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Nieuwsbrief van het Vughts Mannenkoor uitgave mei 2019 

 

Op zondag 7 april verzorgde het Vughts Mannenkoor met een mini-concert de opening van 

Vught Proeft; een evenement waar de Vughtse cultuur zich presenteerde. Ondanks de relatief 

late bekendmaking slaagde het koor er toch in een representatief optreden te verzorgen en 

ondanks het vroege tijdstip trokken wij voldoende publiek. 

 

Zondag 28 april Koorreis Tongeren 

 

 
   

 

 
 

Daar staan wij dan, na afloop van de H. Mis in de OLV Basiliek in Tongeren waar wij als 
gastkoor in de korenreeks ‘Causa Nostrae Laetitiae’. ‘Oorzaak onzer blijdschap’ de dienst 
muzikaal verzorgd hebben. Wij zongen daar Missa brevis ‘Sancti Joannis de Deo (Kleine 
Orgelmesse (Joseph Haydn 1732-1809). Op het orgel werden wij begeleid door Luc Ponet; 
een grootheid in de Benelux als het gaat om orgelspel. Deze H.Mis vormde het startpunt van 
een fijne koordag voor leden en meereizende partners op 28 april jl. 
 
’s Morgens om 7 uur vertrokken wij vanaf het parkeerterrein bij van der Valk met de bus naar 
Tongeren; een bus die als vorstelijk jubileumcadeau door het gemeentebestuur van Vught  
vergoed werd, daarvoor dank. 
Ruim voor 9 uur arriveerden wij in Tongeren waar we na onze burgerkleding in het 
Parochiehuis te hebben achtergelaten in de basiliek konden inzingen en repeteren. De 
dames konden alvast een kijkje nemen op de Brocante of alvast een kopje koffie drinken, 
want fris was het wel, maar gelukkig merendeels droog. 



Na afloop van de dienst kon er omgekleed worden en werd aan leden en partners koffie 
aangeboden. Direct daarna vertrokken de meesten, met een plattegrond in de hand richting 
Brocante-markt. Normaal de grootste en drukste van de Benelux maar nu wegens de kou 
even niet. 
Mooi op tijd om 13.00 uur was iedereen in Brasserie Bazilik waar een 3 gangen diner op ons 
stond te wachten ruim voorzien van drinken (water enzo!) 
 
 
 
Wij werden ook uitgedaagd om iets te zingen: Boga Boga kreeg een warm onthaal. 
 

 
 
Na deze bourgondische lunch kon eenieder een eigen programma bepalen: 
Een culturele stadswandeling met gids, een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum  of zomaar wat 
rondzwerven door deze leuke kleine stad; de winkels waren gesloten, maar alle musea waren vrij 
toegankelijk i.v.m. erfgoeddag.  Je kon natuurlijk ook lekker uitbuiken en bijpraten op een verwarmd 
terras. 
Om 5 uur haalden wij onze spullen op en het parochiehuis liepen naar de bus en vertrokken weer 
keurig op tijd naar Vught. Daar wachtte ons nog een ‘kleine, lichte’ maaltijd, maar ja: bij van der Valk 
kennen ze het woord klein niet; smakelijk was het wel. 
Moe, maar voldaan en nagenietend van de fijne sfeer, de heerlijke dag ging daarna ieder zijn eigen 
weg. Het mocht dan koud geweest zijn; hartverwarmend was het wel en niet zomaar een beetje. 
Zo’n ledenverwendag is voor herhaling vatbaar, dat is wel zeker. 
 
Wij zijn nog niet klaar dit jaar. Verschillende uitdagingen wachten ons nog , zet ze maar alvast in je 
agenda: 

- Zondag 26 mei om 8.30 uur treden wij op in de Sint Jan met weer de Missa brevis 

‘Sancti Joannis de Deo (Kleine Orgelmesse (Joseph Haydn 1732-1809). Op het 
orgel worden wij begeleid door Leo Spoor. Wij laten dan ook het Magnificat horen, 
dat kon in Tongeren niet. 



- Dinsdag 25 juni sluiten wij het seizoen af in de foyer van de Speeldoos waar wij laten zien 
waar wij mee bezig zijn. Een combinatie van een repetitie en een mini-concert waar 
iedereen voor is uitgenodigd (de toegang is gratis). De laatste repetitie is overigens op 2 
juli. 

- De start van een nieuw seizoen zal zijn op 20 augustus 
- Zaterdag 26 oktober viert Vught 75 jaar bevrijd. Daar zal nog wel de nodige bekendheid 

aan gegeven worden, maar het Vughts mannenkoor zal daar ook acte de présence geven. 
- Zondag 10 november is er naar alle waarschijnlijkheid weer het Meezingfeest deze keer 

in de Petrus. Alle Vughtse koren en de Harmonie Kunst en Vriendschap doen daaraan 
mee. Het beloofd weer een prachtig festijn te worden. 

- Op zondag 15 december luisteren wij het Gestels Kerstuur op: Eerst van 14 tot 15 uur in 
de Jacobus de Meerdere kerk in Den Dungen en aansluitend van 16 tot 17 uur in de 
Michaelkerk in Sint-Michielsgestel 

- Ook zullen wij in december nog te horen zijn met een kerstzang in de Petrus als opvolger 
van het Nieuwjaarsconcert 

- Het jaarconcert staat nog steeds gepland op 5 april 2020 
 
Veel zang- en/of luisterplezier 
 
Wij zoeken nog steeds nieuwe leden die met ons het enthousiasme willen delen.   
 
Ad van der Staak, voorzitter 
 

 

                

 


