
koop won eenmaal, evenals Mi-
chel Wessels, die dicht bij een 
tweede overwinning was. Dulon 
Gerdes speelde zijn eerste compe-
titiewedstrijden. Het was wennen 
om echt voor de punten te spe-
len. Die maakte hij wel en won 
daardoor van elke tegenstander 
games, maar niet voldoende om 
een overwinning te behalen. Het 
dubbel van Desiree en Michel 
ging nipt verloren.


