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19 maart Hobbe van Baerdtkerk Joure 

Om 13.30 uur, kwamen we bijeen in de Hobbe van Baerdtkerk, 

Torenstraat 4 in Joure. 

Deze middag hielden we onze jaarvergadering. Onze voorzitter, 

behandelde het onderwerp: ‘nostalgie en neobarok’  

We blikken terug naar de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. 

(o.a. ars nova. Verschillende aanwezigen hadden muziek 

voorbereid om te spelen. In de kerk staat een Jürgen Ahrendorgel 

uit 1978 . Het instrument heeft drie klavieren en een vrij pedaal. 

Een van de mooiere nieuwe orgels in de provincie. 

Aanwezig waren 24 personen. 

 

28 mei orgelexcusrie  
 

We werden om 10.30 uur verwacht in de Grote Kerk aldaar, waar 

de organist van de kerk, Wim Magré, het orgel demonstreerde. 

Er is was gelegenheid voor hen die dat wilden het orgel zelf even 

te beroeren. Velen maakten daar ook graag gebruik van. 

Vlak bij de kerk ligt het Nationaal Orgelmuseum. Het is gevestigd 

in het oudste pand van de stad: het zgn. Arent thoe Boecophuis in 

de Van Kinsbergenstraat. Het is een schitterend museum, waar 

veel interessants te horen en te zien is. 

Er staan meerdere fraaie orgels opgesteld. Verder is er een 

verdieping met orgelboeken, muziek en cd’s te koop. Na de 

rondleiding genoten we de lunch in de stad. 

Om 14.30-15.00 uur bespeelde Jan Sterenberg  het zgn. Gert 

Boonorgel. 

Het orgel is gebouwd door Leeflang in 1954. En is door Reil 

gerestaureerd en opgebouwd in  

het museum 

Aantal aanwezigen: 24. 

Zaterdag 5 november Grote of Martinikerk Bolsward 

 

De laatste bijeenkomst dit jaar vond plaats op zaterdag 5 



november in de Grote of Martinikerk te Bolsward. 

De restauratie van het Hinsz-orgel door de firma Flentrop was 

kort daarvoor afgerond. Jan Sterenberg  

gaf uitleg over het instrument en de werkzaamheden. Daarna 

demonstreerde hij het orgel met een kort programma. Daarna kon 

een ieder ook een stuk op het orgel spelen  
 

We konden ons verheugen op  een groot aantal bezoekers: 45! 

 

Voor ons een mooi jaar! 

 
 


