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Een vakwerkschuur laten weergalmen van prachtige koorzang,  

dat is wat de deelnemers aan de zangvakantie van  

Koorschool Delft deze zomer gaan doen.  

 

Domein Ten Hof in het Belgische Homburg,  

is de mooie locatie waar Petra Weijers haar 16e zangweek organiseert.  

Deze folder vertelt alles over de combinatie van zingen en  

vakantievieren die Koorschool Delft  

in de zomer van 2023 te bieden heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

© Alle foto’s van Domein Ten Hof zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar. 

Zingen in een kasteelboerderij 
28 juli t/m 4 augustus 2023 
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Voor wie? 

Amateurkoorzangers die ruime ervaring hebben in het zingen in een koor en zelfstandig hun 

partij kunnen instuderen. Ruim van tevoren krijg je de bladmuziek met oefen-cd toegestuurd 

en hoor je welke partij je zingt. Ook krijg je tijdig een uitnodiging voor 3 repetities in Delft 

(zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur).   
 

De voertaal tijdens de repetities van de zangweek is Engels, er 

wordt daarom van je verwacht dat je voldoende met de 

Engelse taal uit de voeten kunt. Tevens wordt verwacht dat je 

alle muziek zelf vooraf instudeert; er zijn oefenbestanden 

beschikbaar op de website; je kunt ook een oefen-cd 

aanvragen. De week wordt besloten met een concert op een 

locatie in Homburg (dit is zeer waarschijnlijk de kerk van 

Homburg, maar op het moment van verschijnen van deze 

folder nog niet zeker).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer? 

Aankomst: vrijdag 28 juli, 

vanaf 16:00 uur.  

Vertrek: vrijdag 4 augustus,    

na het ontbijt. 

Waar? 

Domein Ten Hof 

Rue de Remersdael 118 

B-4852 Hombourg 

België 
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David Hurley 

De zangweek staat onder leiding 

van countertenor David Hurley  

(ook Petra dirigeert dit jaar enkele 

werken). David Hurley zong meer 

dan 25 jaar bij het wereldwijd 

immens populaire en beroemde 

mannensextet The King’s Singers 
uit Groot-Brittannië. Een zanggroep 

met een breder repertoire in alle 

mogelijk genres is nauwelijks 

denkbaar. In 2016 gaf David een 

jongere collega de kans zijn plek bij 

The King’s Singers in te nemen. Als 
docent richt hij zich nu volledig op 

het doorgeven van zijn fenomenale 

kennis en ervaring. David geeft op 

reguliere basis les aan de 

Koorschool Delft.  
 

Petra Weijers  

Petra studeerde klassiek solozang en 

richtte in 2016 de Koorschool Delft 

op, een plek waar kinderen en 

volwassenen goed leren zingen, en 

vooral ook ervaren hoe leuk het is 

om samen te zingen. Voor kinderen 

zijn er koorklassen vanaf 4 jaar en 

voor volwassenen koorprojecten, 

workshops, lezingen en privélessen. 

 

Na 15 succesvolle zangweken in 

Oostenrijk, Engeland en Spanje is 

Domein Ten Hof in België de nieuwe 

locatie voor een week vol koorzang 

en ontspanning.   
 

Door wie? 

Organisatie en voorbereidende repetities: Petra Weijers 

Dirigent in België: David Hurley en Petra Weijers 

Pianist: Alexander van Dijk 
Ingeval van ziekte van dirigent, pianist of organisator wordt 

voor vervanging gezorgd. 
 



 

 

 

 
 

 5 

Domein Ten Hof  

Domein Ten Hof ligt midden in de natuur, nabij de 

Voerstreek en Zuid-Limburg. Op het domein liggen 

verschillende karakteristieke vakantiehuizen, 

allemaal voorzien van comfort en gemak. We 

hebben hier de beschikking over 3 eigen, 

afzonderlijk gelegen zogenaamde Vakwerkschuren.  

 

De website van Domein Ten Hof vind je hier:  
www.ulvend.eu/tenhof 

 

Hoe ziet het weekprogramma eruit? 

Op vrijdag 28 juli wordt iedereen vanaf 16 uur verwacht en ’s avonds begroeten we elkaar bij 

een welkomstdrankje. Elke dag wordt er 2½ tot 3 uur gerepeteerd. Of dat ’s morgens of ’s 

middags is, hangt af van het weer. Het repertoire is gevarieerd: van enkele religieuze 

koorwerken van de renaissance tot gospel, van romantiek tot musicalklassieker en close-

harmony arrangementen van 20e-eeuwse songs, zowel a capella als met pianobegeleiding. 

De rest is vrije tijd, te besteden in of rond het Domein, of om erop uit te gaan in de 

omgeving. Twee keer wordt gezamenlijk gedineerd. De andere avonden maakt ieder zijn 

eigen keuze voor het diner.  

 

Op donderdagavond 3 augustus is het  

afsluitende concert. De week eindigt op 

vrijdag 4 augustus na het ontbijt.  

 

Wat kost het?  

De arrangementsprijs per zanger 

bedraagt is € 895 (incl.21% BTW), op 

basis van kamer met 2 personen. Als je 

een eigen kamer wilt, kost het € 985 
(incl. 21% BTW).  

Meer informatie is te vinden onder 

Kamers. 

 

Let op: vervoer alsmede reis- en/of annuleringsverzekering is niet in de prijs inbegrepen (zie 

verder onder Annuleren en reis- en annuleringsverzekering.  

 

Deelnemers regelen en boeken zelf hun vervoer naar en binnen België. Koorschool Delft kan 

bemiddelen als je samen met andere deelnemers wilt reizen (bijvoorbeeld als groep met de 

trein). Je kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Transfer van/naar treinstation kan 

worden geregeld, alsmede vervoer gedurende de week.  

  

http://www.eu/
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Wat is bij de arrangementsprijs inbegrepen? 

• 6 dagelijkse koorrepetities van 2,5-3 uur o.l.v. David Hurley en Petra Weijers; en concert 

• bladmuziek en eventuele oefen-cd 

• 3 repetities in Delft o.l.v. Petra Weijers 

• 7 overnachtingen 

• bedlinnen en 2 handdoeken (evt. zelf extra handdoek meebrengen)   

• 7 x ontbijt 

• 2 x gezamenlijk diner 

• koffie/thee tijdens repetities in Delft en in België 

• welkomstdrankje op de dag van aankomst 

• drankje na afloop van het concert 

• gebruik van tennis-, volleybal- en voetbalveld  

 

Als je een niet-zingende reisgenoot mee wilt brengen, neem dan voor een prijsaanbod 

contact op met Petra Weijers.   

 

Wat is niet bij de arrangementsprijs inbegrepen? 

• vervoer van en naar Homburg (zie verderop onder Vervoer) 

• overig vervoer tijdens de week 

• diner op de dag van aankomst, dit omdat niet iedereen op hetzelfde tijdstip aankomt;  

• lunch: omdat verwacht wordt dat mensen de rest van de dag zoveel mogelijk in de 

omgeving willen benutten, is de lunch niet inbegrepen. Als je zelf boodschappen doet voor 

de lunch en deze op het Domein wilt nuttigen, dan kun je gebruik maken van een van de 

koelkasten.  

• overige dranken in het Domein, af te rekenen aan het einde van de week 

• privé-zangles, voor wie dat wenst, van David Hurley (€ 60 p.p., 45 minuten) 

• privé-zangles, voor wie dat wenst, van Petra Weijers (€ 40 p.p., 45 minuten) 
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• reis- en annuleringsverzekering (zie verder onder Annuleren en reis- en 

annuleringsverzekering).  

 

Vakwerkschuren en slaapkamers 

Elke Vakwerkschuur heeft 8 slaapkamers, 

ieder met eigen douche en toilet. De 

kamers zijn comfortabel ingericht, en 

hebben twee eenpersoonsbedden.  

 

In de prijs zit bedlinnen en 2 handdoeken 

inbegrepen. Denk er eventueel zelf aan om 

nog een extra handdoek mee te nemen.  

 

Verder heeft elke Vakwerkschuur een open 

woonkamer met TV, keuken en een terras met tuin.  

 

Vervoer 

Deelnemers regelen en boeken zelf hun vervoer naar België, dat dus ook niet bij de prijs is 

inbegrepen. Koorschool Delft kan echter adviseren en bemiddelen in gezamenlijk reizen.  

Er zijn diverse mogelijkheden: 

• trein: ofwel naar Maastricht ofwel naar Welkenraedt (BE) en van daaruit een taxi 

• met eigen auto of carpoolen  

 

Homburg en omgeving 

Homburg (Frans: Hombourg) is een deelgemeente van Blieberg in de deelgemeente Luik. Het 

ligt in het zogenaamde Land van Herve. Het prachtige groene landschap van het Land van 

Herve of Plateau van Herve is ongeveer 450 km² groot, en omvat in het noorden het 

oostelijke deel van de Voerstreek, en de zuidoostelijke hoek van Nederlands Limburg (Epen, 

Vaals).  

 

Het plateau wordt gekenmerkt door lage 

heuvels van 200 à 350 meter, met weiden en 

boomgaarden omheind door typische hagen. 

Het is vooral een landbouwgebied, bekend 

onder meer door Hervekaas met zijn zeer 

doordringende geur, boter, cider, fruitteelt 

(met name appelen en peren), appelstroop 

(gedeeltelijk met peren gemaakt, ook wel 

Luikse stroop genoemd) en fijne vleeswaren. 

Daarnaast wordt er ook bier gebrouwen door 

de Brouwerij Val-Dieu die gevestigd is in het 

plaatsje Godsdal in een van de bijgebouwen van de voormalige Abdij van Godsdal (Abdij van 

Val-Dieu). 
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De geschiedenis van Homburg gaat mogelijk terug tot de Merovingische tijd; rond 1070 

wordt de naam Humborc (volgens sommigen Hunborc) aangetroffen in manuscripten.  
 

Op het grondgebied van Homburg, bij het gehucht Vogelsang, bevindt zich een groot 

Amerikaans oorlogskerkhof uit de Tweede Wereldoorlog. Hoewel het kerkhof zich in de 

deelgemeente Homburg bevindt, wordt het meestal naar het dichtbijgelegen Hendrik-

Kapelle (Henri-Chapelle) genoemd (bron: Wikipedia). 

 

Homburg ligt op ongeveer een half uur met de auto van Maastricht en Aken. Het 

Drielandenpunt ligt op 15 minuten rijden.  

 

Wandelen en fietsen  

Er zijn vele wandel- en fietspaden, en het is 

mogelijk om een fiets te huren. Als je hiervoor 

belangstelling hebt, kun je dit aangeven op het 

aanmeldformulieren. Tijdig reserveren is in 

verband met de zomervakantie aan te bevelen. Bij 

slecht weer mogen de fietsen vóór 8 uur kosteloos 

geannuleerd worden.  

 

Inschrijving en betaling 

Je kunt je inschrijven tot uiterlijk 1 maart 2023 door het aanmeldformulier in te vullen en 

per mail aan Koorschool Delft te sturen. Je krijgt per omgaande, doch uiterlijk binnen 3 

dagen bevestiging van je deelname, plus een factuur, met het verzoek om een aanbetaling 

aan de Koorschool Delft over te maken. Als Koorschool Delft het vervoer voor je regelt, krijg 

je daarvoor een aparte factuur. Het resterende bedrag dient uiterlijk 15 mei 2023 betaald te 

zijn aan Koorschool Delft.  

 

Annuleren en reis- en annuleringsverzekering  

Bij annulering door de deelnemer na 15 april 2023 wordt 50% van de arrangementsprijs 

berekend; bij annulering na 15 mei 2023 75%; en bij annulering na 15 juni 2023 wordt 100% 

van de arrangementsprijs in rekening gebracht. Als je bij annulering zelf voor een 

vervangende persoon zorgt, wordt slechts € 20,- annuleringskosten berekend. 

 

In de prijs is geen reis- en/of annuleringsverzekering ingecalculeerd. Deze kun je indien 

gewenst zelf in Nederland afsluiten.  

 

Meer informatie? 

Heb je nog vragen, stel die dan aan Petra Weijers, liefst per e-mail: 

petraweijers@koorschooldelft.nl 

Tel. 06 - 50 51 23 65 

 

mailto:petraweijers@koorschooldelft.nl

