
Jaarverslag 2010, afdeling Limburg. 
 

Zaterdag 16 januari 2010 jaarvergadering in de protestantse kerk te 

Stevensweert. 

 

We waren met 25 personen. 

Per 31 december 2009 hadden wij, afd. Limburg, 84 leden. 

Als intermezzo tijdens de statutaire vergadering was er een orgelbespeling door 

Sjef Streukens. 

Na afloop kon men vrij orgel spelen. 

In de middaguren bezochten we het Pereboom-orgel in de kerk te Neeritter 

 

15 Mei: bezoek aan Orgelbau Schumacher te Baelen (B). We waren met 22 

personen. 

We kregen een zeer interessante rondleiding en zagen o.a. de pijpmakerij, een 

intoneerlade, ventielkasten en een orgel in aanbouw. 

Daarna bezochten we  het Walcker-orgel in Eupen, het Binvignat-orgel in Montzen 

en het Pereboom-orgel in Hombourg. 

Al deze orgels konden we vrijuit bespelen en beluisteren. 

 

12 Juni: studiedag aan het Robustelly-orgel in de Caroluskapel te Roermond,  o.l.v. 

Jean-Pierre Steijvers. Wij waren met 18 personen. 

Men had werken voorbereid uit vrijwel alle tijdperken. Er werd aandacht gegeven 

aan het spelen met agogische accenten en aan de registratie. 

 

Tijdens de zomermaanden organiseerde de KVOK geen activiteiten. Er was 

voldoende gelegenheid tot orgels beluisteren in heel Limburg en daarbuiten, 

georganiseerd door de SOL. 

Verder waren er nog orgelreizen naar Dresden en Leipzig en naar Berlijn en 

omgeving. 

 

2 Oktober: speeldag te St. Truiden. We waren met 14 personen. 

We bezochten de orgels van een drietal kerken o.l.v. Edward Vanmarsenille. Het 

Ancion-orgel in de Begijnhofkerk, het Pels-orgel in de St. Gangulfuskerk en het 

Clerinx-orgel en het Schumacher-orgel in de O.L.Vrouwekerk. 

 

30 Oktober: studiedag aan het Verschueren-orgel in de St. Servaasbasiliek te 

Maastricht o.l.v. Marcel Verheggen. We waren met 10 personen. 

Iedere deelnemer had van te voren zijn te spelen programma ingediend. 

Er werd aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk. Bovendien werd er op 

gewezen, dat men altijd rekening moet houden met de ruimte, waarin gespeeld 

wordt. 

 

Alle bijeenkomsten waren zeer boeiend en werden onderbroken door een gezellige 

gezamenlijke lunch. 


