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Geachte leden,

Op 2 april bezochten wij het bescheiden en 
mooie orgel in de kapel van het Bronovo-
ziekenhuis. 
Op 7 mei gaan wij naar de Paschaliskerk 
in Den Haag. Wim Voogd zal daar onze 
gastheer zijn, zie pagina 3.

Excursie Bronovo kapel april 2011

De excursie naar de Bronovo kapel vond 
plaats op een zeer zonnige, bijna zomerse 
dag. Desondanks, waren er 12 leden en 1 
gast, Anton Baak, aanwezig. Johan Groen, 
onze gastheer, startte met “variationen und 
Finale über Heil dir im Siegerkranz”. Daarna 
werd door een ieder zeer geanimeerd 
gespeeld en gediscussieerd. Al met al een 
geslaagde middag.

Bijdragen jubileumboekje

Voor degenen die nog niet hebben 
gereageerd op de oproep voor een 
bijdrage aan de tot standkoming van een 
HOK jubileumboekje, bij deze nogmaals 
het verzoek om een stukje tekst in te 
zenden. De HOK heeft inmiddels 46 
leden, en van 25 leden zijn er zeer 
uiteenlopende bijdragen binnengekomen. 
De variatie  aan inzendingen maakt het 
tot een interessante collectie. U hoeft zich 
niet perse te houden aan de opgegeven 
vragen. Een vrij verhaal over iets wat 
u betreffende uw orgel carrière of orgel 
passie kwijt wilt, is ook zeer welkom! Het 
zou zo jammer zijn als u ontbreekt!!!
Graag vergezeld van een scherpe foto  
van zo’n 2160 x 2160 pixels, zodat deze 
geschikt is voor drukwerk op 300 dpi (voor 
18x18 cm).

Nieuw lid

Het bestuur verwelkomt Kees Spaans, 
lid geworden van de HOK in maart 2011. 
Kees heeft ongeveer 1 jaar orgelles bij 
Marieke Stoel in de Houtrustkerk.





Excursie 7 mei 2011

De volgende excursie is naar de Pachaliskerk 
in Den Haag op zaterdag 7 mei 2011. Daar 
bevinden zich twee orgels. Wim Voogd zal 
het een en ander vertellen over beide orgels, 
iets laten horen en dan de gelegenheid geven 
om beide orgels te bespelen. Het grote orgel 
boven wordt nauweljks meer gebruikt, maar 
is nog wel bespeelbaar. Het orgel beneden is 
kwalitatief beter, maar veel kleiner.

Tot ziens op 7 mei!
groet, Annemieke Verkerk

secretaris HOK

 Locatie Excursie  7 mei 2011

Paschaliskerk
Wassenaarseweg 53
2596  CL Den Haag

Aanvang 13.30 uur

Flentroporgel

Flentroporgel foto Johan Groen

Vermeulenorgel

Vermeulenorgel foto Johan Groen
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