
 

 

 

Jaarverslag 2018 van de Stichting Orgelkring Waalwijk  
  

Het bestuur van de Stichting Orgelkring Waalwijk (SOW) bestaat uit zes leden. 

 

In de serie 2018 werden orgels bespeeld in Waalwijk, Waspik en Sprang. Elk concert was 

verschillend in samenstelling: twee concerten waren met orgel en zang, één concert met                                         

orgel en gitaar, één met orgel en piano, één met orgel en accordeon ensemble en het                                         

voorlaatste concert met orgel en cello.  

Tijdens het eerste concert bespeelde Willem Hörmann het orgel en zong het Klein Gemengd Koor 

van de H. Hartkerk uit Vught o.l.v. Leo Smeets. Bij het tweede concert musiceerde organist Toon 

Yzerman en gitarist Frank Lamm. In de Kerk aan de Haven te Waalwijk traden bij het derde 

concert bestuursleden op van de SOW met piano- en orgelspel.  Bas Koster  (orgel) concerteerde 

in Besoyen met het Accordeonensemble Virtuosa.  Twee Belgische organisten musiceerden in de 

kerk van Sprang met 4- handenwerk voor orgel en de combinatie orgel/cello. Het allerlaatste                                              

concert was met organist Iskander Zalialdinov en het Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan 

Opschoor.            

De besturen van de verschillende kerken werkten welwillend mee bij de organisatie van de 

concertserie 2018 door de SOW. Een rechtstreeks gevolg van het bijwonen van een concert is dat 

het orgel aandachtig wordt beluisterd maar ook het kerkgebouw nauwgezet wordt bekeken.  

“Orgelpunt” verscheen in 2018 drie keer.  Vrienden van de SOW ontvingen via dit blad informatie 

over de Stichting Orgelkring en andere belangwekkende zaken.                                                                                                                    

De website www.orgelkringwaalwijk.nl biedt belangstellenden steeds méér informatie over  

De SOW en de koningin der instrumenten het orgel. 

Sinds eind 2016 is de SOW ook te vinden op facebook via een link op de website van de SOW. 

Verspreiding van flyers, posters en persberichten in Waalwijk en omgeving attenderen lezers                          

eveneens op het bestaan van de Orgelkring. 

 

De Vrienden konden dit jaar na afloop van het concert in Besoyen (Waalwijk)  napraten met 

enkele bestuursleden  over de concertserie 2018 en werkzaamheden van de Orgelkring.    

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


Het komend jaar zet de SOW de trend voort de concerten in een gevarieerde samenstelling te 

presenteren.  

Ondersteuning door sponsors en vrienden alsook donaties zijn  voorwaarden de doelstellingen                                           

van de SOW vorm te geven. 

Wij toasten op de gehoorde en te verwachten orgelklanken. 

 

Waalwijk,  mei 2019. 

  

  

De voorzitter van de SOW                       De secretaris van de SOW  

  

  

  

  

  

J. de Bonth                                             B. Smeets.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


