Jaarverslag 2015 van de Stichting Orgelkring Waalwijk

De bestuurssamenstelling is in 2015 ongewijzigd gebleven. Vijf leden vormen het
huidige bestuur.
Het bezoekersaantal van de zes concerten stemt tot tevredenheid.
Opnieuw werd in het eerste concert van de serie op 31 maart 2015 de Via Crucis van Liszt
uitgevoerd. Dit keer met Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers. Raoul Steffani was de bariton
en Ad van Sleuwen bespeelde het harmonium. Rein Boeijen liet zich horen in orgel soli. Hubertine
Elias exposeerde haar etsen van de kruisweg. Via de monitors waren de etsen tijdens het concert
in beeld. Aart Bergwerff concerteerde op 21 april, Jan Willems en Ilse van Wuickhuijse in een
lenteconcert op 19 mei. Tineke Steenbeek (orgel) en Anna Schweizer (cello) traden op in het
Witte Kerkje op 16 juni, Wouter van der Wilt op 14 juli in de protestante kerk aan de Haven.
De jonge organist Laurens de Man speelde een heel Bach-programma te Sprang en de serie werd
feestelijk besloten met een concert op 3 oktober waaraan meewerkten het Heusdens
Mannenkoor o.l.v. Hans van der Sterren, Hannie en Mieke van Huijgevoort (zang) en Jamie de
Goey (orgel). Een boeiende concertserie 2015.
De besturen van de verschillende kerken toonden opnieuw hun medewerking bij het organiseren
van de concerten door de SOW. Het organiseren van concerten in verschillende kerken draagt bij
in de waardering van het in die kerk geplaatste orgel.
Orgelbouwer van Rossum in Wijk en Aalburg was een goed gastheer bij de orgelexcursie op 24
oktober. Een ochtend waar interessante gedachten werden uitgewisseld.
“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.
De Vrienden werden zoals ieder jaar uitgenodigd na een concert onder het genot van
koffie/thee/drankje persoonlijk met de bestuursleden van gedachten te wisselen. Dit gebeurde
op 16 juni in het Witte kerkje van Besoyen.
Stichting Orgelkring Waalwijk heeft in samenwerking met het d’Oultremont-college een project
opgestart om leerlingen te interesseren voor de koningin der instrumenten.

Eind mei werd op twee dagen de leerlingen enthousiast gemaakt voor het orgel in de Sint Jan te
Waalwijk. Een geslaagd project.
Ondersteuning door sponsors, vrienden en donatie is voorwaarde om het doel van de Orgelkring
te realiseren. Het bestuur hoopt in deze niet zo gemakkelijke tijd nieuwe sponsors te kunnen
aantrekken.
Dat 2016 een vruchtbaar jaar moge zijn voor de SOW.
Waalwijk, 31 december 2015.
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