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In het afgelopen verenigingsjaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met een sterk 

wisselende opkomst. 

We zijn begonnen in januari met een vergadering in Staphorst. Daar was een goed 

onderwerp met als thema: muziek van Pachelbel en Walther. Dit was een geslaagde middag 

en een goed begin van het jaar 2009. De vergadering werd bezocht door ca. 10 leden en 

belangstellenden. 

In de maand februari hebben we een bezoek gebracht aan de RK. Basiliek in Raalte waar 

een totaal vernieuwd orgel is geplaatst dat oorspronkelijk is gebouwd door de fa.Adema 

voor een RK kerk in Zwolle en wat nu door het orgelbouwbedrijf Kaat en Tijhuis uit Kampen 

is overgeplaatst in deze prachtige basiliek met een schitterende akoestiek. Er was veel 

belangstelling voor deze middag die zeer geslaagd was. 

In de maand mei is er een verenigingsmiddag geweest in Almelo in de doopsgezinde kerk 

waar oa. Muziek van Anthoni van Noordt op het programma stond. 

Tijdens de zomermaanden lag het verenigingswerk stil, maar als start in het nieuwe 

vergaderseizoen stond er een studiemiddag gepland in de RK. Basiliek in Hengelo(ov).Deze 

middag was er een grote opkomst. Het programma werd gepresenteerd door mevr. Willeke 

Smits, en op de lessenaar werd muziek van Hendrik Andriessen besproken nadat zij eerst 

een inleiding had gehouden over de levensloop van bovenstaande componist. Er werd veel 

en goed gespeeld door de aanwezigen en we kunne terugzien op een prachtige en leerzame 

middag in Twente. 

De laatste verenigingsmiddag hebben we belegd in de geref. Kerk(PKN) in Hasselt. Daar 

staat sinds kort een heel mooi tweeklaviers orgel met pedal  wat gebouwd is door een groot 

aantal vrijwilligers onder leiding van een vakman de heer J. Holthuis uit Hasselt. De 

bouwperiode is ongeveer twee jaar geweest met als resultaat dat er nu een prachtig 

instrument staat dat tot spelen uitnodigt. Daar werd dan ook druk gebruik van gemaakt. 

Deze laatste bijeenkomst stond in het teken van advent en kerst. Het was een mooie 

afsluiting van het jaar 2009. 

Eind november is er een vergadering geweest van het afdelingsbestuur om plannen te 

maken voor de komende tijd , het jaar 2010. Het resultaat van deze bespreking is geweest 

dat er een nieuw schema ligt voor de komende maanden. In deze bijeenkomst heeft de 

korrespondent van de voormalige GOV-Kvkm, kollega Henk van Pijkeren bedankt als 

sekretaris. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de koll. Timo Beek die al in het afd. bestuur 

zit  vanuit de KVOK. Afdelingsberichten in onze bladen zullen door hem worden verzorgd. 

Er is op gepaste manier afscheid genomen van koll. Van Pijkeren , dat werd onderstreept 

door bloemen en een boekenbon. 

 


