
Klundert Glundert weer een succes 0 

Dc leden van Muiterij Kantje Boord uit Dussen hebben het naar hun zin in Kiundert in afwachting van hun optreden. 	foto Cindy Joos/het fotobur 

door Gonny Hendrikx 

KLLJNDERT - Het tweede Bourgon-
disch Koren- en Bierfestival Kiun-
dert Glundert van het Westhoeks 
Mannenkoor is zaterdag weer een 
groot succes geworden. 
In het stadsparkje achter het fraaie 
Stadhuis van Kiundert verzamelde 
zich zaterdagmiddag een groot aan-
tal belangstellenden om te genie-
ten van twaalfsoorten Belgische 
bier en een groot aantal optredens 
van zes koren. 
Voor de koren was een speciale 
tent geplaatst met daaromheen zes 
kleinere tentjes waarin de verschil-
lende Belgische bieren werden ge-
schonken. 

Al werkte het weer niet altijd mee, 
toch mocht deze tweede versie 
van het Koren- en Bierfestival zich 
verheugen in een groot aantal be-
zoekers. Die genoten van een lek-
ker Belgische biertje of een wijntje 
en van de verschillende optredens. 
Gastheer, het Westhoeks Mannen-
koor, had zes koren uit de regio en 
van ver daarbuiten uitgenodigd 
die met hun optredens voor een 
heerlijke sfeer zorgden. 
De optredens werden verzorgd 
door Beekse Smart nit Prinsen-
beek, Havenkoor Fortitudo uit Wil-
lemstad, De Voices uit Fijnaart, 
het Vullejaegerskoor uit Strijen, 
Muiterij Kantje Boord uit Dussen, 
Chanson de la Vie uit Langeweg 

en uiteraard traden de gastheren 
van deze dag, Het Westhoeks Man-
nenkoor, ook op. 
Het enthousiasme van de koren 
sloeg al snel over naar het publiek 

’Het organiseren van 

dit evenement kost 

ons heel veel tjd’ 

dat lekker meezong met de ver-
schillende nummers. 
Verder werd er elk half uureen 
bierpulschuifwedstrijd gespeeld, 
was slagerij Jongmans met sate en 

een palingrokerij present. Maar 
vooral de nieuwe haring vond gr 
tig aftrek bij het publiek. 
,,Het organiseren van dit evene-
ment kost ons heel veel tijd", ver-
telt een tevreden Wim van der 
Sanden, voorzitter van het West-
hoeks Mannenkoor. 
,,We hebben het nu twee jaar ach 
ter elkaar gedaan en of we volgen 
jaar dit evenement weer op touw 
kunnen zetten, weten we nog 
niet. Misschien moeten we het 01 

het jaar gaan houden. Die beslis-
sing nemen we pas als we op ons 
gemak deze dag besproken heb-
ben. In ieder geval zijn we blij dai 
het ook flu weer een succes was", 
zegt Van der Sanden. 


