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1. Wij begonnen het jaar 2012 met de jaarvergadering op 

zaterdag 19 januari 2012 in de Heuvelkerk (St.Jozef) te 

Tilburg. 

Gastheren  waren Rob Nederlof, organist van de kerk en de 

heer de Beer van de parochie. 

De middag begon met een bespeling van de beide orgels met 

een programma met werken van o.a. Mozart, Beethoven en 

Lemmens. Romantische werken voor het Loret 

koororgel(1858) en het Smits hoofdorgel (1894). Daarna was 

er de reguliere jaarvergadering waarin o.a. verslag werd 

gedaan van de afgelopen jaar 2011. Voor de te maken kosten 

is er volgens de penningmeester komend jaar genoeg geld. De 

postverzending vindt niet meer plaats, de kosten kunnen beter 

anders besteed worden. Er komen er niet meer mensen naar de 

activiteiten als er een brief wordt uitgestuurd. Aan het 

voorgestelde jaarprogramma wordt nog toegevoegd een 

orgeltocht naar Oisterwijk en Diessen en wel op 15 september. 

De e-mail informatie wordt wel gelezen gezien de 

afmeldingen, die de secretaris binnenkrijgt. Het voorstel om 

minstens een keer per jaar een bijeenkomst te plannen met de 

Brabantse orgel federatie werd met instemming ontvangen. 

Hier waren 20 personen aanwezig. 

 

2. Op 21 april was er de Smits-orgeltocht langs Someren, 

Deurne en Aarle-Rixtel. Deze tocht werd georganiseerd door 

de B.O.F., waarbij Leen Nijdam in Deurne onder de noemer 

van de KVOK speelde. 



Andere organisten waren Piet Groenendijk (Someren) en 

Sietse van Wijgerden (Aarle-Rixtel).Meer dan vijftig of meer  

mensen uit het gehele land deden mee. Ook vanuit de afdeling 

Noord-Brabant waren een 15 tal mensen present,ook doordat 

veel KVOK leden in een plaatselijke orgelkring zitten. Wij 

hoorden werken van Bach tot Daan Manneke. Ook werd de 

jaarlijkse Brabantse-orgelmagazine aangeboden en kon men 

na afloop in Aarle Rixtel er vele exemplaren van meenemen. 

 

3.  Op 30 april was weer ons jaarlijks familieconcert aan de 

orde,een traditie die uit de voormalige G.O.V. kring Noord-

Brabant-Oost stamt en meestal in Eindhoven plaatsvond. 

Sedert de oprichting van de nieuwe afdeling Noord-Brabant 

van de KVOK worden ook locaties buiten Eindhoven 

aangedaan. Het familieconcert was dan ook in Valkenswaard 

in de Protestante kerk aan de Julianastraat. Ton van Andel tot 

voor kort predikant van de gemeente en Henk Kooiker,onze 

voorzitter verzorgden een programma met werken van Bach 

(Ton) en Verschraegen, Stolwijk en Walcha (Henk). 

Het Leeflang orgel dat van bescheiden opzet is, kwam het 

beste uit in meer eigentijdse muziek (Walcha). 

De opkomst was bescheiden met een tiental aanwezigen. Wij 

werden gastvrij onthaalt met koffie en cake.   

 

4. Op zaterdag 15 september waren wij op stap naar  

Oisterwijk en Diessen. Wij begonnen in de St. Petruskerk 

,waar wij ontvangen werden door Frans Vermeer en de 

organiste Ingeborg Vughs. Na een inleiding over het orgel 

(Franssen en Valcks en Van Kouteren) speelde Ingeborg 

werken van o.a. Bach, Walther en Franck. In deze mooie kerk 

klonk het orgel voortreffelijk. Daarna bezochten wij de 

Protestantse kerk aan de Kerkstraat. In deze kerk bevind zich 

een orgelpositief uit 1760 door de orgelmaker van Hirtum in 



1816 in deze kerk geplaatst. Na de lunch kwamen wij weer 

bijeen in de St Willibrorduskerk van Diessen. Gastheren 

waren pastoor Barberien en de organist van de kerk. Het van 

Hirtum orgel in deze kerk werd in 2011 gerestaureerd door de 

orgelmaker Hans van Rossum.  Olga de Kort speelde hier voor 

ons een programma,  daarna konden de deelnemers zelf het 

orgel bespelen. Hierbij werden ook de nieuw aangebrachte 

spaanbalgen bediend. De bijeenkomst werd door een tiental 

mensen bezocht.   

Op zaterdag 10 november was er een workshop in de St. 

Lambertuskerk te Helmond. Jan van de Laar, organist van de 

kerk had een lijst samen gesteld van Noëls van diverse  

componisten uit de Franse barok. Deze werken zijn op het 

Robustellyorgel uitstekend te vertolken. Enkele van de 10 

bezoekers hadden zich goed voorbereid, zodat Jan al zijn 

aandacht op de uitvoeringspraktijk kon richten. Na een 

inleiding met een Powerpoint presentatie over de geschiedenis 

en ontwikkeling van de Noëls, konden de deelnemers aan de 

slag. Helaas was de tijd te kort, om nog meer details te 

bespreken.       


