
  
 

 

Nieuwsbrief – juni 2022 
 

Eerstvolgende evenementen: 
Zaterdag 11, 18 en 25 juni 15.00 - 15.45 uur 

Zomerse Zaterdagmiddag Muziek – Heuvelse kerk 
Zaterdag 2 juli 13.30 - 17.00 uur 

Orgelwandeltocht centrum Tilburg – start Pauluskerk 
 

Verder in deze nieuwsbrief: 
-Dringende oproep bestuur Orgelkring 
 

 
 

  
 Op de eerste zaterdag van juli wordt de 

Zomerse Zaterdagmiddag Muziek 
gecombineerd met een wandeling door 
het centrum van Tilburg. Dit evenement 
start om 13.30 uur met een bespeling 
van het Bätz-orgel in de Pauluskerk 
(Heuvelstraat 141). Begeleid door 
Tilburgse Stadsgidsen worden daarna de 
Heuvelse kerk en de Heikese kerk 
bezocht. Ook daar zal Rob Nederlof de 
orgels laten klinken. De kosten bedragen 
€ 10,- p.p. Aanmelden kan per email bij: 
rob.nederlof@live.nl 
 

Op drie achtereenvolgende zaterdagen 
in juni vertolkt de Stadsorganist in de 
Heuvelse kerk vanaf 15.00 uur muziek 
die daar zelden of nooit eerder heeft 
geklonken. Maar wel muziek die de 
toehoorders vaak bekend in de oren zal 
klinken. De toegang is gratis, zowel voor 
jongeren als voor ouderen. Laat 
niemand zich geremd voelen om even 
binnen te lopen en van het orgelspel te 
genieten! 

 

Dringende oproep bestuur Orgelkring 
In de vorige Nieuwsbrief heeft het Bestuur melding gemaakt van het tussentijds 
terugtreden van twee bestuursleden. Vorige week heeft Leo de Laat ons tot zijn grote spijt 
moeten laten weten dat hij om gezondheidsredenen zijn functie als secretaris-
penningmeester niet langer kan uitoefenen en zich genoodzaakt ziet om het bestuur van 
de Orgelkring-MB met onmiddellijke ingang te verlaten. Daarmee is tot zijn teleurstelling 
een zeer abrupt einde gekomen aan bestuurslidmaatschap van ruim 20 jaar. Voor het 
bestuur in alle opzichten een enorm verlies. 

mailto:rob.nederlof@live.nl


 
Het zal duidelijk zijn dat het voor het functioneren van de Orgelkring van essentieel belang 
is dat de ontstane vacatures op korte termijn worden ingevuld. Helaas heeft onze oproep 
in de vorige Nieuwsbrief tot op heden geen respons opgeleverd. Vandaar dat wij onze 
Vrienden en Volgers nogmaals dringend vragen om met ons uit te kijken naar en ons zo 
mogelijk in contact te brengen met personen die affiniteit hebben met de doelstelling en 
het werk van de Orgelkring en bereid zijn hieraan (onbezoldigd) een bestuurlijke en/of 
uitvoerende bijdrage te leveren. Belangstellenden voor een wederzijds oriënterend 
gesprek kunnen contact opnemen met de voorzitter van de Orgelkring-MB (zie hieronder). 
 

 

Voorzitter:  
Telefoon: 

Mobiel: 
Email: 

Bank IBAN: 
  Website:   : 

Hans Schaaf 
013 5900999 
06 300 34 123 
hans.schaaf.jh@gmail.com 
NL13 RABO 0122 3306 92 
www.orgelkringmiddenbrabant.nl 
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