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Koor De Vullejaegers uit Strijen brachten op het Koren- en Bierfestival een ode aan de Sierra Madre, oftewel 'het Bergske van 

ons Moeder', aldus de presentator. foto's Chris van Klinken/hetfotoburo ;Echt bier drink je uit een kroes. 
 
 

KLUNDERT - Klundert Glundert smaakt naar meer. 

Niet alleen het speciaal voor Klundert gebrouwen biertje van brouwerij Het Koelschip uit Almere, maar ook het Bourgondisch 

Koren- en Bierfestival rond het stadhuis doet naar een tweede rondje verlangen.  

 

Afgelopen zaterdag was de combinatie van muziek, bier, gerookte paling en saté een voltreffer in Klundert. Dat het vat met 

twintig liter speciaal voor Klundert gebrouwen zoete bier met een bittere afdronk na twee uur leeg was, zal niemand verbazen. 

Maar ook de concurrerende bieren Augustinus en Dulle Griet waren al rap door hun voorraad heen. Gelukkig werden er snel 

nieuwe vaten aangesleept en bleven de mannen van brouwerij De Roos uit Hilvarenbeek en Huttenklaos uit Hengelo aan de 

andere kant van het veld stug doortappen.  

 

Ondertussen zorgden koren als De Vullejaegers uit Strijen, het Westhoeks Mannenkoor en smartlappenkoor C'est la Vie voor 

een ontspannen sfeer met hun vrolijke versies van de Zuiderzee ballade en Sierra Madre, oftewel 'het Bergske van ons 

Moeder', aldus de presentator.  

 

Of je nu van koren houdt of niet, de sfeer was goed. "Het maakt me eigenlijk niet uit wat er te doen is, elk festival is een 

aanwinst voor Klundert", zegt geboren en getogen Klundertenaar Michael van Vlimmeren terwijl hij geniet van een heuse 

Augustinus van brouwerij de Schenkkan uit Etten-Leur. Zijn vriend Corné Schoone is ook enthousiast over Augustinus. "Een 

lekker blondje", aldus Schoone.  

 

Het klinkt Cors de Visser van het organiserende Westhoeks Mannenkoor als muziek in de oren. De Visser: "Prachtig weer, een 

mooie historische locatie, veel volk op de been, lekkere biertjes en goede muziek, wat wil je nog meer?", aldus de organisator. 

Heel wat meer, als je goed naar De Visser luistert. De Visser: "We willen iets voor Klundert doen. Het gaat ons om de 

saamhorigheid en de leefbaarheid in het dorp. Veel mensen leven tegenwoordig in de anonimiteit. Ik wil het niet te zwaar 

maken, maar ik ben ervan overtuigd dat mensen samen dingen moeten beleven. Dan raak je met elkaar in gesprek en ontstaat 

er begrip." Als gemeentesecretaris van Strijen maakt De Visser het dagelijks mee. "Mensen dienen overal bezwaarschriften 

tegen in, maar als je met ze gaat praten, trekken negen van de tien het weer in. Meer aandacht, meer contact, dat maakt het 

leven een stuk leuker. Daar is het ons om te doen." Wie afgaat op alle glunderende, Klundertse gezichten kan concluderen dat 

de missie van het Westhoeks Mannenkoor afgelopen zaterdag is geslaagd 


