
Berend Klok:  

Perspectief, solidariteit, tolerantie en respect  

 

Even voorstellen: ik ben Berend Klok en sta op plaats 8 van de 

kandidatenlijst van de PvdA voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. 

Sinds 2006 woon ik samen met mijn vrouw in de 

Stuijvenburchstraat in Eerbeek. Eigenlijk zijn we bij toeval in 

Eerbeek komen wonen. We hadden ons huis in Zutphen 

verkocht en zochten een (tijdelijke) vervangende woning dicht 

in de buurt van onze paarden, die in Brummen vlakbij het 

Apeldoorns kanaal in de wei liepen. Het wonen in Eerbeek 

bevalt ons goed. De omgeving tussen de Veluwe en de IJssel is 

een prachtige en natuurrijke omgeving. Dus is onze tijdelijke 

woning een definitieve geworden.  

 

Bijna dagelijks reis ik voor mijn werk naar Rotterdam en dan prijs ik me gelukkig niet in zo’n 

grote stad te wonen. Ik hoop dan ook dat  de gemeente Brummen er blijvend in zal slagen om 

een evenwichtige en duurzame combinatie van wonen, werken in een landschappelijke 

omgeving te behouden. 

Ik werk bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. En 

wel bij  Rijkswaterstaat, waar ik in de afgelopen meer dan 

30 jaar diverse functies heb gehad. Van werkzaamheden op 

het gebied van onderzoek naar de vorming van het 

waddengebied, het ontwerp en aanleg van de A10  tot 

manager van beheer- en onderhoudsafdelingen van wegen 

en vaarwegen in Drenthe, Groningen, Overijssel en 

Gelderland. Thans ben ik werkzaam bij het Landelijk 

Scheepvaartverkeerscentrum van Rijkswaterstaat.  De prachtige Waddenzee 

Daar hou ik mij samen met vijf collega’s bezig met de aspecten aangaande het bedienen van 

sluizen en bruggen, de  verkeersbegeleiding en de verkeersordening. 

In de raad kan ik voor de partij op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening 

mijn steentje bijdragen. 

 

 

Mijn hobby’s zijn momenteel het - samen met mijn 

vrouw -verzorgen van onze twee paarden, een Gelderse 

merrie en Quarterhorse. Ook  begin ik het rijden op de 

Gelderse merrie steeds beter onder de knie te krijgen. 

Verder hebben we een hele mooie en lieve border collie 

en nog drie poezen die om onze benen lopen. Dieren 

zijn fantastisch om mee om te gaan. Eerlijk en als je ze 

goed verzorgd, erg dankbaar. Dat geeft veel 

voldoening. En omdat je voor het paardrijden best een 

goede conditie nodig hebt, hou ik mijn conditie op peil 

door 10 tot 12 kilometer hard te lopen. 

 

 

 



 

Net als bij Richard Pawlot is gitaar spelen een hobby van 

mij. Ik ben een liefhebber van muziek uit de zestiger en 

zeventiger jaren, zoals b.v. Magna Carta, Simon & 

Garfunkel, JJ Cale, Roxy Music, Lou Reed, Harry 

Saksionie, Country Music,  Mark Knopfler, Eric Clapton, 

Jimmy Hendrikx, etc, maar ik hou ook van klassieke 

muziek. 

 

 
 

Verder ben ik als vrijwilliger werkzaam bij Natuur-

monumenten op het landgoed het Leusveld. Ik help bij het 

onderhoud van het landgoed, zoals snoeien, wandelpaden 

vrij van begroeiing houden, bouwen van uitkijkposten en als 

het nodig is met de kettingzaag bomen omzagen. Ook 

leggen we knuppelpaden aan, een (verhoogd) pad door een 

drassig gebied. 

 

 

In de gemeenteraad wil ik graag een bijdrage leveren aan een gemeente waar het goed en 

plezierig toeven is, waar voldoende werkgelegenheid is, goede en betaalbare collectieve 

voorzieningen zijn voor jong en oud en voor de valide en invalide medemens.  

Perspectief, solidariteit, tolerantie en  respect dat zijn voor mij sleutelwoorden voor een 

menswaardig bestaan. Kernbegrippen waar de Partij van de Arbeid ook voor staat.  

Mijn motto “Let’s stick together”, toevallig ook een nummer van Roxy Music, een favoriete 

rockgroep uit mijn jeugd. 

 

Ik hoop dat u op 3 maart 2010 op de PvdA en natuurlijk in 

het bijzonder op mij gaat stemmen. 
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