Jaarverslag van de KVOK afdeling Drenthe over 2009.
17-01-2009
Jaarvergadering, tevens excursie naar Zuidwolde (Dr) en Hoogeveen
Rond 10.00 uur verzamelden we ons bij de Ger. Vrijg. Kerk “Het Anker” te Zuidwolde (Dr).
We brachten een bezoek aan het orgel van deze kerk. De kerk heeft een bestaand instrument
uit Bruchem bij Zaltbommel aangekocht, gebouwd door Louis Kramer uit 1981.
Het is van 2005-2007 gerenoveerd en verbeterd door Rini Wimmenhove uit Hoogeveen.
Het orgel is in oktober 2007 in gebruik genomen. Tevens brachten we een bezoek aan de
werkplaats van orgelmaker Wimmenhove.
‟s Middags hebben we onze jaarvergadering gehouden bij de Ger. Vrijg. Kerk “De Opgang”
te Hoogeveen.
Onze voorzitter, Henk de Haan, ging in op de nieuwe vereniging KVOK, die ontstaan is uit de
KNOV en de GOV. In Drenthe was er al een jarenlange samenwerking tussen de KNOV en
GOV. Droevig was het bericht van het overlijden van dhr. Cees Hooimeijer. Cees is
jarenlang secretaris geweest van district Drenthe van de KNOV. Hij was een trouwe bezoeker
van onze excursies, waar hij zichtbaar van genoot.
De penningmeester meldt dat er afgelopen jaar wat geld tekort was. De landelijke
penningmeester stelt een bedrag beschikbaar, maar dat is helaas niet altijd toereikend.
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Vervolgens wordt het voorlopig
jaarprogramma voor 2009 doorgenomen.
Tot slot wordt afgesproken dat de heren Kamphuis en Ridderbos als afgevaardigden van de
afdeling Drenthe de landelijke jaarvergadering zullen bezoeken.
Tijdens de rondvraag wordt een aantal suggesties gedaan t.a.v. mogelijke excursies. Zo
krijgen we o.a een uitnodiging om het orgel in Gasselternijveen te bezoeken en wellicht
volgend jaar aldaar de jaarvergadering te houden.
07-03-2009
Excursie naar Zwartsluis en Vollenhove
In Zwartsluis brachten we een bezoek aan twee orgels: Het Van den Berg & Wendt-orgel
(1973) in de Gereformeerde kerk en het orgel van Knol in de Ned. Hervormde kerk.
In beide kerken werden we door de plaatselijke organisten ontvangen.
Later op de dag bezochten we het orgel (Apollonius Bosch) van de Grote- of Nicolaaskerk te
Vollenhove.
18-04-2009
Excursie naar Uttum, Jennelt, Groothusen en Pilsum (Ost-Friesland)
We begonnen deze excursie met een bezoek aan het renaissanceorgel van de Ref. Kirche te
Uttum uit 1660.
Daarna kwamen we aan in Jennelt, alwaar we het orgel van Johann Friedrich Constabel in
1738 bezochten.
Na de lunch volgden nog de orgels in de Ref. Kirche (Sankt Petri-Kirche) te Groothusen
(Johan. Fr. Wenthin 1798-1801) en in de Sankt Stephanus Kirche te Pilsum. Dit laatste orgel
werd in 1694 door Valentin Ulrich Grotian gebouwd.

13-06-2009
Excursie naar orgelmakerij Reil (Heerde) en Wapenveld (Hervormde Kerk)
‟s Ochtends kwamen we aan bij de orgelmakerij van de firma Reil te Heerde . Hier werden we
ontvangen door dhr. Hans Reil. Het bedrijf werd gepresenteerd aan de hand van een film die
gemaakt was naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de firma Reil. Later volgde een
rondleiding door het bedrijf.
‟s Middags was er een bezoek aan het orgel van de Hervormde Kerk te Wapenveld
Dit orgel, in 1982 gebouwd door Orgelmakerij Gebr. Reil te Heerde, is afkomstig uit de
Noorderkerk van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Groningen en is in 2008
overgeplaatst naar Wapenveld.

19-09-2009
Excursie naar Vries en Assen
In de ochtend werd het orgel van de Dorpskerk van Vries bezocht. In 1888 werd in deze kerk
een één klaviers mechanisch sleeplade-orgel met aangehangen pedaal geplaatst door de
orgelmakers P. van Oeckelen en Zn. te Haren.
Na de lunch gingen we naar het orgel van „de Bron‟ te Assen.In 2008 werd hier een nieuw
orgel geplaatst met gebruikmaking van deels bestaand materiaal door orgelmakerij Sicco
Steendam.
Tot slot kwamen we bij het orgel van de Adventskerk te Assen.
In 1970 werd in deze kerk een nieuw orgel gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen.
03-10-2009
Studiemiddag Andriessen
In de voormalige Gereformeerde Kerk te Meppel werd een studiemiddag gehouden over de
muziek van Hendrik Andriessen. Deze studiemiddag is georganiseerd door het
Coördinatieteam, met leden van de KVOK en de VGK. De docente deze middag was Willeke
Smits.
07-11-2009
Excursie naar Heemse, Hardenberg en Den Ham
Op deze ochtend werd door ons een bezoek gebracht aan het orgel van de Ned. Herv. Kerk in
Heemse (Hardenberg). Het orgel in deze kerk is gebouwd door Blank te Herwijnen in 1977.
Daarna volgde het orgel van „Het Morgenlicht‟ te Hardenberg.
In 1995 plaatste Hendriksen en Reitsma in deze kerk (Gereformeerd Vrijgemaakt) het orgel.
Tot slot volgde het orgel van de Ned. Herv. Kerk te Den Ham.
Het orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk in Den Ham is in 1841 gebouwd door J.C.
Scheuer.

Voorlopig programma KVOK afdeling Drenthe 2010

13 februari

Jaarvergadering te Gasselternijveen, tevens excursie naar
Ommelanderwijk en Gasselternijveen.

6 maart

Dagexcursie naar Ned. Herv. Kerk te Schoonebeek en
Harmoniummuseum te Bargercompascuum (in samenwerking met
KVOK afdeling Overijssel)

17 april

Dagexcursie naar Ost-Friesland (Westerhusen, Aurich)

29 mei

Dagexcursie naar orgelmakerij Mense Ruiter en naar orgel in
Noordwolde en/of Noorddijk

12 juni

Jaarvergadering KVOK

18 september

Dagexcursie naar Zalk en Kampen (Burgwalkerk en Nieuwe Kerk)

september/oktober

Studiemiddag

6 november

Dagexcursie naar Assen

Bovenstaand programma betreft een voorlopig programma. Voor de definitieve activiteiten
verwijs ik u naar: www.kvok.nl (afdeling Drenthe)

