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M U Z I K A L E  H O O G T E P U N T E N  

 

Vrouwengevangenis Ter  Peel  Evertsoord  

Het eerste optreden van het Grubbenvorster Man-

nenkoor was op 20 december 1989 in de Penitenti-

aire Inrichting Ter Peel in Evertsoord, de grootste 

vrouwengevangenis van Nederland. Tijdens de kien-

avond van de gedetineerden werden enkele kerst-

liederen ten gehore gebracht. Vele jaren waren ze 

op de Kerstavonden van Ter Peel graag geziene gas-

ten. In het kerkgebouw van Ter Peel verzorgden ze 

in de jaren 1990-2003 jaarlijks een Kerstconcert 

m.m.w. van steeds wisselende andere koren, o.a. 

met het kinderkoor uit Sevenum, Wooden Chain, 

Ambiance uit Lottum, jongerenkoor Many Voices uit 

Horst-America, gospelzangeres Paige Dedeaux uit 

USA.  

Wegens bezuinigingen van justitie kwam aan deze 

traditie in 2003 een einde. Na enkele jaren afwezig-

heid werd het Grubbenvorster Mannenkoor op 17 

december 2008 weer voor een Kerst-Inn in de 

kloosterkerk van Ter Peel uitgenodigd. Het wel-

komstwoord en de kersttoespraken van de directie 

en de geestelijke verzorger werden door enkele 

kerstliederen van het Mannenkoor afgewisseld. De 

bijeenkomst werd afgesloten door het gezamenlijke 

“Ere zij God in deze dagen”. 

Concerten voor  de Zonnebloem 

en in  Verzorgingshuizen 

Het Grubbenvorster Mannenkoor was sociaal zeer 

betrokken bij de oudere en mindervalide dorpsge-

noten. Met veel plezier gaven ze jaarlijks concerten 

voor deze groeperingen. De concerten voor de Zon-

nebloem vonden meestal plaats in het Ursulinen-

klooster (La Providence). Verder verzorgde het koor 

concerten in de verzorgingshuizen te Baarlo, Horst 

en Sevenum. 

Vanaf 1993 gaven ze bijna jaarlijks Kerstconcerten 

in verzorgingshuizen en op Kerstmarkten en de op-

luistering van hoogmissen met Kerstmis en Pasen 

was een jaarlijks terugkerende activiteit. 

Kioskconcert  /  Zomeravondconcert   

Plaats: bij de kiosk op het Pastoor Vullinghsplein. 

Organisatie: Harmonie St. Joseph Grubbenvorst. 

Het kioskconcert is ooit begonnen als “laatste repe-

titie” van het orkest van harmonie St. Joseph. Naast 

de harmonie en de Grubbenvorster koren maken 

ook buitendorpse muziekverenigingen hun muzikale 

opwachting. Vanaf 1991 gaf het Grubbenvorster 

Mannenkoor tijdens de kioskconcerten steeds acte 

de présence. 

In de loop der jaren is dit concert uitgegroeid tot 

een waar muziekspektakel. Een evenement waarbij 

zoveel mogelijk muziekbeoefenaars “aan het volk” 

wilden laten horen wat ze het afgelopen seizoen 

hadden geleerd. In 2005 werkten aan deze muziek-

avond mee: Harmonie St. Joseph, Grubbenvorster 

Mannenkoor, The Company, Shantygroep de Maas-

have, de Gemengde Zangvereniging, het Jeugdkoor 

en het Jongerenkoor.  
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De avond was een aaneenrijging van muzikale klan-

ken, variërend van klassiek (met grote en kleine K) 

tot Pop. Het publiek genoot met volle teugen. Aan 

het slot van dit concert werd gezamenlijk “Grubbe-

vors mien dorp” ten gehore gebracht. 

Door een verschil van mening haakten de koren af 

en ging het feest ter ziele. Sinds enkele jaren is de 

organisatie van het Zomeravondconcert weer door 

de harmonie opgepakt. 

Intergemeentel i jk korenconcert  

Op initiatief van de Gemengde Zangvereniging Con 

Brio uit Broekhuizen / Broekhuizenvorst werd om 

de twee jaar een intergemeentelijk korenconcert 

georganiseerd. Naast de Gemengde Zangvereniging 

Con Brio, o.l.v. Jan Temme en pianiste Von Reijn-

ders werkten hier aan mee: Vocal Group Ambiance 

o.l.v. Ad Voesten en pianiste Angelique Hofmeester; 

Le Rossignol, o.l.v. Ad Voesten en pianiste Angeli-

que Hofmeester; Grubbenvorster Mannenkoor, 

o.l.v. Jos Wilmer. 

Op 1 mei 1993 vond dit concert plaats in Broekhui-

zen, op 23 april 1995 in Grubbenvorst (organisatie 

GMK) en op 26 april 1997 weer in Broekhuizen. 

Horst aan de Maas z ingt  

Vanaf 1 januari 2001 bestond de gemeente Horst 

aan de Maas uit de samengevoegde gemeenten 

Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst. Deze nieuwe 

gemeente telde 28 koren / zanggroepen.  

Op initiatief van de Gemengde Zangvereniging Con 

Brio Broekhuizen werd op 16 juni 2001 in ’t Gast-

hoês te Horst een gezamenlijke muziekavond ge-

houden. Vijf koren traden op deze avond voor het 

voetlicht, t.w. Gemengde Zangvereniging Con Brio 

Broekhuizen, Ouderenkoor L’Alouette uit Lottum, 

Vocalgroup Hoor’s uit Meterik, Grubbenvorster 

Mannenkoor en Zangvereniging Meriko uit Meterik. 

Verder was er voor deze avond een gelegenheids-

koor samengesteld, het Horst aan de Maas-koor, 

waarin naast leden van de diverse koren ook men-

sen die geen lid waren de kans kregen om te erva-

ren hoe het zou zijn om in een groot koor te zingen. 

O.l.v. Sjraar Klaassens en met pianobegeleiding van 

Andreïna Tonoli werd in ontspannen sfeer enkele 

stukken ingestudeerd, die ’s avonds voor publiek 

ten gehore werden gebracht. De concert werd zo’n 

groot succes dat het in 2004 en in 2010 een vervolg 

kreeg. 

Op 13 november 2004 traden vier koren in ’t Gast-

hoês te Horst voor het voetlicht, t.w. Gemengde 

Zangvereniging Con Brio Broekhuizen, Vocalgroup 

Brits uit Maasbree, de Bliërickse Zangkompenie uit 

Blerick en Gemengde Zangvereniging “Merula” uit 

Melderslo. Ook voor deze avond was weer een ge-

legenheidskoor samengesteld, het Horst aan de 

Maas koor, bestaande uit ca 100 zangers. O.l.v. Erik 

Munten van de Vocalgroup Brits werden een vijftal 

stukken ingestudeerd, die ’s avonds voor publiek 

ten gehore werden gebracht. Met het gezamenlijk 

zingen van het gevoelige nummer Colors of the 

wind uit de film Pocahontas, werd het concert afge-

sloten. 

Op 13 november 2010 werd het concert “Horst aan 

de Maas zingt” voor de derde keer in ’t Gasthoês te 

Horst uitgevoerd. Deze keer m.m.v. de Gemengde 

Zangvereniging Con Brio Broekhuizen / -vorst, o.l.v. 

Marcel Kuepers, het Grubbenvorster Mannenkoor, 

Huûr ôs Grubbenvorst en Gemengd Koor Vocante. 

Ook voor deze avond was weer een gelegenheids-

koor samengesteld, het Horst aan de Maas koor, 

bestaande uit 135 zangers. O.l.v. Marcel Kuepers 

werden zes stukken ingestudeerd, die ’s avonds 

voor publiek ten gehore werden gebracht. Het con-

cert werd afgesloten met het Zuid-Afrikaans strijd-

lied Erile. Het eerste deel was in de Sotho-taal, het 

laatste deel in de Xhosa-taal. Het geheel kreeg een 

zeer bijzondere lading toen enkele bewoners van 

het Asielzoekerscentrum uit Tienray achter de Jam-

be plaatsnamen. 

Koren in  de kern te Horst  

Sinds 1 januari 2010 bestaat Horst aan de Maas uit 

16 kernen. De Gemengde Zangvereniging Con Brio 

Broekhuizen / - vorst vond dit een goede gelegen-

heid om op 24 mei 2010 op diverse locaties in Horst 

aan de Maas zoveel mogelijk zangkoren uit de 

nieuwe fusiegemeente te laten optreden. 

Op Tweede Pinksterdag, werd het centrum van 

Horst gedomineerd door 35 zangkoren uit de 16 

kernen van (de nieuwe fusiegemeente) Horst aan 

de Maas. Er werd gezongen voor het gemeentehuis, 

in de Lambertuskerk en voor de ABN-Amro bank. 

Ruim 900 koorleden namen deel aan 'Koren in de 

Kern'.  

Samen met Die Sevensanghers uit Sevenum zong 

het Grubbenvorster Mannenkoor in de Lambertus-

kerk. 
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Het GMK samen met Die Sevensanghers 

 

Rond 17.00 uur vond een finaleoptreden van alle 35 

koren plaats voor het gemeentehuis, waar samen 

het Limburgs volkslied werd gezongen. Hoogtepunt 

was het gezamenlijk ten gehore brengen van het 

nieuwe volkslied van de gemeente: Hôrs aan de 

Maas, waarin diverse aspecten van de kernen naar 

voren gebracht werden. Het Wilhelminaplein was 

goed bezet. Vanaf de terrasjes genoten de bezoe-

kers van alle optredens.  

Concert t i jdens Rozenfeesten  

Vanaf 1998 werd het Grubbenvorster Mannenkoor 

steevast door de Stichting Rozendorp Lottum uitge-

nodigd om een bijdrage te leveren aan het culturele 

gebeuren rond het Rozenfestival. Voor het GMK 

was dat een prima gelegenheid om het nieuwe sei-

zoen te starten. In een bomvolle en zeer stijlvol ver-

sierde kerk gaven ze dan hun eerste (mini)concert 

van het seizoen. Door de voortreffelijke akoestiek 

was het een genot om daar te zingen. Alle leden 

gingen er graag naar toe en zetten hun beste “keel-

tje” voor. 

Rozenfeesten 2012 

Voorjaars /  lenteconcerten  

De verschillende seizoenen leenden zich uitstekend 

voor het geven van een concert. Naast het zomer-

avondconcert gaf het Grubbenvorster Mannenkoor 

ook vaak in het voorjaar een concert. De ene keer 

lag de organisatie in eigen hand, de andere keer 

werden ze door collega muzikanten uitgenodigd. 

Op 13 april 2002 gaf het GMK in Grubbenvorst een 

voorjaarsconcert m.m.v. Von Reijnders, piano; Bian-

ca Krabbenborg, klarinet; de solisten Truus van 

Kroonenberg, Jo Strijbosch, Sjraar Maessen en Guus 

Briels; het fluitkwartet Pavana uit Heythuisen. 

Op 17 mei 2003 traden ze op uitnodiging van Ge-

mengd Koor Con Amore uit Baexem in Gemeen-

schapshuis Baexheimerhof voor het voetlicht, sa-

men met Gemengd Koor Con Amore en Gemengd 

Koor Heel Vocaal. 

Op uitnodiging van Gemengd koor A Capella Swal-

men verzorgden ze samen met dat koor en het Ge-

mengd koor Vivace uit Echt op 27 maart 2004 in de 

kerk van Swalmen een Lenteconcert. 

Op 25 maart 2006 werd in het gemeenschapshuis 

D’n Oesterham te Oostrum een Lenteconcert gege-

ven. Naast de organiserende Aostrumse Zangkom-

peneej waren er gastoptredens van Männergesang-

verein Concordia Straelen, het Grubbenvorster 

Mannenkoor en het Smartlappenkoor Steijler Staar 

uit Tegelen. 

Op 4 april 2009 was het Grubbenvorster Mannen-

koor aanwezig in Wellerlooi. De Gemengde Zang-

vereniging Unisono uit Wellerlooi gaven een Lente-

concert met gastoptredens van het Grubbenvorster 

Mannenkoor, Gemengde Zangvereniging Broekhui-

zen en de Gemengde Zangvereniging Walaria Well. 

Op 24 maart 2012 werd in het gemeenschapshuis 

D’n Oesterham te Oostrum een Lenteconcert gege-

ven door de Aostrumse Zangkompeneej, met 

gastoptredens van het Grubbenvorster Mannen-

koor, De Meulezengers Venlo en de Walsbergse 

Zangvereniging Deurne. 

Op 16 juni 2012 organiseerde de Gemengde Zang-

vereniging Vivace uit Hout-Blerick in de Zalzerhaof 

te Hout-Blerick een Lenteconcert, met gastoptre-

dens van het Grubbenvorster Mannenkoor; Instru-

mentaal trio: Katrien Heerkens, dwarsfluit; Mariska 

Rijk, altviool en Marcel Kuepers, piano. 
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Lenteconcert in Hout-Blerick, 2012 

Het Grubbenvorster Mannenkoor bracht stukken 

van Verdi en Bellini, alsmede drinkliederen uit het 

meer populaire genre. In de “Legende van de twaalf 

rovers” trad Jo Strijbosch als solist op en in de ne-

gro-spiritual Set Down zong Theo Stappers de solo. 

Najaarsconcert /  Herfstconcert  

Op 7 oktober 2000 organiseerde Zangvereniging De 

Maasgalm uit Lomm een Najaarsconcert in de Pas-

toorshof te Lomm met gastoptredens van het 

Grubbenvorster Mannenkoor, Gemengde Zangver-

eniging Le Rossignol Lottum en Harmonie St. Anto-

nius. 

Op 21 oktober 2000 organiseerde Gemengde Zang-

vereniging Egelsheim te Hegelsom een Herfstcon-

cert met gastoptredens van het Dameskoor Venro-

de uit Venray, Gemengd Zangkoor St. Willibrord uit 

Liessel en het Grubbenvorster Mannenkoor. 

Op 29 november 2002 organiseerde het Grubben-

vorster Mannenkoor een Herfstconcert in ’t Haeren 

met gastoptredens van het Gemengd Koor Meriko 

uit Meterik, Gemengd Koor Erato uit Blitterswijck 

en de Limburgs-talige Kolder-Dialectgroep De Gera-

niejums. 

Op 1 oktober 2005 organiseerde Gemengde Zang-

vereniging De Maasgalm te Lomm een Herfstcon-

cert met gastoptredens van het Dameskoor Padako 

uit Helden, de Gemengde Zangvereniging Unisono 

uit Wellerlooi en het Grubbenvorster Mannenkoor. 

Op 10 oktober 2009 organiseerde Gemengde Zang-

vereniging Egelsheim in de Hubertuskerk te Hegel-

som een Najaarsconcert met gastoptredens van: 

Gemengde Zangvereniging Le Rossignol Lottum en 

het Grubbenvorster Mannenkoor. 

Jubileumconcerten 

Het Grubbenvorster Mannenkoor werd geregeld 

gevraagd om jubilea van andere koren te komen op-

luisteren. 

Op 3 oktober 1998 waren zij present in Buchten om 

samen met Harmonie L’Union Heythuysen en Man-

nenkoor De Leudalzangers uit Heythuysen het 15-

jarig jubileum van het Buchter Mannenkoor op te 

luisteren. 

Op 11 november 2000 vierde het Gemengd Zang-

koor uit America haar 25-jarig jubileum met gastop-

tredens van het Grubbenvorster Mannenkoor en gi-

taarspel door Paul en Leon Martens. 

Op 2 oktober 2004 werd in Café-Zaal Harmonie te 

Lottum een concert gegeven b.g.v. het 45-jarig jubi-

leum van het Gemengd Koor Le Rossignol uit Lot-

tum. Dit concert werd opgeluisterd met gastoptre-

dens van het Newa Kwartet uit St. Petersburg (Rus-

land), het Frauenchor Evingsen uit Duitsland en het 

Grubbenvorster Mannenkoor. De topmuzikanten uit 

St. Petersburg zorgden er al gauw voor dat de toe-

schouwers zich in Rusland waanden. Het Frauen-

chor Evingsen bracht werken van Schubert ten ge-

hore en maakte ook een uitstapje naar Rusland. 

Daarna was het Grubbenvorster Mannenkoor aan 

de beurt. Nadat Truus van Kroonenberg en Poul van 

Rooij, met begeleiding van Oksana Baljva op de pia-

no, een verrassend duet hadden gezongen, maakte 

het Grubbenvorster Mannenkoor een muzikale reis 

door Europa, de Balkan en … Rusland. 

Op 29 mei 2005 was het Grubbenvorster Mannen-

koor uitgenodigd te Straelen, vanwege het 125-jarig 

jubileum van Männergesangverein Concordia. 

Twintig koren uit binnen- en buitenland gave acte 

de presence.  
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St. Martins Brunnen Straelen 

 

Onder het motto “Am Brunnen vor dem Tore” von-

den de concerten plaats op vier podia verspreid 

over de stad.  

Het Grubbenvorster Mannenkoor was op deze zon-

dagmiddag om 14.30 uur aan de beurt bij de St. 

Martinsbrunnen am Mühlentor in de bocht van de 

Westwall en de Nordwall. Nadat de andere koren 

ook hun repertoire hadden afgewerkt, werden de 

koren door de Musikkapelle uit Straelen opgehaald. 

In optocht ging het langs alle andere Brunnen, aan-

gemoedigd door een enthousiast publiek. Uiteinde-

lijk trok een sliert van ruim 500 zangers door de 

straten van Straelen naar het Marktplein. Door 

middel van bordjes stond hier aangegeven waar de 

diverse mannenstemmen zich moesten opstellen 

voor een gezamenlijk concert. De dirigent van het 

plaatselijke koor wist dit superkoor zeer goed te 

motiveren, zodat de klanken van de verschillende 

koren steeds meer op elkaar afgestemd werden. 

Het slotlied was zeer indrukwekkend. 

Op 26 oktober 2008 was het Grubbenvorster Man-

nenkoor uitgenodigd op een Freundschaftsingen te 

Lövenich / Erkelenz, b.g.v. het 160-jarig bestaan van 

Männergesangverein Concordia Lövenich 1848.  

Naast het GMK waren er gastoptredens van Cäcili-

enchor Katzem-Lövenich, Männergesangverein 

Borussia 1860 Baal, Werkschor Glückauf Erkelenz, 

Männerchor Lank-Latum, Chor 77 Doveren, Städti-

scher Gesangverein Erkelenz en Gemeinschaftschor 

MGV Liedertafel Holzweiler / Sängerbund Cäcilia 

Kuckhoven. 

Om 14.00 uur vertrok het GMK met hun partners 

naar Duitsland. Een uur later konden ze aanschui-

ven aan de “Kaffee mit Kuchen”. Tijdens hun optre-

den brachten ze vier nummers ten gehore, t.w. 

Wenn der Abendwind, Sonder dranck genen klanck, 

Tebe poaiom en Chor der Kreutzfahrer. 

Na het concert kreeg het koor en hun partners in 

Hotel Restaurant “Straelener Hof” in Straelen een 

“Überrasschungsbuffet” aangeboden. 

Opluister ing “Ouverture Venlo”  

Ouverture Venlo is de opening van het culturele sei-

zoen in Venlo. Op het eendaags festival in de gehele 

binnenstad van Venlo, wordt een voorproefje gege-

ven van het nieuwe culturele seizoen. Op verschil-

lende podia en locaties, zowel in de buitenlucht als 

in diverse theaters, cafés en zelfs kerkgebouwen, 

worden dan uitvoeringen gebracht van muziek, 

dans, theater, cabaret, beeldende kunst, film, litera-

tuur en andere kunstvormen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Festival
http://nl.wikipedia.org/wiki/Venlo_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(gebouw)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(kunstvorm)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(kleinkunst)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldende_kunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
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Veel aandacht wordt gegeven aan de muzikale aan-

kleding van het evenement. Op uitnodiging van de 

directie van De Maaspoort verzorgde het Grubben-

vorster Mannenkoor op 5 september 2004 en op 4 

september 2005 een optreden in de Dominicaner-

kerk. Voor een volle kerk werden door hen diverse 

werken uitgevoerd die de toehoorders mee op reis 

namen naar Duitsland, Frankrijk, de Balkan en Rus-

land. De twee solozangers Theo Stappers en Jo 

Strijbosch bezorgden de toeschouwers, ondanks de 

warmte, kippenvel. Het daverende applaus onder-

streepte nog eens dat de toehoorders echt genoten 

hadden. 

Uitwissel ing met andere koren  

 Limburg Around The World 

Dit evenement werd op 14 november 1998 door 

Mannenkoor de Leudalzangers uit Heythuysen ge-

organiseerd in de Oranjerie te Roermond. 

Er waren gastoptredens van het Grubbenvorster 

Mannenkoor, Buchter Mannenkoor, Harmonie 

L’Union Heythuysen, Dialectgroep Carboon, Jazz 

Combo Grubbenvorst, Nicky’s Showballet en soliste 

Adrienne Coenegracht. 

Het werd een sfeervolle muzikale reis door de ge-

schiedenis van Limburg, met zang, harmonie en 

theater. Liederen over de Bokkeriejers werden ge-

volgd door mijnwerkersliederen. Daarna kwam het 

Broadway-gedeelte, het Musical-gedeelte en het 

Proms-gedeelte. Het geheel stond o.l.v. Jos Meeu-

wissen, dirigent van de Leudalzangers. 

 Vierkorenconcert te Horst 

Op 3 juni 2000 werd door het Grubbenvorster 

Mannenkoor in ’t Gasthoês te Horst een concert 

georganiseerd met gastoptredens van het Kleinkoor 

van het Horster Mannenkoor, Mannenkoor Die 

Sevensanghers Sevenum en het Helmonds Ge-

mengd Koor Vivace. 

 Concert met Reuvers Symfonieorkest 

Op 22 december 2001 organiseerde de Reuverse 

Orkestvereniging een concert met een gastoptre-

den van het GMK. Voor de eerste keer trad het 

mannenkoor op met een symfonieorkest. 

 Korenavond in St. Joost 

Mannenkoor De Wiejerdzangers uit St. Joost orga-

niseerde op 8 oktober 2003 in het gemeenschaps-

huis te St. Joost een korenavond met gastoptredens 

van het Grubbenvorster Mannenkoor, Männerquar-

tett Recht uit Recht (België) en het Maaslands Man-

nenkoor uit Dilsen-Stokkem (België). 

 Klangvolle Reise durch die Welt der Lieder 

Männergesangverein Concordia uit Lövenich orga-

niseerde op 23 oktober 2004 in de Mehrzweckhalle 

te Lövenich (Duitsland) een concert met gastoptre-

dens van het Grubbenvorster Mannenkoor, Män-

nerchor Lank-Latum Meerbusch (Duitsland) en de 

solisten: Oksana Baljva, piano; Frank Scholzen, pia-

no; Truus van Kroonenberg, sopraan; Poul van 

Rooij, tenor; Theo Stappers, 1e tenor; Jo Strijbosch, 

bas/bariton en Wilhelm Porten, bariton. 

Het hoogtepunt van de avond was het samenspel 

van alle muzikanten en zangers bij de grote finale. 

Gezamenlijk zongen ze Landerkennung en sloten zo 

een geweldige concertavond af. 

 Liederabend te Lövenich 

Op 14 oktober 2006 organiseerde Männergesang-

verein Concordia uit Lövenich weer een concert. 

Deze keer met gastoptredens van het Grubbenvor-

ster Mannenkoor, Oksana Baljva en Alexandra Si-

mons, piano en Heinz Kloeters, trompet.  

 Concert “Luchtig de vakantie in” 

In de Smetenhof te Lottum organiseerde het Ge-

mengd koor Le Rossignol uit Lottum op 8 juni 2007 

een concert. Hieraan werd door het Grubbenvorster 

Mannenkoor medewerking verleend. 

 Zomerconcert 

Gemengde Zangvereniging Erato Blitterswijck, o.l.v. 

Jos Wilmer, organiseerde op 12 juni 2010 in het 

gemeenschapshuis te Blitterswijck een zomercon-

cert met gastoptredens van het Grubbenvorster 

Mannenkoor, Gemengd Koor Wallaria en de Ge-

mengde Zangvereniging Erato. 

Aspergeconcert te Grubbenvorst  

Het Grubbenvorster Mannenkoor wilde vaker naar 

buiten optreden. Op 12 juni 2005 introduceerde zij 

het Aspergeconcert bij de kiosk op het Pastoor Vul-

linghsplein. Naast het Grubbenvorster Mannenkoor, 

waren er optredens van De Bergklanken uit Mils-

beek, de Männergesangverein uit Erkelenz 

/Lövenich (Duitsland) en het Seniorenorkest uit 

Horst e.o. Om 15.00 uur werd door het Grubben-

vorster Mannenkoor de première van “Grubbevors 

mien dorp” ten gehore gebracht.  
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Aspergeconcert 2005, rechts Wiel Wijnen met “Grubbevors mien dorp” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aspergeconcert 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit lied was  gecomponeerd door 

Wiel Wijnen voor de Grubbenvorster 

Revue. Oksana Baljva heeft dit lied 

voor het mannenkoor zo bewerkt, 

dat het vierstemmig gezongen kan 

worden. 

Op 28 mei 2006 werd het 2e Asper-

geconcert gehouden. Deze keer met 

gastoptredens van beiaardierster Rosemarie Sulti-

ens (stadsbeiaardierster van Venray en Helmond) 

en de doedelzakband The Pipers Society of Castle 

d’Aldenghoor uit Haelen. Voor het concert werd  

 

’s werelds grootste mobiele carillon 

De Paltz uit Soest naar Grubbenvorst 

gehaald. Alleen al de klokken wogen 

samen elf ton. Het carillon was ge-

monteerd op een vrachtwagen van 

achttien meter lang. Vanuit een gla-

zen kooi werden de klokken en klok-

jes door de beiaardierster aangetikt. 

Rosemarie speelde ook samen met 

het Grubbenvorster Mannenkoor en daarnaast 

speelde zij enkele nummers samen met de doedel-

zakband. Het werd een uniek samenspel! 
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Aspergeconcert, 2008 

 

Op zondag 8 juni 2008 werd voor de derde keer het 

Aspergeconcert door het GMK georganiseerd. Deze 

keer met gastoptredens van de groep Prettig Gere-

geld en Doe Mar Wa. Doe Mar Wa uit Bakel is in 

1992 gestart als slagwerkgroep. In het begin werd 

vaak geïmproviseerd. Als een muzikant vroeg wat 

hij moest doen, was het antwoord “Doe mar wa”. 

Zo kreeg de groep haar naam. In 1996 werd de 

groep uitgebreid met blaasinstrumenten. De groep 

groeide uit tot een showgroep met een geheel ei-

gen stijl. Ze verschijnen jaarlijks in een ander kos-

tuum met een origineel hoofddeksel. De kleding 

wordt door de dames zelf vervaardigd. 

Tijdens het aspergeconcert werd een kleinschalige 

kunstmarkt gehouden. Een tiental kunstenaars be-

manden een kraam waarin zij hun producten ten-

toonstelden en eventueel ook demonstraties gaven. 

Voor deze kunstmarkt was ook erg veel belangstel-

ling. 

 

Gouden Paren Concert Asten  

In 2006 presenteerde het Astens Mannenkoor voor 

de 26e keer het Gouden Paren Concert. Het Astens 

Mannenkoor heeft dit item jaarlijks op het pro-

gramma staan om de jubilarissen van het afgelopen 

jaar een muzikale felicitatie aan te bieden. In 2006 

waren acht gouden bruidsparen en een diamanten 

bruidspaar eregasten bij het concert. De feestelin-

gen werden thuis afgehaald, gehuldigd en er werd 

hen en hun familie een concert aangeboden. 

Sinds 2004 stond het Astens Mannenkoor o.l.v. Poul 

van Rooij. Op 22 april 2006 werd aan dit Gouden 

Paren Concert medewerking verleend door het As-

tens Ouderenkoor Zang en Gezelligheid, het Grub-

benvorster Mannenkoor en blaaskapel 

d’Ommelaars. 
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Grand Café “Capriccio”  

22 oktober 2005, in ’t Haeren te Grubbenvorst. 

Organisatie: Grubbenvorster Mannenkoor, o.l.v. 

Poul van Rooij, m.m.w. van Dorrie Besouw (dwars-

fluit), Oksana Baljva (piano), het Venloos Operette 

Gezelschap (Venlo-Zuid) en het Salonorkest Wiener 

Soirée uit Maastricht. 

Voor dit concert werd een deel van gemeenschaps-

huis ’t Haeren omgebouwd tot een Weens café uit 

de jaren twintig van de vorige eeuw: Grand Café 

Capriccio. Figuren van allerlei pluimage, uitgedost in 

kleding van de jaren twintig, brachten een bezoek 

aan het café. Zij hadden één ding gemeen: allemaal 

hadden ze iets met muziek te maken. De cafégasten 

waren leden van het Grubbenvorster Mannenkoor 

of het Venloos Operette Gezelschap. Het salonor-

kest Wiener Soiree, zorgde voor toepasselijke mu-

ziek. Verder bespeelde Dorrie Besouw haar dwars-

fluit en nam Oksana Baljva de pianobegeleiding 

voor haar rekening. De algehele muzikale leiding 

was in handen van Poul van Rooij. (Poul en Oksana 

waren beiden respectievelijk dirigent en pianiste 

van zowel het Venloos Operettegezelschap als het 

Grubbenvorster Mannenkoor). 
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Sing Challenge Festival   

Een twintigtal koren uit binnen en buitenland kwa-

men naar dit festival op de Schatberg om, over 

twee dagen verspreid, hun muzikale kwaliteiten te 

laten horen. Er werd dan met volle teugen genoten 

van koorzang in de breedste zin van het woord. Van 

Shanty via Smartlappenkoor naar Operettekoor tot 

Gospelkoor en verschillende Mannenkoren. In 2011 

werd dit festival voor de derde maal georganiseerd. 

Op zaterdag 19 maart 2011 verzorgde het Grubben-

vorster Mannenkoor twee maal een optreden, als-

ook op zondag 11 maart 2012. 

Kerstconcerten 

Naast de Kerstconcerten voor de Zonnebloem en in 

verzorgingshuizen, trad het Grubbenvorster Man-

nenkoor in de weken voor Kerstmis vaker voor het 

voetlicht. 

Op 12 december 2004 organiseerde de Koninklijke 

Harmonie uit Lottum, o.l.v. Jos Kuipers, in de St. 

Gertrudiskerk een Adventsconcert met gastoptre-

dens van het Grubbenvorster Mannenkoor, o.l.v. 

Poul van Rooij, pianobegeleiding door Oksana Balvja 

en de solisten Truus van de Kroonenberg, Theo 

Stappers, Jo Strijbosch. 

Op 17 december 2006 vond in de O.L. Vrouwekerk 

te Venlo-Zuid een Kerstconcert plaats, georgani-

seerd door het Grubbenvorster Mannenkoor o.l.v. 

Poul van Rooij en met gastoptredens van Wendy 

Roeffen, dwarsfluit; Kitty Roeffen, soliste; Loes van 

Dijk, harp; Stella Klerken, viool; Poul van Rooij, te-

nor en Oksana Baljva, orgel. 

Vanaf 2009 verzorgde het Grubbenvorster Man-

nenkoor jaarlijks een Kerstconcert in de parochie-

kerk van Grubbenvorst, onder de titel: 

“U zi jt  wel lekome”  

In 2009 met medewerking van het Vocaal Ensemble 

Vicenda, o.l.v. Oksana Baljva; het Grubbenvorster 

Blokfluit Kwartet; Dorrie Besouw, dwarsfluit; Oksa-

na Baljva, orgel en piano. 

In 2010 met medewerking van Angela Alderon, so-

praan; Dorrie Besouw, dwarsfluit; Oksana Baljva, pi-

ano; Melanie Voesten, gitaar en piano; Swinging 

Kids. Muzikale leiding: Poul van Rooij. 

In 2011 met medewerking van Oxana Thijssen, 

harp; Nelly Coppens, viool; Bernadette Wiggers, 

mezzo-sopraan; Jachthoornblazers St. Hubertus; 

Gemengde Zangvereniging Con Brio Broekhuizen. 

Muzikale leiding en piano: Oksana Baljva. 

In 2012 met medewerking van: Dorris van den Mee-

rendonck, sopraan; Heldens Koper Ensemble; Oxana 

Thijssen, harp; Jean Pierre Steyvers, piano. Muzikale 

leiding: Oksana Baljva. 

Cultura Grubbenvorst  

Op en rond het Pastoor Vullinghsplein vond op 4 

september 2011 voor de eerste keer Cultura Grub-

benvorst plaats. Een gezellige middag met muziek, 

zang en kunst door Grubbenvorster verenigingen en 

kunstenaars, waarbij het Grubbenvorster Mannen-

koor ook vertegenwoordigd was.  

Na de opening door Servaas Huijs en kanonschoten 

van Schutterij St. Jan, konden de verenigingen / 

groepen zich op twee podia presenteren. De vol-

gende verenigingen gaven acte de presence:  

Popkoor The Company, het Grubbenvorster Man-

nenkoor, Shantygroep De Maashave, smartlappen-

koor Huûr ôs, Ouderenkoor Grubbenvorst, The 

Swinging Kids en de drumband van Schutterij 

St. Jan. Op de weg tussen de twee podia werden 

verschillende kunstenaars in de gelegenheid gesteld 

zich aan het publiek te presenteren. 

Tevens liepen op deze dag vijfhonderd wandelaars 

de eerste editie van Walk 4 the Roses, een 20 kilo-

meter lange voettocht van Meerlo naar Grubben-

vorst, met de finish op het Pastoor Vullinghsplein. 

Hierdoor was het in het centrum van Grubbenvorst 

gezellig druk. Cultura Grubbenvorst zou een twee-

jaarlijks evenement worden in de maand septem-

ber. 

Het GMK tijdens Cultura Grubbenvorst 2011
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B I J Z O N D E R E  A C T I V I T E I T E N  

 

Om het saamhorigheidsgevoel te versterken werd 

twee keer per jaar een activiteit georganiseerd, 

waarbij ook de dames uitgenodigd werden: het af-

sluitend feest vóór de zomervakantie en het Caeci-

liafeest in november / december. Daarnaast werden 

er verschillende activiteiten ondernomen om de kas 

te spekken. 

Seizoensafsluiting 

Het seizoen werd jaarlijks in juni/juli afgesloten met 

een gezellige dag. In de beginjaren waren de part-

ners ook van de partij, de laatste jaren was het 

overdag een mannenaangelegenheid, maar 

’s avonds waren de partners van harte welkom. De 

activiteitencommissie, bestaande uit een jaarlijks 

wisselende stemgroep, zorgde telkens voor een 

wisselend programma. Hieronder een kleine greep 

uit de activiteiten: 1990, fietstocht met partners 

naar de bierbrouwerij te Arcen; 1991, fietstocht 

met partners naar het veerhuis te Broekhuizen;  

1992, windbuksschieten op de Schutterswei; 1994, 

brunch in Horst; 1999, schieten op de hark op het 

schuttersterrein; 2000, darten; 2001, dagtripje naar 

Brugge; 2002, concert bij Chr. Lucassen. Vanaf 2002 

was de activiteitencommissie ter ziele. Deze ging 

voortaan samen met de muziekcommissie. Over de 

jaren 2003 - 2009 zijn geen gegevens bekend over 

afsluitfeesten. Vanaf 2009 was het feest overdag 

een mannenaangelegenheid en ’s avonds waren de 

partners ook welkom.  

Op zondag 12 juli voerde een fietstocht, in stro-

mende regen, via Sevenum (koffie met gebak) naar 

het golfterrein De Golfhorst in America, waar een 

lunch werd geserveerd. Aansluitend werd het koor 

uitgenodigd om een miniconcert te geven. De tocht 

ging verder terug naar Grubbenvorst, waar op het 

terras van De witte Dame samen met de partners 

van een gezellig samenzijn werd genoten. 

In 2010 voerde de fietstocht naar kunstenaar Gijs 

Trepels in Maasbree, die uitleg gaf over zijn werk. 

Gijs vertelde tevens hoe hij als bakkerszoon via het 

vak huisschilder uiteindelijk 

kunstschilder was gewor-

den. Na een uitgebreide 

rondleiding en koffie met 

door zijn vrouw gemaakte 

appeltaart werd de dag af-

gesloten met een barbecue 

in de tuin van voorzitter 

Snijders. Hierbij waren ook 

de dames aanwezig. 

 

Gijs Trepels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstapje Brugge, 2001 
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Fietstocht en barbecue, 2011 

 

In 2011 fietste men gezamenlijk naar Arcen voor 

een partijtje midgetgolf. De terugtocht werd per 

Maashopper afgelegd. In Grubbenvorst wachtte een 

heel bijzondere barbecue: een speenvarken aan het 

spit. Samen met de partners werd het weer een 

heel gezellige seizoensafsluiting. In 2012 voerde de 

fietstocht naar het Schuitwater in Broekhuizen, 

waar o.l.v. Tjeu Leenen (gids bij de IVN) een wande-

ling door de natuur werd gemaakt. Tjeu gaf volop 

informatie over de aanwezige flora en fauna. De 

wandeling werd afgesloten in de theetuin van de 

Rode Vennen te Broekhuizen. Daarna werd het sei-

zoen (samen met de partners) echt afgesloten met 

een Chinees buffet in de tuin van Paul Snijders. 

Caeci liafeesten 

Caecilia, patrones van de zangers. Ook dit feest 

werd georganiseerd door de activiteitencommissie. 

Vanaf 1990 werd door het Grubbenvorster Man-

nenkoor het Caeciliafeest samen met hun partners 

gevierd. De locaties wisselden nog al eens: Heier-

hoeve, ’t Haeren, Breidenbach of de Vonkel. 

De activiteiten varieerden van kruisboogschieten 

tot darten, een diapresentatie met beelden van oud 

Grubbenvorst tot een recent filmpje van het koor, 

een optreden van een Tiroler kapel, het Smartlap-

penkoor of de cabaretgroep IJsselstein. Tussendoor 

werden lekkere hapjes geserveerd. 

Het Caeciliafeest was tevens een goede gelegenheid 

om bepaalde personen in het zonnetje te zetten 

b.g.v. een jubileum of afscheid. 

Fondsenwerving 

Naast zingen was het verwerven van inkomsten een 

belangrijk item. Om de contributie op een aan-

vaardbaar niveau te houden werden meerdere acti-

viteiten ondernomen. 

 Beheer schiettent tijdens Aspergefeesten 

In 1994 werd een schiettent van vier bij twee meter 

van de schietclub overgenomen. Hij werd opge-

knapt, van een nieuw verfje voorzien en in beheer 

van Frans Spekking gegeven. Tijdens de jaarlijkse 

Aspergefeesten konden bezoekers hun schietkun-

sten tegen betaling demonstreren. 

 

Caeciliafeest, 1994 
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Frans zorgde altijd voor alle benodigde materialen: 

2 luchtdrukbuksen, kogeltjes, veren, etc. en natuur-

lijk ook voor prijzen. Tevens maakte hij de indeling 

voor de bezetting van de schiettent en bleef er op 

toe zien dat deze ook nageleefd werd. 
Ondanks de goede resultaten, maar vanwege te 

weinig animo door de koorleden, was in 2001 de 

schiettent voor de laatste keer een onderdeel van 

de Aspergefeesten. De schiettent verhuisde naar 

een koorlid alwaar hij nog jarenlang dienst deed als 

fietsenstalling. 

  Verkoop Anjer loten   

Om de financiële positie van het koor te verbeteren 

gingen de koorleden vanaf 1996 jaarlijks op stap om 

Anjerloten aan te bieden. De een vond het leuk om 

langs de deur te gaan, de ander vond het verschrik-

kelijk. Toch deed bijna iedereen mee omdat het nu 

eenmaal nodig is in een tijd dat alles duurder wordt. 

Een gedeelte van de opbrengst was namelijk voor 

de plaatselijke vereniging, die de loten aan de man 

bracht. 

  Verhuizing GePe 

G. Peeters was een groothandel in automaterialen. 

Zijn magazijn was gevestigd in een oude loods op 

het industrieterrein Groot Boller in Blerick. In 1997 

verhuisde het bedrijf naar het industrieterrein Ha-

gelkruis in Grubbenvorst. De leden van het Grub-

benvorster Mannenkoor namen deze verhuizing 

voor hun rekening. Met veel mankracht werden de 

opgeslagen materialen in enkele dagen tijd naar het 

nieuwe onderkomen gebracht. 

  Inzameling oud papier  

Vanaf 5 november 1999 waren leden van het man-

nenkoor samen met het PMC (Parochieel Missie 

Centrum) maandelijks actief bij het inzamelen van 

oud papier. Iedereen droeg hier zijn steentje aan 

bij. Jaarlijks wordt een “oud papierschema” opge-

steld en in Mededelingen wordt vermeld wie aan de  

Rozenverkoop Thorn, 1999 

beurt is om assistentie te verlenen. In vroegere ja-

ren werd het oud papier op de eerste vrijdag en za-

terdag van de maand aan huis opgehaald. Door de 

inzet van een kraakwagen vanaf 2002 was het werk 

minder zwaar.  De laatste jaren kan het papier iede-

re woensdag- en zaterdagmorgen tussen 9 en 12 

uur gebracht worden. 

  Rozenverkoop in Maastr icht  en Thorn 

Om meer inkomsten te genereren kwam Hay van de 

Pasch (rozenkweker in hart en nieren) met het idee 

om potrozen tegen kostprijs te leveren en met een 

leuke opcent aan de man te brengen op een markt 

of plein. Dit zou in Maastricht en in een later stadi-

um in Thorn gebeuren.  

Will Weekers, geboren en getogen in Maastricht,  

zou de benodigde vergunning aanvragen. Zo ge-

zegd, zo gedaan. In 1999 werd een kleine vrachtau-

to gecharterd en enkele enthousiaste vrijwilligers. 

De reis kon beginnen. Op de hoek van het Vrijthof, 

en een jaar later ook in de kern van Thorn, werden 

de rozen aan de man gebracht. Achteraf bleek ech-

ter dat de gemaakte kosten niet de lading dekten. 

Jammer, de mannen hadden veel plezier maar geen 

opbrengst! 

Leuk detail: in Maastricht kwam een dame naar Hay 

en liet hem een katjestreurwilg zien die ze pas ge-

kocht had. Hay vertelde haar dat de verkoper het 

boompje ook wel had kunnen snoeien. Hierop vroeg 

de vrouw aan Hay: “Wilt u dit dan voor mij doen?” 

Hay pakte zijn snoeischaar en knipte alle takjes af! 

“Zo”, zegt Hay tegen de verbouwereerde vrouw, 

“dat moet u nu elk jaar doen” en gaf haar het kaal-

geschoren boompje terug.  

Dertien jaar later wordt Hay op de Floriade aange-

sproken door een vrouw die hem vraagt: “Kent u mij 

nog?” “Sorry mevrouw”, zegt Hay, “maar ik ken u 

niet”.  

Rozenverkoop Thorn, 1999 
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De dame antwoordt: “U heeft jaren geleden mijn 

boompje gesnoeid op het Vrijthof in Maastricht”.  

Bij Hay ging toen een lichtje branden. Hij kreeg van 

de dame te horen, dat ze elk jaar het boompje ge-

snoeid had zoals hij haar toen voordeed en dat het 

boompje inmiddels een kerngezonde mooie katjes-

wilg was geworden! 

 Verkoop balpennen met inscr iptie   

In 2006 werden tijdens de Aspergefeesten prachtige 

balpennen voor drie euro per stuk te koop aange-

boden. Op de balpen stond inscriptie “Vriend / 

vriendin Grubbenvorster Mannenkoor”. 

 Rozenverkoop “Parel  aan de Maas”  

In mei 2011 werd tijdens de inzameling van oud pa-

pier een heel bijzonder actie gehouden. Het Man-

nenkoor was door hun koorlid Hay van de Pasch in 

de gelegenheid gesteld om een partijtje rozen (in 

pot) met de welluidende naam “Parel aan de Maas” 

aan de inwoners van Grubbenvorst tegen een prijsje 

van vijf euro per struik aan te bieden. Deze roos, 

met een ivoorkleurige bloem, was een aantal jaren 

eerder gepresenteerd tijdens de Nederlandse Kam-

pioenschappen Biljart Artistique als hulde aan de 

organisatie van dat toernooi: Parel aan de Maas. 

Vandaar de naam. Toen was er veel vraag naar een 

struikje, maar waren de aantallen nog te gering. Op 

vrijdag 6 en zaterdag 7 mei waren deze rozenstruik-

jes dus weer verkrijgbaar. Een mooi cadeau voor 

Moederdag!  

 Landelijke Aspergeactie  

De commissie Fondsenwerving had het idee opge-

vat om Grubbenvorst als “aspergedorp” te promo-

ten bij collega-koren in den lande. De koren zouden 

worden aangeschreven met het verzoek enkele ki-

logrammen asperges (inclusief schilmesje en recep-

ten) af te nemen tegen acht euro per kilogram. De 

winst zou ca. vier euro per kilogram zijn. Als in iede-

re provincie tien kilo afgenomen zou worden dan 

zou de actie ca. 4500 euro opleveren. Men begon in 

2011 met het aanschrijven van de koren in de pro-

vincie Utrecht. Na een herhaald verzoek, leverde dit 

nog niet het gewenst resultaat op. 

 Er werd besloten om toch door te gaan. In 2012 

zouden de koren eerder aangeschreven worden en 

naast mannenkoren ook gemengde koren. Naast 

Utrecht zou ook Zuid-Holland er bij betrokken wor-

den. In april 2012 werd, wegens gebrek aan belang-

stelling, de aspergeverkoop afgeblazen. 

Koeschi jten 

Onderdeel van de viering van het tweede lustrum 

op 21 juni 1998 was het zgn. “Koeschijten”. Niet alle 

bestuursleden waren even enthousiast over dit on-

derdeel van het jubileum, maar het bracht weer een 

aardige duit in het zakje. Een grote wei werd in ver-

schillende kavels verdeeld. Deze kavels werden voor 

deze middag verhuurd en de kavel waarop de koe 

haar behoefte zou doen, viel in de prijzen. Helaas 

voor de tijdelijke huurders deed de koe haar be-

hoefte op een kavel die niet verhuurd was. 

Uitstapje naar  Maastr icht  

Op zondag 22 september 1996 maakte het Grub-

benvorster Mannenkoor voor de eerste keer een 

uitstapje. Ze vertrokken ’s morgens al vroeg per bus 

naar het zuiden. In de Maastrichtse St. Annakerk 

werd de zondagse hoogmis opgeluisterd. Na afloop 

konden ze in de crypte genieten van koffie / thee en 

de zelf meegebrachte broodjes. Na de inwendige 

mens versterkt te hebben, kregen ze een deskundi-

ge rondleiding in de imposante Sint Servaasbasiliek: 

van het graf van Sint Servaas tot de keizerzaal in de 

nok. Gelukkig konden ze daarna uitblazen in de 

gastvrije horecagelegenheden van Maastricht. Rond 

zes uur bracht de bus hen naar fort St. Pieter waar 

ze genoten van een prima verzorgd diner. Het diner 

was zó goed, dat enkele mannen pas veel later ont-

dekten dat ze geen frites gekregen hadden … 

Een domper op de feestvreugde was dat medekoor-

lid Jan Gijsen ’s morgens in de kerk onwel was ge-

worden. Hij werd per ambulance naar het AMC ge-

bracht, waar hij gedotterd werd. Gelukkig kon hij 

weer spoedig naar huis.  
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Trekharmonicafestival  

 

Eind 1994 lanceerde de uitbater 

van ‘t Haeren het idee om een 

trekharmonicafestival te organise-

ren. Naast 25 – 30 accordeonspe-

lers zou men nog op 100 – 150 be-

zoekers kunnen rekenen. De orga-

nisatie zou inhouden: het aantrek-

ken van spelers, PR in de regio en 

Brabant, een drummer contracte-

ren, voor een geluidsinstallatie zorgen en voor vol-

doende personeel. De drank kreeg het koor tegen 

inkoopsprijs en de winst zou geheel voor het koor 

zijn. Jacques Geurts nam namens het bestuur het 

voortouw en stelde een commissie samen.  

Op 2 april 1995 werd het eerste trekharmonicafes-

tival gehouden en het werd een grandioos succes. 

Tijdens het festival werd tevens een loterij, waarbij 

men mooie prijzen kon winnen, gehouden. De tota-

le winst was meer dan tweeduizend gulden. Het 

was weer eens wat anders dan bloembollen verko-

pen. Met trekharmonica, trekzak, trekbuul en ac-

cordeon wordt allemaal hetzelfde instrument be-

doeld. Liefhebbers uit het hele land kwamen naar 

Grubbenvorst om daar gratis te spelen. Het festival 

begon om 11.00 uur en duurde tot ongeveer 18.00 

uur. Het leuke van zo’n festival was dat eigenlijk ie-

der kwartier een nieuw programma begon met tel-

kens andere spelers, instrumenten en muziek. Dit 

ging zo de hele dag door, zodat men op ieder tijd-

stip binnen kon komen. 

Zeven jaar was het trekzakfestival een lucratieve ac-

tiviteit. Door tegenvallende belangstelling en in-

komsten werd dit festival in 2002 voor de laatste 

keer gehouden. 

 

Concertreis  naar  Heimbach 

Op zaterdag 22 mei 2004, 

’s morgens om negen uur, vertrok-

ken de koorleden per bus naar 

Duitsland. Rond 11.00 uur werd 

een bezoek gebracht aan het Trap-

pistenklooster Mariawald. Dit 

klooster stond bekend om zijn Ma-

riawalder Erbsensuppe. 

 

In de kloosterwinkel 

werden de nodige 

blikken erwtensoep en 

eigen gebakken kloos-

terbrood ingeslagen.  
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Zur alten Mühle, Heimbach 

 

Via een schitterend natuurgebied bereikte het ge-

zelschap Schwammenauel, waar ze om 12.00 uur 

inscheepten op een prachtig cruiseschip voor een 

ca. twee uur durende tocht over de Ruhrsee. Dit 

meer is het grootste stuwmeer van Duitsland. De 

lunch werd aan boord gebruikt.  

Na ontscheping en een korte busrit arriveerden het 

gezelschap in Heimbach, waar het koor op uitnodi-

ging van de Männergesangverein Die Eifelperlen om 

15.00 uur in het Kurpark een concert zou geven. Na 

het zeer geslaagde concert verplaatste het gezel-

schap zich naar de Mittelaltermarkt oben am 

Schloss, waar dat weekend een ridderfeest gehou-

den werd. In de Biergarten was het, onder het ge-

not van een glas Kölsch, erg gezellig. De trekzak van 

Poul, ondersteund door de mondharmonica van 

Theo, zorgde er voor dat de speakermuziek werd 

uitgezet en dat de klanken van “Grubbevors mien 

dorp” en andere liederen over de stad Heimbach 

neerdaalden. Na een afsluitend diner in restaurant 

Zur alten Mühle vertrok de bus rond 20.30 uur weer 

richting Grubbenvorst. 

Concertbezoek in  de Maaspoort  

In plaats van de activiteit bij de afsluiting van de 

eerste seizoenshelft en het Caeciliafeest toog het 

Mannenkoor met partners op 12 december 2004 

naar theater de Maaspoort in Venlo voor een uit-

voering van de Capella St. Petersburg. “Sinds de op-

richting in 1479 door Tsaar Iwan III is Capella 

St. Petersburg uitgegroeid tot een van de belangrij-

ke Russische koren. Het uitgebreide repertoire be-

staat uit liederen van de Orthodoxe kerk en Middel-

eeuwse en hedendaagse muziek.  

 

 

Capella St. Petersburg 

 

Dankzij de eeuwenlange traditie en de bezielende 

leiding van Wladislaw Cherunshenko wordt Capella 

St. Petersburg wel “een instrument met zestig ke-

len” genoemd. Gehuld in de traditionele kostuums 

van de Russisch Orthodoxe kerk zal het koor een 

kerstprogramma uitvoeren. Een verbluffend staaltje 

van Russische koorcultuur,” volgens de Volkskrant. 

De vereniging nam de kosten van de toegangskaar-

ten voor haar rekening en iedereen kreeg een munt 

voor een drankje in de pauze. Na afloop ging het 

gezelschap rechtstreeks naar de Witte Dame om 

onder het genot van een hapje en een drankje ge-

zellig na te praten. 

Uitstapje Ni jmegen 

Samen met hun partners maakten de koorleden op 

25 september 2005 een dagtrip naar Nijmegen en 

omgeving. ’s Morgens om 08.30 uur vertrokken ze 

per bus naar Nijmegen, waar ze om 11.00 uur in de 

Redemptoristenkerk de Messe Brève en nog enkele 

andere nummers zongen. Onder de kerkgangers 

bevond zich ook oud-premier Dries van Agt. Na de 

gezamenlijke lunch in restaurant “De Rozenhof” 

werd een bezoek gebracht aan Museum Schloss 

Moyland in de gemeente Bedburg-Hau, nabij Kleve 

(Duitsland). Dit kasteel herbergt een hedendaagse 

kunstverzameling, o.a. de kunstverzameling van de 

gebroeders van der Grinten. In  het slotpark kon 

men door een beeldentuin en een educatieve krui-

dentuin wandelen. Rond  zes uur ’s avonds was het 

gezelschap weer terug in Grubbenvorst, waar bij de 

Witte Dame onder het genot van een barbecue na-

gepraat werd over deze mooie reis. 
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De doop van “Rosa, The Unknown Chi ld”  

Rozenkweker Hay van de Pasch uit Grubbenvorst 

had een speciaal heesterroosje gekweekt en be-

schikbaar gesteld aan de stichting Roses for children 

/ Stichting Roos. Deze stichting, een onderdeel van 

de Herman van Veen Foundation, zet zich in om 

met name het Onbekende Kind die aandacht te ge-

ven die het verdient. 

De roos met de naam Unknown Child werd op 8 

september 2006, in het gemeentehuis van Rozen-

daal (Gelderland) ten doop gehouden. De leden van 

het Grubbenvorster Mannenkoor waren bij de doop 

van de roos aanwezig. Met hun partners maakten 

zij er een gezellige dag van. Om 09.15 uur vertrok-

ken ze per bus uit Grubbenvorst. Om half twaalf be-

gon de plechtigheid bij het gemeentehuis van Ro-

zendaal. Na een toespraak door de burgemeester, 

mevr. A. Boerma, werd de roos door mevr. Maria 

Martens, Gelders Europarlementariër, “Rosa, the 

unknown child” gedoopt . Zij kreeg daarbij assisten-

tie van enkele kinderen uit groep 4 van de Rozen-

daalse dorpsschool, die de roos en het doopwater 

overhandigden. Het Grubbenvorster Mannenkoor  

zorgde voor een prachtig optreden en zangeres An-

neke Best uit Rozendaal zong het bekende lied “The 

Roses”. Bij het rozenperk, waarin sinds mei vijftig 

roosjes groeiden, werd een fraai bord onthuld.  

“Rosa, The Unknown Child” symboliseert de kwali-

teiten waar de kinderen voor staan: (veer)kracht, 

schoonheid, groei en kwetsbaarheid. Aan het einde 

van de plechtigheid leegden alle schoolkinderen 

hun flesjes water over alle rozen in het perk.  

De school kreeg van de rozenkweker een feestelijke 

herinnering: in de schooltuin groeien sindsdien 15 

“The Unknown Child”-roosjes, die door de kinderen 

van groep 4 zelf zijn geplant. 

Na de lunch vertrokken de Grubbenvorstenaren 

naar Apeldoorn waar ze Paleis het Loo bezochten. 

Daar werden de Koninklijke stallen en het paleis 

uitgebreid bekeken. Maar ook de schitterende pa-

leistuinen werden niet overgeslagen. Na een ver-

frissend drankje vertrokken ze rond vijf uur richting 

Groesbeek voor een diner in Hostellerie De Rozen-

hof. Tussen de gangen door werd er met erg veel 

plezier door het koor gezongen. Dat inspireerde de 

eigenaar van het restaurant om zijn accordeon te 

halen. Met drie muzikanten: de uitbater van De Ro-

zenhof (accordeon), Poul van Rooij (accordeon) en 

Oksana (piano) werd het een gezellige boel. Maar 

ja, aan alles komt een einde. Rond tien uur 

’s avonds vertrok het gezelschap weer richting 

Grubbenvorst. 

Ledenwerfactie  2011 

Net als vele andere koren was het Mannenkoor op 

zoek naar nieuwe leden. Mond tot mond reclame 

bracht niet het nodige resultaat. Er werd een werk-

groep in het leven geroepen die de ledenwerving 

zou voorbereiden: LUC = Leden Uitbreidingscom-

missie. Ook nieuwe leden uit naburige dorpen wa-

ren op de repetitieavonden van harte welkom. Het 

koor zou zelfs “de boer op gaan” met hun repetitie-

avonden. In de verschillende Maasdorpen hielden 

ze inlooprepetities. In die dorpen waren al koren ac-

tief, maar geen specifiek mannenkoor. Het Grub-

benvorster Mannenkoor kreeg van de reeds geves-

tigde koren alle medewerking, tot het gratis uitle-

nen van de piano toe. De bedoeling was om de in-

woners kennis te laten maken met hun wijze van 

repeteren. Om het potentiële leden gemakkelijk te 

maken, was het Mannenkoor op woensdag 14 sep-

tember 2011 vanaf 20.00 uur te zien en te horen in 

de Smetenhof te Lottum, op woensdag 8 oktober in 

het Brouwershuis te Broekhuizen en op woensdag 9 

november in de kerk te Broekhuizenvorst. Eventu-

eel werden potentiële leden opgehaald en weer 

thuisgebracht. Met de slogan “Het is machtig om in 

een koor te zingen” hoopten zij veel nieuwe leden 

te kunnen werven. Ondanks het vele werk heeft het 

jammer genoeg geen nieuwe leden opgeleverd. 

Vrienden van het koor.   

Vaak bleven oud-zangers, die om wat voor reden 

dan ook niet meer meezongen, wel als “Vriend van 

het koor” betrokken bij het wel en wee van het 

Mannenkoor. Op het ogenblik kan iedereen, die het 

Grubbenvorster Mannenkoor een warm hart toe-

draagt, tegen een bepaalde donatie per jaar, tot de 

“Vrienden van het koor” toetreden.  

Deze vrienden van het GMK worden op de hoogte 

gehouden van alle activiteiten van het koor, zij krij-

gen een uitnodiging voor het Caeciliafeest en de 

concerten van het koor in eigen dorp zijn dan en-

treevrij. Voor het bezoeken van concerten elders 

gelden voor vrienden van het GMK dezelfde regels 

als voor de partners van de koorleden (o.a. entree-

gelden en kosten busvervoer). 
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De doop van “ROSA, The Unknown Child”  

 

Rozendaal 

 

 

 

 

Hostellerie De Rozenhof, Groesbeek 

 

 


