
 

 

 

Jaarverslag 2014 van de Stichting Orgelkring Waalwijk  
  

  

De bestuurssamenstelling is eind 2014 gewijzigd. De heer J. de Zwart heeft te kennen gegeven 

zich te moeten terugtrekken i.v.m. drukke werkzaamheden.                                                                          

Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden. 

De concertserie 2014 werd redelijk goed bezocht.                                                                                   

Op het programma van het eerste concert stond een uitvoering van de Via Crucis van Liszt (NHK 

a/d Haven) m.m.v. Bosch Vocaal Ensemble gelijktijdig met een expositie van Hubertine Elias; in de 

St. Jan het tweede concert met Dennis Vallenduuk (orgel), Gerben Budding (orgel) en Margreet 

Rietveld (sopraan) traden op in het derde concert; Tannie van Loon(orgel) en Frank Lamm (gitaar) 

musiceerden tijdens het vierde concert in het Witte Kerkje van Besoyen; de Hervormde Kerk van 

Sprang was het decor voor het vijfde concert met organist Rob Dommisse en het laatste concert 

van de serie werd gegeven in de St. Clemenskerk met Kamerkoor Tourdion en Willem Hörmann 

(orgel).                                                                                                                                                                                   

Het aanwezige publiek was zeer gecharmeerd na afloop van ieder concert. Reden temeer voor de 

Orgelkring op de ingeslagen weg voort te gaan. 

De besturen van de verschillende kerken toonden opnieuw hun medewerking bij het 

organiseren van de concerten door de SOW.                                                                                                  

Ieder orgel in de gemeente Waalwijk verdient het om gehoord te worden.  

 “Orgelpunt” verscheen ook dit jaar weer drie keer.  Het blad verschaft Vrienden van de SOW 

informatie over het reilen en zeilen van de Stichting en geeft gegevens over de concerten. Daarnaast 

biedt de website www.orgelkringwaalwijk.nl info.   

  

Voor 2015 zijn de plannen op dezelfde voet verder te gaan met de concertreeks. Ook de Vrienden 

worden in  het nieuwe jaar uitgenodigd voor en na één van de concerten onder het genot van 

koffie/thee/drankje persoonlijk met de bestuursleden van gedachten te wisselen.                               

Een orgelexcursie staat gepland naar Wijk en Aalburg. 

  

http://www.orgelkringwaalwijk.nl/
http://www.orgelkringwaalwijk.nl/


Stichting Orgelkring Waalwijk heeft in samenwerking met het d’Oultremont-college een project 

opgestart om leerlingen te enthousiasmeren voor de koningin der instrumenten.                                               

Medio mei 2015 start dit project. 

Ondersteuning door sponsors, vrienden en donatie is voorwaarde om het doel van de Orgelkring 

te realiseren  

Stichting Orgelkring wil in 2015 de media nog meer inschakelen bij het bekendmaken van de 

concerten in Waalwijk en omgeving. Het orgel is een instrument dat niet alleen bij kerkelijk 

gebeurtenissen gehoord mag worden maar ook tijdens andere bijzondere momenten. 

In 2015 hoopt het bestuur hierin te kunnen slagen.  

  

  

  

Waalwijk, 31 december 2014. 

  

  

De voorzitter van de SOW                       De secretaris van de SOW  

  

  

  

  

  

J. de Bonth                                             B. Smeets.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


