Vrienden van de Hartsticht Klundert Burendag bij woonzorgcentrum De Zeven Schakels
slaan alarm
ZEVENBERGEN - Tijdens Burendag,

kers en volop koffie en thee.

kels in Zevenbergen.

van Een goeie buur is beter dan een verre
vriend; samen maken we de buurt met elkaar mooier.
Mensen zijn steeds vaker op zichzelf en
zoeken minder contact met elkaar. Hierdoor kennen we vaak onze buren niet meer
of voelen we ons geen onderdeel van de
wijk. Daardoor kan eenzaamheid, zichtbaar en onzichtbaar, ontstaan. Door Burendag met u als buur te vieren, hopen we dat
de deelnemers zich tijdens deze dag niet
eenzaam hoeven te voelen en vooral heel
veel plezier en gezelligheid zullen beleven.
Want samen maken we de buurt op zijn
mooist!
Zonder elkaar is het niet mogelijk om de
buurt mooier te maken; niet alleen door
het letterlijk mooier te maken, maar vooral
ook om er samen voor elkaar te zijn en te
blijven zijn. We hebben elkaar nodig! Dus
vier deze dag met ons mee, want samen
maken we de buurt op zijn mooist! Enthousiast geworden? Kom dan zeker langs!

KLUNDERT – In Klundert is geen afdeling van de Hartstichting maar wel een groep met de naam vrienden van de zaterdag 23 september van 13.30 tot
Hartstichting. Al tientallen jaren probeert deze groep vrouwen de inwoners op het hart te drukken hun hart gezond 17.00 uur, bent u van harte welkom in Samen
Woonzorgcentrum De Zeven Scha- Deze feestelijke dag staat in het teken
te houden door meer te bewegen en gezond te eten.
Alle aanwezigen krijgen gelegenheid om
deze dag samen met hun buren te vieren.
Lokale verenigingen en ondernemers, Surplus en SOVAK zoeken de verbinding met
elkaar op om deze dag feestelijk te vieren.
Zo maken we de buurt met elkaar weer op
verschillende manieren mooier!
Diversiteit aan activiteiten
Op deze Burendag kunt u genieten van
diverse soorten van vermaak, zoals een
groep linedancers, een lokaal bandje en
een accordeonist. Daarnaast kunt u lekker creatief bezig zijn met het maken van
bloemstukjes of deelnemen aan leuke
spelletjes. Ook zullen er met droog weer
oude oldtimers te zien zijn. Of maak gewoon een praatje met uw andere buren. Er
gewoon voor elkaar zijn. Met elkaar plezier
maken. Daar draait het deze dag om! Uiteraard zorgt de organisatie voor iets lekDe dames organiseren al jaren de fietstocht op Koningsdag.

DOOR TIES STEEHOUWER
Zij doen dit met steun van de Hartstichting
Nederland. De dames van de Vrienden van
de Hartstichting zijn in de loop der jaren een
begrip geworden in Klundert maar het is nog
maar de vraag of dat in de toekomst zo blijft.
Ze hebben jarenlang niet alleen veel mensen aan het denken gezet maar er misschien
ook wel voor gezorgd dat er veel in leven
zijn gebleven. Dat komt omdat er jarenlang
cursussen hartreanimatie werden gegeven
in het kruisgebouw aan de Vestkant. Zij
gaven die voor diverse bevolkingsgroepen
zoals leden van verenigingen en leerlingen
van de toenmalige MAVO. Daarnaast werd
er natuurlijk ook veel voorlichting gegeven

hoe gezond te leven en verantwoord te
sporten. Naast de organisatie van de jaarlijkse collectes in april organiseert de groep
ieder jaar een collectanten avond, een gratis bloeddrukmeetavond door de Klundertse
huisartsen in mei, de fietstocht tijdens Koningsdag en de Dress Red Day in september.
Vergaderen
Om al deze activiteiten te organiseren vergaderen ze zo’n 5 maal per jaar bij een van
de vrijwilligers thuis. Gezelligheid staat
hierbij voorop. De groep bestaat uit zes 6
vrijwilligers waar van er per 1 januari 2018
twee gaan stoppen.
Yvonne de Vroomen: “Er blijven er dus maar
vier over en dat zijn veel te weinig mensen
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voor de collecte en de leuke en nuttige activiteiten die wij organiseren. Mochten er nu
geen nieuwe vrijwilligers bij ons aansluiten,
dan zal Vrienden van de Hartstichting Klundert helaas genoodzaakt zijn, om te moeten
stoppen, wat dus inhoudt dat zaken als de
fietstocht, bloeddrukmeetavond, Dress Red
Day en onze collecte komen te vervallen”.
Annie Krijnen, Els Portengen, Ina Punt,
Maddy Ploeg, Angelique de Gast en Yvonne
de Vroomen willen heel graag dat de Vrienden van de Hartstichting in Klundert blijven
functioneren.
Dit omdat goede voorlichting over het voorkomen van hart en vaatziekten erg belangrijk is voor de volksgezondheid. Reacties
naar telefoonnummer: 0168-404858.

Verenigingen verenigen zich
ZEVENBERGEN - De op 1-1-2017 opgerichte Zevenbergse Voorzitters Sociëteit gaat steeds meer vorm krijgen
en neemt op de website van centrumzevenbergen.nl een steeds prominentere rol in. Op deze site is op dit
moment een overzicht te zien van alle
verenigingen in Zevenbergen, keurig
netjes gecategoriseerd. Alle verenigingen, clubs en stichtingen die onderdeel uit maken van het collectief van

de ZVS zijn op deze lijst vermeld.
Op 28 september om 19.30 uur wordt alweer de derde bijeenkomst georganiseerd
(in de Skybar van Hotel de Borgh) voor alle
verenigingen in Zevenbergen. Tijdens de
bijeenkomst worden er contacten gelegd
tussen de voorzitters van de verenigingen,
er worden onderwerpen aangesneden die
erg tot de verbeelding spreken, voorzitters
bespreken met hun collega’s de huidige pro-

blematiek en vooral worden de contacten
benut om elkaar te helpen. Via de website
www.centrumzevenbergen.nl kunnen
voorzitters van verenigingen zich aanmelden voor de bijeenkomsten. De bijeenkomst
van 28 september heeft als onderwerp
“Facebookmarketing” gepresenteerd door
Kitty Verdaas-Dekker. De bijeenkomst in het
voorjaar van 2018 zal worden “hoe schrijf
ik een persbericht” en in het najaar zal het
over de “Financiën” van de vereniging gaan.
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Teleurstelling bij het
Westhoeks Mannenkoor
KLUNDERT - Ze hadden er ongelooflijk veel zin in, hebben de longen uit
hun lijf gerepeteerd om muzikaal
goed voor de dag te komen en hadden er hard aan gewerkt om weer een
perfecte organisatie neer te zetten
voor de achtste editie van Klundert
Glundert.
Toch moest Het Westhoek Mannenkoor
(WMK) uit Klundert op de dinsdagavond 12
september het bijzonder moeilijke besluit
nemen om de achtste editie van Klundert
Glundert dat op zaterdag 16 september zou
worden gehouden af te gelasten. De voorzitter van de organisatiecommissie Arie
Dekkers en de voorzitter van het koor Wim
van der Zanden zijn het er over eens: “Het
is bijzonder spijtig dat we dit mooie evenement voor dit jaar af hebben moeten blazen, maar de weersvoorspellingen waren
gewoonweg bijzonder slecht. Regen en
lage temperaturen werden voorspeld en in
dat beeld kwam al dagenlang geen enkele
verbetering, sterker nog, het werd alleen
maar slechter. Dan komt het moment dat
je een beslissing moet nemen. Hoe moeilijk het ook was, maar een afgelasting was

volgens ons het enige juiste wat we konden doen.”
Het Westhoeks Mannenkoor is zich er van
bewust dat de afgelasting ook voor koren,
leveranciers en publiek een teleurstelling
is. Daags na het genomen besluit kwamen
op de Facebook pagina van het koor al
reacties binnen waaruit de teleurstelling
bleek, maar vooral ook dat er veel begrip
voor bestond. Hoewel het niet de bedoeling was om in 2018 weer een Klundert
Glundert te organiseren zet het koor er nu
vol op in om de afgelaste achtste editie
van Klundert Glundert toch in 2018 opnieuw te programmeren.
De organisatie van dit evenement komt
dan voor het koor bovenop de activiteiten
die dat jaar in verband met het 20 jarig bestaan zullen worden georganiseerd. Voor
het WMK wordt 2018 dus een extreem
druk, maar ook feestelijk jaar.
Een nieuwe datum voor Klundert Glundert
zal op korte termijn worden vastgesteld en
bekend worden gemaakt. Het bestuur van
het WMK hoopt dan opnieuw te mogen rekenen op de koren en leveranciers die hun
medewerking voor deze afgelaste editie
hadden toegezegd.
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Voormalig raadhuis Rucphen biedt plaats aan kunst, ambacht en horeca

Galerie TON wil landelijke speler worden
RUCPHEN - In het centrum van Rucphen gebeurt wat moois. De grondige
renovatie van het voormalige raadhuis is bijna klaar. Het pand verleent
voortaan onderdak aan drie nauw met
elkaar verbonden ondernemingen:
lijstenmakerij ‘Lijst IN’, ‘Kunstgalerie
TON’ en ‘SpijshuiS Uit de Kunst’. Samen vormen ze een verrijking voor het
dorp en voor de regio West-Brabant.
DOOR ROEL DE HAAN
Ton Jaspers, de naamgever van de kunstgalerie en eigenaar van de lijstenmakerij
is terecht trots op de renovatie. “Het Raadhuis met zijn prachtige stijlelementen was
al een cadeautje. We hebben de ruimtes
galeriewaardig weten te maken.” En inderdaad: de geëxposeerde collectie komt
prachtig tot zijn recht.
Herinneringen bewaren
Over Lijst IN vertelt Jaspers: “We lijsten

niet alleen foto’s, maar ook spullen in.
We zorgen er voor dat mensen hun dierbaarste herinneringen kunnen bewaren
en tonen op een manier die bij hen past.”
Dat kan van alles zijn: een gekocht vakantiesouvenir, het geschonken shirt van een
topvoetballer, de tabaksdoos van opa ....
Spullen die anders in een doos op zolder
zouden belanden. Lijst IN zorgt er voor dat
ze op een prachtige manier zichtbaar en
aanraakbaar blijven. Jaspers: “We komen
geregeld bij mensen thuis om te kijken hoe
we tot de mooiste, bij hun inrichting passende oplossing kunnen komen. Waarbij
we eersteklas, zuurvrije en UV-werende
materialen gebruiken.” Wie zelf op creatieve manier aan de slag wil, kan voortaan
ook bij Lijst IN terecht: binnenkort wordt
gestart met het geven van workshops.
Kunst uit het hogere segment
Over zijn ambities met ‘Galerie TON’ is
Jaspers duidelijk. “Onze collectie bestaat
uit moderne kunst uit het hogere segment,

en is bestemd voor liefhebbers en verzamelaars. Uitsluitend unieke stukken, uit
binnen- en buitenland. No nonsense: wij
zoeken kunst die emotie oproept zonder
dat daar eerst uitleg bij nodig is. We werken inmiddels samen met een vaste groep
van 24 kunstenaars. Dat aantal breidt zich
snel uit; we merken dat er veel kunstenaars hun werk bij ons willen tonen. Dat
betekent dat we streng kunnen selecteren.
Het is onze ambitie om landelijke bekendheid te krijgen, op basis van onze collectie
en door de sfeer waarin we werken.”
Dineren en zelfs trouwen tussen kunst
Het drieluik wordt vervolmaakt door SpijshuiS Uit de Kunst. In het zomerseizoen
maakt tevens een ijssalon - ‘Koud Kunstje’
- deel uit van de horecavoorziening. Jaspers: “We hebben partners gevonden
die goed bij ons passen en gastvrijheid
hoog hebben staan, met een onderscheidende kaart en met aandacht voor smaak
en opmaak. De ruimtes op de 1e etage

Het gerenoveerde Raadhuis van Rucphen.

(raadszaal en burgemeesterskamer) bieden gasten en gezelschappen unieke
mogelijkheden: dineren tussen kunst, een
bedrijfsreceptie en zelfs trouwen is er mogelijk. Het restaurant heeft inmiddels zijn
deuren geopend met een jong team met
uitstekende koks; de eerste geluiden van
de gasten zijn zeer positief.”
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Open Dag
Benieuwd? Op zondag 1 oktober gooien
Ton & Anja Jaspers vanaf half twee ‘s
middags de deuren van het Raadhuis wijd
open. Iedereen is dan hartelijk welkom
om kennis te komen maken met het fraaie
pand, de prachtige collectie en het uitnodigende SpijshuiS!

Galerie TON: Raadhuisstraat 27, Rucphen, 0165-561538, galerieton.nl Lijstenmakerij Lijst IN: Raadhuisstraat 27, Rucphen, 0165-561538, lijst.in SpijshuiS Uit de Kunst: Raadhuisstraat 27a, Rucphen, 01657-69051, spijshuisuitdekunst.nl
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