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De jaarvergadering vond plaats op 14 februari 2009 in de Parochie van Onze Lieve Vrouwe 

ten hemelopneming te Houten. Tijdens het huishoudelijk gedeelte worden de aftredende 

bestuursleden Jaap Spaans en Harro Kraal bedamkt voor het vele werk dat zij hebben 

gedaan de achterliggende jaren. Er zijn op dit moment geen nieuwe bestuurskandidaten 

gevonden, zodat het bestuur in kleine bezetting 2009 in gaat. Willeke den Hertog-Smits 

neemt het voorzitterschap op zich, Harry den Hertog is penningmeester, Henk Kik, 

secretaris, Wim Verburg algemeen bestuurslid. Na het huishoudelijk deel vertelt Henk Kik 

over het Maarschalkerweerd-orgel, waarna hij een bespeling verzorgt. Van de mogelijkheid 

het orgel te bespelen wordt door meerdere leden gebruik gemaakt.  

 

De volgende activiteiten werden in 2009 georganiseerd: 

-  Op zaterdag 20 juni vond de jaarlijkse orgelfietstocht plaats. Dit jaar voerde de tocht langs 

drie orgels. In Scherpenzeel bezochten we het recent gebouwde Adema-orgel.    In 

Renswoude legden we ons oor te luister bij de Belgische orgelmaker Verschueren 

(Gereformeerde Kerk).  In Woudenberg bezochten we een fraai orgel van Pels en Van 

leeuwen. De orgels werden bespeeld door Willeke Smits. Helaas was er naast drie 

bestuursleden maar 1 fietsende deelnemer.  

-   Op zaterdag 14 november vond de orgelwandeltocht plaats in Schoonhoven. We 

bezochten het Van Vulpen orgel in de Hervormde Kerk. In de Oud Katholieke Kerk staat een 

orgel dat  rond 1890 gemaakt is door de firma Le Minitier en Gloton (Nantes). De Katholieke 

Kerk bezit een instrument dat  door Johannes Josephus Mitterreither is gemaakt. Het orgel 

inde Oud Katholieke kerk werd bespeeld door Henk Kik. Wille Smits verzorgde de 

bespelingen in de Grote kerk en de Hervormde kerk van Willige Langerak. Jacob Spaans gaf 

in iedere kerk een korte inleiding over datgene wat ter plaatse te zien en te horen was. 

 

-  Zaterdag 03 oktober organiseerde de KVOK een Masterclass met Reitze Smits in de 

Joriskerk te Amersfoort. Deelnemers konden een  compositie van Mendelssohn voorbereiden 

of toehoorder zijn. Helaas: er was 1 deelnemer. 

Het ledenbestand van district Utrecht per 31-12-2009: 214 leden. 

 

 



Houten, 20-03-2010 

 

Henk Kik, secretaris 

 


