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ColoÍon
ln de KLundert is een uitgave

van Stichting in de Klundert

Eindredactie en inhoudetijk
verantwoordetiik
Bestuur Stichting
ln de Ktundert
Postbus 74,

4790 AB K[undert
E. info0indeklundert.nl
l www,indeklundert.nL

Redactie
Anjo van TiLborgh
RondeeL 120

4791 LB K[undert
r.06-43694329
E. redactietdindek[undert.nL

Druk
Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren
Advertenties;
adve rten ti es[di nd e k Lu n d e rt. n L

voor: vrijdag 12.00 uur

RedactioneLe berichten
redactiel0indeklundert.nL
voor; vríjdag 12.00 uur
Weekendverstag en

voor: zondag 1 8.00 uur

ln de Ktundert wordt elke.week
op dinsdag/woensdag huis
aan huis bezorgd in de kernen
Ktundert, Moerdijk, Noordhoek,
Noordschans, Tonnekreek en
Zwingetspaa n.

Losse kranten o.a. verkrijgbaar
bij Atbert Heijn in de Ktundert

ln de Ktundert behoudt zich ten aanz en van de
inhoud van deze uitgave zowet het auteursrecht
voor conform artlket 1 5 tid 1 sub 4 van de

Auteurswet als het databankrecht.

Foto Yan de
week
Watwonen wii in een

prachtige omgeving!

Maak een Íoto van een mooi
oÍ bijzonder ptekje in ie woon-
omgeving en mail het naar de
redactie:
redactieOindektundert.n[.

Zet er even bij waar de Íoto
precies genomen is,
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Drukbezochte korenavond in
De Stad

Het was een bijzondere avond za-
terdag in De Stad Klundert met
een concert door drie verschillen-
de mannenkoren. De mannen van
de koren uit 0osterhout, Made en

KLundert zorgden voor een afwis-
seLende avond met een drversrieit
aan muziekgenres.

Tot en met de laatste stoel was
bezet. Het Westhoeks Mannen-
koor, de organisator van deze

avond, kan tevreden terugbLikken
op deze mooie succesvoLle avond.

Diversiteit
Een diversiteit aan nummeTs
werd gepresenteerd aan publiek.
Het Oosterhouts Mannenkoor met
zo'n 30 l.eden zingt doorgaans
klassieke werken, maar ook het
lichtere repertoire wordt niet ge-
schuwd. Nummers als Kyne uit
Missa Ave Maria, Panis AngeLrcus
tot Always look on the bright side
of Life kwamen voorbij.
Ook het Mades Mannenkoor wist
het pubtiek te boeien met hun

nummers zoaLs The Awakening
en Sotdatenkoor en met name The
Baitle Hymn of the RepubLic werd
uit volLe borst meegezongen door
het publiek.

Nieuwe dirigente
Het KLundertse koor zorgde voor
de opening en voor de siuiting.
Voor het eerst traden zij op met
hun nieuwe dirigente Annemiek
van den Hoven. Dat Annemiek
haar mannetje weet te staan bij dit
mannenkoor was te horen. Met de

57 leden van het Westhoeks Man-
nenkoor werd het een moo e ope-
ning en een enthousiaste sLotact.
Dit koor zingt voornameLijk ever-
greens en lekker in het gehoor
Liggende nummers zoals Jamba-
Laya, Hattelujah en By the Rlvers
of Babyton.
Zowel de koorleden a[s de bezoe-
kers waren het met eLkaar eens:
het was een mooie muzikale avond
met een gezeLlige nazit achteraf
in de prachtige entourage van de

voormalige RK kerk in KLundert.

Deze week een foto van Jan Witleboordse. 0ndanks het herfstachtige weer
een Lentevoorproefje met deze fotovan de prachtige narcissen in het mooie
centrum van KLundert.
Wie maakt voor de votgende editie de Foto van de Week?
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