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Uitgave: 2018 nr.32
We kijken tevreden terug op het afgelopen muzikale jaar. Het positieve idee om de Nieuwe kerk weer in
de serie te betrekken kon niet doorgaan. De problemen bij de restauratie van kerk en orgel waren er de
oorzaak van. Al met al een half jaar uitloop. Verder voldeden we aan de ons zelf gestelde voorwaarden:
jong talent, een vrouw en kwaliteit van de serie. Een traditioneel jaar maar wel tevreden over het geheel.
We richten ons weer op de kapelconcerten en zomerserie 2018. De kapelconcerten zijn op zaterdagen:
17 februari: Bas de Vroome en Alba Conejo Mangas - viool
24 maart: Bas de Vroome en Karin Deddens – sopraan
20 oktober en 24 november zijn nog niet ingevuld.
Dan de fietstour op 19 mei die deze keer naar Wateringen en Kwintsheul voert. Nadere gegevens volgen
nog omdat er wel het idee is maar nog geen afspraken met de kerken. Medewerkers zijn Bas deVroome
die uiteraard het orgel bespeeld en Marenda Brussee – klarinet.
De Zomerserie op donderdag start op:
5 juli in de Nieuwe kerk door Willem van Twillert.
12 juli in de Oude kerk: Henk G van Putten, die vorig jaar moest laten schieten door ziekte.
19 juli in de Nieuwe kerk: Dorien Schouten, een jong talent.
26 juli een Bachrecital in de Oude kerk door Bas de Vroome – kabinetorgel, Marijke Schaap – viool en
… - cello.
2 aug. in de Nieuwe kerk Pieter Dirksen. Bach op het orgel
9 aug. in de Oude kerk Kees van Eersel.
16 aug. in de Nieuwe kerk Jaap Zwart.
23 aug in de nieuwe kerk Bas de Vroome- klavecimbel en 2 solisten
30 aug. het traditionele concert op 2 en 3 orgels in de Oude kerk op donderdag 30 aug. Uitvoerenden
zijn Bas de Vroome, Adriaan Hoek en Maurits Bunt
Op de website, die nog in oude stijl is, staat een financieel overzicht van 2017. We sluiten het jaar met
een te kort van € 460 wat op zich geen probleem is. Mogelijk dat we dit missen omdat er geen sponsors
zijn aangeschreven. Extra kosten door 2 keer een hotelovernachting en is er 2 keer een eenvoudige
maaltijd aangeboden. Het aantal bezoekers is met 1 gedaald naar 63 voor de zomerserie en 39 voor de
kapelconcerten. Ook de fietstour mocht zich verheugen in 42 deelnemers waarbij de Vrienden sterk
vertegenwoordigd waren 35 en 7 gasten. De koffiebijdragen gaan naar de kerk omdat we ook hebben
afgesproken om daarvan de materialen te gebruiken. Scheelt weer in de organisatie. Verder zijn we
financiën gezond omdat we voldoende buffer hebben om een beperkt negatief saldo op te vangen.
Het bestuur blijft dit jaar in dezelfde samenstelling. Wijzigingen zijn er regulier in 2019.
Orgels:
In de Oude kerk zijn scheuren ontstaan in het leer van de balgen in het orgel. Na 15 jaar is dat redelijk
snel. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het leer en door de bewerking. O.a. door chemicaliën die
niet mee mogen worden toegepast. Tevens dienen de frontpijpen van het pedaal te worden ondersteund
aan de voet door het totale gewicht van de pedaalpijpen op zich.
Dat alles is een forse operatie die moet worden ingepland op een rustig moment. De balgen worden
gedemonteerd en gaan naar de werkplaats van Verschueren. Dat duurt 2 weken in totaal.
In de Nieuwe kerk worstelen we nog effecten van de restauratie, de speelaard en de intonatie van
sommige registers. Zoveel stemmen zoveel zinnen, maar uiteindelijk zal Bas de bepalende factor zijn.
We hopen dat alles op tijd in orde komt voor de start van de Zomerserie.
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Nieuwe kerk.
Het is een forse verandering in de Nieuw kerk
qua uitstraling. Veel led licht in diverse
uitvoeringen van helder tot sfeer. Geen banken
meer in het middenschip maar stoelen waardoor
de toepasbaarheid verbeterd is. Een interactieve
rondleiding in het koor van de kerk. Goede
geluidskwaliteit en mogelijkheden. Het college
beraad zich nog op de facilitaire voorzieningen
zoals cateringfaciliteiten en toiletvoorziening.

Al vroeg in de restauratie ontdekte men de schilderingen in het koordak. Doordat de felle lampen (500
watt) in je gezicht schijnen zie je niets meer van wat er achter aanwezig is. Nu is alles optimaal
uitgelicht behalve het orgel. Dat komt er minder goed vanaf. Maar mopperen doen we niet want het is
altijd beter dan wat het was.
Vrienden.
We zijn blij met de Vriendenkring rond de concerten. U levert een aangename bijdrage aan het
financiële deel van de concerten waardoor we financieel gezond zijn. We kunnen wel een stootje
hebben. We blijven wel stabiel maar er is geen groei. We zoeken naar jonge “Vrienden”.
Dit jaar hopen we weer sponsors aan te schrijven en extra aandacht geven aan de PR rond de concerten.
We stellen het op prijs als u uw bijdrage voor 2018 wilt overmaken op de rekening van de stichting.
Een bedrag van € 25 of meer is welkom. Het rekeningnummer staat onderaan deze brief.
Afmelden via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer 06-51146857
Namens het bestuur,
Kees van den Heuvel - secretaris
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