
 

 

Beleidsplan Stichting Orgelkring Waalwijk 2016-2017 

 

Notaris de Koning stond aan de wieg van de Stichting Orgelkring Waalwijk. De oprichtingsakte 

passeerde op 4 maart 1986. In de periode 1986-2017 heeft de Stichting Orgelkring Waalwijk  ruim 

200 concerten georganiseerd alsook twee orgelconcoursen voor amateurs. Ook bezoeken aan 

orgelbouwers werden gebracht.  

De serie concerten kenmerkt zich door een rijke afwisseling van optredens: bespelers van orgel, 

klavecimbel, trompet, fluit, gitaar, viool en cello. Ook zang met begeleiding van orgel, piano en/of 

andere instrumenten, een blazersensemble en saxofoonkwartet zijn/waren eerder al opgenomen in 

de serie(s).  Het orgel vormt de hoofdmoot in de concertreeks. Aan het begin van de maand oktober 

is het laatste concert van de serie  2017 met Kamerkoor Tourdion dat Musikalische Exequien uitvoert 

van H. Schütz (1586-1659) met begeleiding van klavecimbel en barokcello.                                                                                        

De opzet is om ook in  2017 het orgel in vijf verschillende kerken te laten klinken.                                                                      

Voor 2017 staat bovendien een orgelexcursie gepland. 

De website wordt regelmatig bezocht. Periodiek Orgelpunt zal in 2017 evenals voorgaande jaren                                                 

drie maal verschijnen.                                                                                                                                     

Vrienden van de Orgelkring zullen dit jaar opnieuw in de gelegenheid worden gesteld na afloop van 

het slotconcert van de serie 2017 met het bestuur van de SOW van gedachten te wisselen onder het 

genot van een kop koffie/thee/drankje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Het orgelproject voor jongeren, begonnen in 2015, in samenwerking met het d’Oultremontcollege te 

Drunen was zéér succesvol. Er komt een vervolg.  Stichting Orgelkring Waalwijk maakt zich sterk om 

méér mensen en met name jongeren te interesseren voor de koningin der instrumenten. Hierbij 

wordt gedacht aan reclame via pers, radio en tv maar ook door middel van projecten en bijzondere 

concerten. Helaas lukte het niet in 2016 anderen te interesseren voor dit jongerenproject. Voor 

komend jaar staat een nieuw project in de steigers. Er wordt dan mogelijk gebruik gemaakt van het 

Doe-orgel van de Brabantse Orgelfederatie.                                                                                

Ondanks vertrek/opzegging van lidmaatschap of overlijden van verscheidene Vrienden van de 

Orgelring meldden zich in 2016 verscheidene nieuwe Vrienden aan bij de SOW.                                                                                                                   

Subsidie met name door de gemeente blijft echter onontbeerlijk voor de Stichting Orgelkring. 

De SOW houdt contact met de De Brabantse Orgelfederatie.. 



In 2015 werd voor het eerst op prettige wijze samengewerkt met Vrienden van de Sint Jan Waalwijk.               

Evenals In 2016 wordt in 2017 deze samenwerking voortgezet.  

Stichting Orgelkring Waalwijk bestaat momenteel uit zes bestuursleden. 

Hopelijk wordt 2017 een vruchtbaar jaar! 

 

 

Waalwijk,  31 januari 2017. 

 

De voorzitter:          J. de Bonth.                      De secretaris: B. Smeets. 


