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Bestuur  
Het bestuur bestond in 2022 uit:  
Ton van den Hout (voorz.) 
Jos Absil  (secretaris) 
Jos van Bommel (penningmeester) 
Wiel Bellemakers (vertegenwoordiger Congregatie) 
Harry Bouten 
Peter Klaasen  
Henk van Soest  
Peter Mennen (vanaf medio 2022).  
 
Mutin-orgel 
Voorafgaand aan het openingsconcert werd groot onderhoud aan het orgel gepleegd door 
Orgelbouw Verschueren te Ittervoort ( i.c. Ruud van de Laar). Daarbij werd door het 
bestuur een rapport gevraagd over de toestand van het orgel en welke maatregelen 
wenselijk waren om regelmatig optredende mankementen te voorkomen.  
Met name aan wijze van bespelen en aan de combinatie luchtvochtigheid en temperatuur  
werd aandacht besteed.  
Het uitgebreide rapport werd in het bestuur besproken en voorgelegd aan het bestuur en 
de raad van het Missiehuis met het verzoek, daar aandacht aan te besteden.  
Als gevolg daarvan werden als eerste maatregel de hoofdleidingen van de centrale 
verwarming op de orgeltribune vakkundig geïsoleerd.   
 
Hoogtepunten 
De orgelkring Peel en Maas vierde in 2022 haar 10-jarig bestaan met een heel bijzonder 
programma. Het hoogtepunt was ongetwijfeld het optreden van Hayo Boerema met het 
Laurens Collegium uit Rotterdam met een prachtig programma rond Strawinsky.  
Zowel het 10-jarig bestaan alsook het aangeboden programma zorgden ervoor dat de 
Orgelkring in 2022 de opening van het Orgelfestival Limburg kreeg toegewezen.  
Het bijzondere van het feestelijke jaarprogramma werd o.a. gekenmerkt door een selectie 
van de toppers van de afgelopen 10 jaar met als resultaat schitterende orgelconcerten van 
Leo van Doeselaar, Laurens de Man, Utte Gremmel-Geuchen en Lydia Ksiazkiewicx, 
alsmede bijzondere hoogtepunten met het ASHO/Artez saxofoonorkest, improvisaties bij 
een zwijgende film en een flamenco-concert van Luna Zegers met gitarist Vicente José 
Santiago, dit laatste in samenwerking met Cultuurpodia Helden.  



 
 
Tenslotte presenteerde de Orgelkring in dit jubileumjaar een cadeautje in de vorm van een 
extra 13de concert met een gevarieerd programma van orgel, harp, vibrafoon en marimba. 
Bij deze gelegenheid nam de oprichter en eerste voorzitter van de orgelkring, Ton van den 
Hout, afscheid na 10 jaar voorzitterschap.   
 
Financiële middelen  
Naast een toenemend aantal donateurs werd met succes wederom subsidie verkregen van 
de gemeente  Peel & Maas zonder welke de orgelkring geen financiële basis zou hebben 
voor haar activiteiten.  De Orgelkring heeft met de gemeente Peel&Maas een betrokken 
subsidiënt. Deze betrokkenheid bleek temeer waar ook in het jaar 2022 wederom voor  
5 jaar een vast subsidie werd toegekend. Daarom is de financiële huishouding voor 2023   
op orde.   
Tenslotte werden in het jubileumjaar 2022 in totaal 13 concerten gerealiseerd, waarvan 
voor enkele (zoals de opening van het orgelfestival) extra sponsoring  werd verkregen. 
 
 
 
Activiteiten programma in 2022  
 
Maart   Orgelkid(s): educatief muziekproject voor basisscholen 

Zondag 24 april Luna Zegers, Flamencozang met gitarist Vicente José Santiago 

Zondag 8 mei  Koor Bel Canto uit Helden 

Zondag 29 mei  Openingsconcert,  Leo van Doeselaar  

Zondag 14 juni   Orgelconcert, Ute Gremmel-Geuchen (Dld)) 

Vrijdag 8 juli  Openingsconcert SOL-festival. Orgelconcert Hayo Boerema met koor 

Laurens Collegium Rotterdam  

Zaterdag 13 aug. Mutin - open orgeldag  

Dinsdag 23 aug.  Orgelconcert, Laurens de Man  

Dinsdag 6 sept. Orgelconcert, Lydia Ksiazkiewicz (Fr.)  

Zondag 16 okt.  ASHO/Artez Saxofoonorkest m.m.v.  E. te Lindert (orgel)   

Zondag 6 nov.        Orgelimprovisaties door Gijs van Schoonhoven bij de  

“zwijgende” film “The General”  

Zondag 26 nov.      Adventsconcert Walsbergse Zangvereniging  

Zondag 11 dec.      Jubileumconcert 10-jarig bestaan orgelkring m.m.v.  

Joost Langeveld (orgel) , Oxana Thijsen (harp) en de jonge  

slagwerktalenten Ferdy Mommers en Niels  Verkoelen,  

(Vibrafoon/Marimba) 


