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Orgelpunt, periodiek no 2, jaar 2015. 

Inleiding 

Voor u ligt de 2e periodiek van dit jaar. Evenals vorige keer worden foto’s, indien mogelijk, 

afgedrukt in kleur. De korte artikeltjes informeren u snel over verschillende zaken.                      

Wij wensen u een heerlijke zomervakantie toe. 

Orgelexcursie 

Dit jaar organiseert het bestuur van de SOW opnieuw een orgelexcursie.  De reis gaat deze 

keer op zaterdag 24 oktober naar Clavecimbel- en Orgelbouwer van Rossum in Andel/  Wijk 

en Aalburg.  Opgeven kan bij het secretariaat via mail of gewone post vóór 17 oktober. 

Kosten € 3,- te voldoen op de dag zelf bij de penningmeester dhr. W. Jansen.                                                                                                             

  
De Crane-orgel Waspik gerestaureerd door van Rossum         



 

Project orgel voor leerlingen d’Oultremont 

Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei werd aan leerlingen van de 

eerste twee jaren van het college gedurende korte tijd uitleg 

gegeven over het orgel in de St. Jan te Waalwijk. Rob Dommisse 

vertelde/speelde en ging met de leerlingen het inwendige van 

het orgel bekijken. Beneden in de St. Janskerk en in de sacristie 

gaf diaken Anton van Diessen een toelichting op de kruisweg en gebruiksvoorwerpen welke 

tijdens een liturgische viering worden gebruikt.  Een prima initiatief van de Orgelkring dat 

volgend jaar zeker herhaald zal worden.                                                                                                         

Aandachtige leerlingen tijdens het bezoek aan de St. Jan 

 

ANBI 

De Orgelkring zoekt naar bronnen om het voortbestaan van de Stichting te waarborgen. Een 

van de mogelijkheden is dat u als Vriend de Stichting Orgelkring Waalwijk extra steunt door 

een schenking. Jaarlijks kunt u deze schenking opvoeren als gift bij uw belastingaangifte 

waardoor de fiscus mee betaalt en u meer aftrek geniet. De Stichting Orgelkring Waalwijk is 

een Culturele ANBI (= Algemeen nut beogende instelling). 

 

 

Clubkas RABO 

De financiën van de SOW kunnen met uw hulp ook worden verbeterd indien 

u een rekening heeft bij de RABO. Door u op te geven als lid van de Clubkas 

en via stemming (dit jaar van 24/9 t/m 8/10) op de Orgelkring ontvangt 

laatstgenoemde een geldelijke bijdrage welke gekoppeld is aan het aantal 

stemmen. Hoe meer stemmen des te groter de bijdrage van de RABO aan de 

Stichting Orgelkring Waalwijk. Graag uw medewerking. Dank al vast!!      

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



Concerten 1 september en 3 oktober                                                                                                                          

Dinsdag 1 september concerteert in de Hervormde Kerk van Sprang de 

organist (1993) Laurens de Man. Aanvang concert 20.15 uur.                                                                                                     

De jonge musicus slaagde in mei/juni 2014 cum laude voor het Bachelor-

examen piano én orgel aan het conservatorium van Amsterdam.      

 

                                                                                                                                          Laurens de Man 

 

Op zaterdag 3 oktober om 20.00 uur is er een feestelijk concert in de St. Jan te Waalwijk. 

Medewerking verleent het Heusdens Mannenkoor o.l.v. Hans v.d. Sterren, Mariska Swinkels 

(piano), Jamie de Goei (orgel) en het duo Hannie en Mieke van Huijgevoort.  Ladyspeaker: 

Hannie van Huijgevoort. Het concert duurt anderhalf uur en er is een koffie/thee pauze. 

Toiletten aanwezig. Toegangsprijs: Vrienden van de Orgelkring gratis toegang. Niet-vrienden 

€ 10,-. Scholieren: € 5,-        

 

        

    Jamie de Goei                                                                                                                      

 

Heusdens Mannenkoor                                                                                                  Hannie en Mieke van  Huijgevoort 

 

Zomeragenda                                                                                                                                                                      

Als u graag deze zomer ergens in Nederland een (orgel)concert wilt bijwonen, raadpleegt u dan eens 

de site van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici: www.kvok.nl                                                                   

Bezoekt u de site www.brabantorgel.nl dan vindt u daar een overzicht van heel veel concerten welke 

in de periode april tot december 2015 worden gegeven in onze provincie. 

 

Festival Oudemuziek Utrecht 

Vanaf 28 augustus tot 6 september kunt u in Utrecht genieten van het Festival Oudemuziek.                                     

Muziek uit de Tudor-dynastie, muziek van virginalisten, consorts, religieuze en theatermuziek van 

Purcell, muziek van tijdgenoten rondom Händel. Info: www.oudemuziek.nl  

http://www.kvok.nl/
http://www.brabantorgel.nl/
http://www.oudemuziek.nl/

