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Nieuwsbrief – augustus 2022  
 

Eerstvolgende concerten: 
Zaterdag 10 september 13.00-17.00 uur  
Pauluskerk- Tilburg 
Zondag 2 oktober 16.00 uur (gewijzigde datum!) 
Cenakel – Tilburg  
 

Verder in deze nieuwsbrief: 
- Succesvolle Zomerse Zaterdagmiddag Muziek 
- In memoriam Leo de Laat 
- Nieuwe samenstelling bestuur Orgelkring 
 

 

Nationale Orgeldag 2022 
in de Pauluskerk 

Zaterdagmiddag 10 september 
 

Gratis inloopconcerten van een half uur met 
toelichting door de uitvoerende organisten  

 

             13.30 uur – Rob Nederlof 
              14.15 uur – Sjaak Bloem 
              15.00 uur – Jac Peeters 

 

Vragen staat vrij voor iedereen die wat meer aan de 
weet wil komen over orgels, orgelmuziek en 
orgelspel. Voor de bezoekers van de inloopconcerten 
en/of het slotconcert is een compleet 
programmaoverzicht beschikbaar. 
 

16.00 uur Slotconcert  
 

Ruud Huijbregts 
 

Stadsorganist van Eindhoven 
met medewerking van slagwerker 

 
Pauluskerk Tilburg – Heuvelstraat 141 

 
Johann Bätz-orgel Pauluskerk (1765) 

 

 

Verrassende Orgelklanken 
 

Let op! Gewijzigde datum! 
Zondagmiddag 2 oktober 16.00 uur 
Kapel Cenakel – Tilburg (Kempenbaan) 

 

Matthijs Koene | panfluit 
 

Geerten van de Wetering | orgel  
 

Op het programma staat onder meer een werk dat recent door  
Piet-Jan van Rossum specifiek voor panfluit en orgel is gecomponeerd: 
‘aussi lumineuse qu’une grâce d’enfent’. Zie voor meer informatie de 
eerstvolgende Nieuwsbrief (september 2022). 

 



 

2 

Zomerserie Stadsorganist groot succes! 
Voor de Orgelkring is het de ultieme uitdaging om de 
belangstelling voor het orgel te wekken bij personen  
die daarmee van huis uit niet bekend zijn. Deze zomer 
heeft Rob Nederlof laten zien dat dit wel degelijk 
mogelijk is. Zijn keuze uit de NPO2 Toptien aller tijden 
trok rond de 100 enthousiaste bezoekers.  
Zijn programma Mozart & Co trok ruim 50 bezoekers en 
voor De mooiste filmmuziek wisten tenminste 80 
bezoekers de Heuvelse kerk te vinden.  
Tot slot verraste Rob Nederlof de ruim 50 deelnemers 
aan de Orgelwandeltocht met een zestal korte 
concerten op even zoveel verschillende orgels.  
Al met al een geslaagd muzikaal evenement. 

 

 

 

 

 
Leo de Laat (1943-2022) 

In memoriam Leo de Laat 
Eerder hebben wij reeds bericht dat Leo de Laat zich eind mei 
om gezondheidsredenen genoodzaakt heeft gezien terug te 
treden als bestuurslid van de Orgelkring. Na een kort ziekbed is 
Leo op 11 juni jl. in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden.  
Vanaf zijn aantreden in 2002 tot zijn afscheid heeft Leo binnen 
het bestuur de functie van penningmeester vervuld. Daarnaast 
heeft hij lange tijd tevens de functie van secretaris op zich 
genomen. In beide functies heeft hij zich altijd met een 
bewonderenswaardig plichtsbesef gemanifesteerd.  
Leo kende vrijwel alle Vrienden van de Orgelkring (voorheen 
MBO) en velen kenden hem. Zijn heengaan ervaren wij in vele 
opzichten als een groot verlies.  
Hans Schaaf, voorzitter 
 

 

Nieuwe samenstelling bestuur Orgelkring 
De oproep om mee uit te kijken naar mogelijke kandidaten voor het vervullen van de 
vacatures in het bestuur heeft kort voor het aanbreken van de vakantieperiode resultaat 
opgeleverd. Na enkele oriënterende gesprekken en een nadere kennismaking tijdens de 
Orgelwandeltocht op zaterdag 2 juli jl. heeft het bestuur (op dat moment bestaande uit 
Rob Nederlof en Hans Schaaf) in een extra bestuursvergadering op 5 juli 2022 besloten 
om de heren JGGM (Jac) Peeters (wonende te Hilvarenbeek) en GF (Gijs) Vermeulen 
(wonende te Heusden) te benoemen tot bestuurslid van de Orgelkring-MB. Daarbij zijn de 
functies binnen het bestuur als volgt verdeeld: 

 

Hans Schaaf – voorzitter 
Jac Peeters – secretaris  

Gijs Vermeulen – penningmeester 
Rob Nederlof – vakmusicus  

 

De zoektocht naar geschikte kandidaten heeft het bestuur tevens op het spoor gebracht 
van Sjaak Bloem (wonende te Tilburg), die vooralsnog geen bestuursfunctie ambieert, 
maar graag bereid is om mee te denken over de wegen waarlangs de Orgelkring-MB zijn 
doelstellingen het beste kan bereiken. Afgesproken is dat Sjaak Bloem het bestuur 
voorlopig tot het einde van het jaar als adviseur zal bijstaan.  
 

Eind deze maand komt het bestuur voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeen. 
Onder de volgende Nieuwsbrief treft u weer de persoonsgegevens van de secretaris aan. 
 

Voorzitter:  
Mobiel: 

Email: 
Bank IBAN: 

Website: 

Hans Schaaf 
06 300 34 123 
hans.schaaf.jh@gmail.com 
NL13 RABO 0122 3306 92 
www.orgelkringmiddenbrabant.nl 
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