Jaarverslag 2016 van de Stichting Orgelkring Waalwijk

De samenstelling van het bestuur is in 2016 gewijzigd. De heer Wim de Waal versterkt sinds
medio 2016 onze gelederen. Momenteel zijn er zes bestuursleden.
De serie 2016 werd voor ongeveer zeventig procent samengesteld uit concerten met orgel/ koor,
orgel/solozang en zang duetten en een concert met orgel/blazers. In twee uitvoeringen klonk het
orgel solistisch.
Ruud Huijbregts speelde bij het eerste concert uitsluitend werken van Bach in de passiesfeer. Het
tweede concert bracht Engelse vocale muziek en orgelwerken uit verschillende tijdsperioden. Het
Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor m.m.v. Tommy van Doorn waren de uitvoerenden.
De Belgische organist Jan van Mol en Christel de Meulder (sopraan) verzorgden het derde
concert. In Waspik traden bij het vierde concert op Willem Hörmann (orgel) en het Bosch
Blazersensemble o.l.v. Marnix van den Berg. Organist/klavecinist Hugo Bakker trad op tijdens het
vijfde concert. Het slotconcert was met medewerking van Veronique van den Engh (orgel),
Hannie en Mieke van Huijgevoort en opnieuw het Bosch Blazers Ensemble.
De besturen van de verschillende kerken verleenden volledige medewerking bij het organiseren
van de concerten door de SOW. Een rechtstreeks gevolg van het bijwonen van een concert is dat
het orgel intens wordt beluisterd maar ook de kerk uitgebreid wordt bezichtigd.
“Orgelpunt” verscheen in 2016 drie keer. Vrienden van de SOW krijgen in de periodiek informatie
over het reilen en zeilen van de Stichting Orgelkring en andere zaken.
Daarnaast biedt de website www.orgelkringwaalwijk.nl info.
Sinds eind 2016 is de SOW ook te vinden op facebook via een link op de website van de SOW.
Verspreiding van flyers in Waalwijk en omgeving moet komend jaar de Orgelkring nog meer in de
picture brengen.
De Vrienden konden dit jaar na afloop van een concert helaas niet napraten over de concertserie
2016. Een verbouwing van de ontvangstruimten in het Witte Kerkje van Besoyen was hier de
debet aan. In 2017 zal de nazit zijn in Sprang.

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 2015 werden de leerlingen van d’Oultremont-college gedurende twee dagen
enthousiast gemaakt voor het orgel in de Sint Jan te Waalwijk. Een geslaagd project. In 2016 lukte
het door allerlei omstandigheden niet het Dr. Moller-college bij het project te betrekken.
Ondersteuning door sponsors, vrienden en via donaties is een voorwaarde de doelstellingen van
de Orgelkring te realiseren.
Moge 2017 een goed jaar zijn voor de SOW.
Waalwijk, januari 2017.
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