
 
 



Remembranceconcert “100 jaar Vluchtoord Uden” 
14 april 2019 om 14.30 en 20.15 uur 

 
Uden was tijdens de Eerste Wereldoorlog al een gastvrije gemeente. Er werd een 
barakkenkamp gebouwd waar 10.000 vluchtelingen konden wonen. In 1915 kwamen de 
eerste Belgische vluchtelingen naar het kamp Vluchtoord. In de afgelopen jaren zijn tal van 
activiteiten georganiseerd omtrent 100 jaar Vluchtoord. We sluiten deze herdenkingsperiode 
nu officieel af met dit concert 
Tijdens de WO I hebben er, tussen februari 1915 en april 1919 op het vluchtoord Uden  
11.631 Belgische vluchtelingen gewoond en gewerkt. Het was een compleet houten dorp met 
een eigen bestuur, postkantoor, kerk, scholen, winkels en werkplaatsen, waar iedereen zijn of 
haar steentje bijdroeg om er op menselijke en sociale wijze de oorlogsjaren te overleven. 
Op 3 april 1919 vertrokken de laatste 200 Belgen terug naar hun vaderland en 100 jaar later 
stopt de coördinatiegroep dan ook met hun activiteiten.  
 
Als laatste activiteit twee mooie, gevoelige concerten in de sfeer van WO I.  
• Regionaal Klassiek Muziektheater “Viva la Musica” uit Uden o.l.v. dirigent Ago 

Verdonschot.  
• Super gastoptreden door Tania Kross  
• Het geheel wordt aangevuld met orkest en solisten o.a. Ariana-Esmee Nieuwenhuijse-

Skverer, Hans van de Scheur en Martijn Sanders. 
Een tipje van de muzikale sluier mag opgelicht worden. Er wordt o.a. gezongen uit “The Armed 
Man”, en natuurlijk solistische stukken o.a. uit “Les Miserables” en Mose, Nabucco en Norma. 
 
Het concert vindt plaats op zondag 14 april 2019 om 14.30 en 20.15 uur in theater Markant 
te Uden, die in dit project mee participeert. 
• kosten de kaarten € 22,50 incl. garderobe en pauzedrankje excl.€ 1,85 ticketkosten.  
• Kaarten kunnen alleen besteld worden via: 

o Middag: http://www.markantuden.nl/theater/100-jaar-vluchtoord-1664.html 
o Avond: http://www.markantuden.nl/theater/100-jaar-vluchtoord-1665.html 
o En via de penningmeester van het koor: penningmeestervlm@gmail.com  

 
Om er een extra mooie dag van te maken heeft theaterrestaurant CUSCO voor deze 
gelegenheid een extra menu à € 31,50 samengesteld wat gelijktijdig met de kaarten besteld 
kan worden via het theater www.markantuden.nl 
 
 
MENU  Remembranceconcert 14-04-2019 in theaterrestaurant CUSCO Uden. 
 
        Voorgerecht 

Ceviche van zalm en mango gemarineerd in kokos, peper en limoen  
Hoofdgerecht 
Biefstukjes uit de Josper bbq, geserveerd met geroosterde groenten  
en een gerookte knoflookjus 
 Dessert 
 Lemonbar met verse aardbeien en yoghurt ijs 


