
 

 

Nieuwsbrief – mei 2022 
 

Eerstvolgende concerten: 
Zondag 22 mei 16.00 uur – Petrus & Pauluskerk 
Vrijdag 3 juni 20.00 uur – Heuvelse kerk  
 

Verder in deze nieuwsbrief: 
-Vervolg Concertagenda 2022 
-Onvoorziene vacatures in bestuur Orgelkring 
 

 
 

Renaissance-muziek 
Petrus & Pauluskerk 

(Vierwindenlaan 9 Tilburg) 
Zondag 22 mei 16.00 uur 

 

Cappella Bencista 
o.l.v. Bernhard Touwen 

 

Rob Nederlof 
Stadsorganist van Tilburg 

 

Rob Nederlof 
 

Bernhard Touwen 

Capella Bencista 
Het vocaal ensemble Cappella Bencista bestaat uit de beste amateurzangers die Nederland 
rijk is. Het ensemble is gespecialiseerd in het vertolken van de veeleisende polyfone 
(meerstemmige) muziek uit de 16e eeuw. Rob Nederlof vult het programma aan met 
orgelmuziek uit die tijd. 
 

Programma 
Op het programma staan onder meer werken van Palestrina, Tallis, Arauxo, Byrd, 
Sweelinck, Geurrero en de Victoria. 
 

Toegang vrij. Collecte na afloop van het concert. 
 

Bernhard Touwen heeft na het behalen van zijn UM-diploma koordirectie in 2000 vele concerten 
gedirigeerd met uiteenlopende programmeringen. De laatste paar jaar dirigeerde hij o.a. het 
Requiem van Verdi, de Mariavespers van Monteverdi, Mozart’s Requiem, de Matthäus- en 
Johannespassion van Bach en de Messiah van Händel. Maar ook de CarminaBurana van Orff en de 
MisaCriolla van Ramirez stonden op de lessenaar. 
Momenteel is Bernhard vaste dirigent van Concertkoor Haarlem, de COV Con Amore, het Wijks 
Vocaal, het Vocaal Ensemble Markant en het kamerorkest Concerto Brabant. 
 

Rob Nederlof studeerde orgel (bij Maurice Pirenne), piano (bij Alexadru Hrisanide) en klavecimbel 
(bij Gerard Dekker) aan het Brabants Conservatorium (thans AMPA) te Tilburg. Hij sloot zijn drie 
studies af met het behalen van zes diploma’s: Docerend én Uitvoerend Musicus Piano, Orgel en 
Klavecimbel.  
In de loop der jaren concerteerde Rob in vele bekende concertzalen en kerken in heel Europa. Sinds 
1980 is hij organist van de Petrus en Pauluskerk en sinds 1992 van de Heuvelse kerk in Tilburg. In 
zijn woonplaats Goirle is hij organist van de Sint Jan. In 2021 is Rob Nederlof benoemd tot 
Stadsorganist van Tilburg. 
 



 

 

Festival Brabantse Orgelfederatie 

Muziek van Brabantse bodem 
Heuvelse kerk 

(Heuvelring 122 Tilburg) 
Vrijdag 3 juni 20.00 uur 

 

o.l.v. Ruud Huijbregts 
 

 

Tijdens dit concert maakt u kennis met muziek die is geschreven door Brabantse musici. 
Alweer vier jaar geleden heeft de Brabantse Orgelfederatie het initiatief genomen om 
bladmuziek van componisten uit onze provincie te gaan verzamelen. Op deze avond krijgt 
u een deel van de muzikale oogst te horen. Het programma omvat composities uit een 
periode van bijna vijf eeuwen. 
 

Uitvoerenden zijn Enide Lebrocquy (sopraan), Luisa Kop (sopraan), Dieuwke de Vries 
(viool), Maaike van Vossen (viool) en het Collegium Vocale Eindhoven. De orgels worden 
bespeeld door Rob Nederlof en Ruud Huijbregts. 
 

Programma met koffiepauze. Entree € 10,- 
 

 

Onderdeel van het programma is tevens de 
(eerder wegens corona uitgestelde) 
presentatie van de CD waarop Rob Nederlof 
het monumentale Smitsorgel van de Heuvelse 
kerk bespeelt. Deze zgn. Portret-CD is 
uitgebracht met een uitgebreid en rijk 
geïllustreerd boekje met informatie over het 
orgel en een toelichting op de gespeelde 
stukken. De CD met boekje is verkrijgbaar 
voor € 15,- 

 

Vervolg concertagenda 2022 
 

Zaterdag 11, 18 en 25 juni 15.00 uur 
Zomerse Zaterdagmiddag Muziek 
Heuvelse kerk Tilburg 
 

Zaterdag 2 juli 13.30 - 17.00 uur 
Zomerse Zaterdagmiddag Muziek 
Orgelwandeltocht in centrum van Tilburg 
met start in Pauluskerk (Heuvelstraat 141) 
 

Zaterdag 10 september vanaf 13.00 uur 
Nationale Orgeldag 
Pauluskerk (Heuvelstraat 141 Tilburg) 
 

Zondag 23 oktober 16.00 uur 
Verrassende Orgelklanken 
Kapel Cenakel Tilburg 
 

 
 

 
m.m.v. jeugdig talent 
o.l.v. Rob Nederlof | stadsorganist 
 

 
o.l.v. Rob Nederlof | stadsorganist 
 
 

 
 
 
Nadere informatie volgt 
 
 
 

Matthijs Koene | panfluit 
Geerten van de Wetering | orgel 

 
Onvoorziene vacatures in bestuur Orgelkring 
Helaas heeft het Bestuur zich eerder dit jaar geconfronteerd gezien met het tussentijds 
terugtreden van een tweetal bestuursleden. Als gevolg hiervan zijn de secretarisfunctie en 



die van webmaster op een onvoorzien moment vacant gekomen. Vaststaat dat de drie 
resterende bestuursleden, Hans Schaaf (voorzitter), Leo de Laat (nu tijdelijk secretaris-
penningmeester) en Rob Nederlof (vakmusicus), slechts zeer ten dele invulling kunnen 
geven aan de vacante functies. Daar komt nog bij dat de secretaris-penningmeester ultimo 
2022 na een bestuursperiode van ruim 20 jaar ook afscheid zal nemen.  
 

OPROEP! 
Het zal iedereen duidelijk zijn dat het bestuur graag in contact wil komen 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 oriënterend gesprek kunnen per email contact opnemen met 
de voorzitter van de Orgelkring-MB: hans.schaaf.jh@gmail.com  
 
 

Contact met bestuur Orgelkring 
Contact opnemen met het bestuur van de Orgelkring-MB is mogelijk via de website, via email en 
telefonisch. Financiële bijdragen aan het werk van de Orgelkring worden in dank ontvangen op 
onderstaande bankrekening. 
 

Secretariaat: 
Telefoon: 

Mobiel: 
Email: 

Bank IBAN: 
                                        Website: 

Leo de Laat 
013 455 38 79 
06 28 17 77 99 
secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com 
NL13 RABO 0122 3306 92 
www.orgelkringmiddenbrabant.nl 
 

 


