Noord-Brabant
Op zaterdag 17 januari hielden we onze jaarvergadering. Na de presentatie van de
jaarverslagen van de penningmeester en secretaris lichtte voorzitter Gerard Maters een
en ander toe omtrent de samenwerking met de kringen van de GOV-VvKm. Zoals de
stand van zaken nu is, zal er één afdeling komen in Noord-Brabant met alle leden van
de beide voormalige verenigingen. Er werd stevig gediscussieerd over de
samenvoeging. De conclusie was dat er nog veel werk te doen is.
Na deze vergadering werden we in de St.-Petruskerk te Hilvarenbeek ontvangen door
de organist van deze kerk, Ad van Sleuwen. Hij trakteerde ons op een fraai recital.
Daarna bespeelden enkele afdelingsleden het Van Hirtum-orgel.
De volgende bijeenkomst was in de St.-Petrus Bandenkerk bij het fraaie Smits-orgel.
Jan Verhoeven, de vaste organist, speelde een aantal karakteristieke orgelwerken. Na
deze klankdemonstratie bespeelden anderen het orgel, dat gerekend mag worden tot
de markantste en fraaiste Smits-orgels.
De tweede bijeenkomst in het najaar (17 oktober) bezochten we Stinkens
Orgelpijpenmakerij bv te Soest. Met ongeveer tweeëntwintig personen werden we zeer
gastvrij ontvangen door directeur Rob Weber en we zagen hoe hier prachtig materiaal
verwerkt wordt tot een klinkend geheel. Om 13.45 uur waren we in de St.-Maartenskerk
te Zaltbommel, waar Arno van Wijk ons ontving. Hij liet eerst het orgel horen en daarna
gaf hij ons uitleg over de interpretatie van Mendelsohns werken. Om half vijf ’s middags
was de lange maar zeer interessante dag ten einde en keerden we voldaan huiswaarts.
Vermeldenswaard is dat de voormalige besturen veel pogingen gedaan hebben om tot
een goede samenwerking te komen. Met name Gerard Maters heeft veel werk in het
afgelopen jaar 2009 gedaan. Helaas moeten we constateren dat de gewenste afdeling
nog niet echt geboren is! Een domper is dat een enquête uitwees dat bij een groot
aantal van de 145 Brabantse leden niet veel animo is om de afdeling meer leven in te
blazen. We hopen op betere tijden in 2010.
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