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Het monumentale orgel? Waard om te behouden!
Onder dat motto heeft de Stichting Utrecht Orgelland ook het afgelopen jaar 2015 weer de nodige aandacht gevraagd
voor de vele monumentale orgels die de provincie Utrecht rijk is.
2015
Vrijdagmiddag 27 maart waren donateurs van Utrecht Orgelland en belangstellenden te gast bij de orgelpijpenmakerij
van de firma Stinkens in Zeist. De excursie werd besloten in de Oude Kerk alwaar Peter van Dijk en de organist van de
kerk, Pim Schipper, het monumentale Bätz-orgel uit 1843 "demonstreerden". In de Oude Kerk was ook de burgemeester
van Zeist, de heer Koos Janssen, aanwezig. In een korte toespraak onderstreepte hij het werk van Utrecht Orgelland en
het belang van een brede aandacht voor "onze" klinkende monumenten.
In de Torenpleinkerk te Vleuten heeft Utrecht Orgelland op 22 mei een informatiebijeenkomst georganiseerd over "Subsidieregelingen rijksbeschermde orgels". Naast drie orgeladviseurs, Peter van Dijk, Rogér van Dijk en Jaap Jan Steensma, verleende Wim Diepenhorst als specialist Klinkende Monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn
medewerking.
Het fraaie Bätz-orgel van de Torenpleinkerk diende niet alleen als casus maar liet ook van zich laten horen!
In oktober vierde Utrecht Orgelland het tienjarig bestaan met een feestelijk programma in de met sluiting bedreigde
Utrechtse Sint-Josephkerk. Naast een terugblik op wat de stichting de afgelopen 10 jaar heeft bereikt en een bespeling
van het Meyer-orgel uit 1872 door Paul van der Woude, maakten de aanwezigen kennis met het project "Orgelkids" van
Lydia Vroegindeweij.
Tevens is afscheid genomen van Ton Herstel. Vanaf de oprichting is hij voorzitter geweest van Utrecht Orgelland.
Samenstelling bestuur
Niet alleen van Ton Herstel is in 2015 afscheid genomen, maar ook van Fred Knol. Fred is vanaf het begin penningmeester geweest en heeft veel activiteiten mee voorbereid. De stichting is hun beiden veel dank verschuldigd! Willeke
Smits heeft de taak van penningmeester op zich genomen. In de loop van 2015 heeft het bestuur Pim Schipper als lid
mogen verwelkomen.
2016
- Dit jaar wordt een start gemaakt met het project "Orgelkids" van Lydia Vroegindeweij om jongeren op een speelse
manier kennis te laten maken met "het orgel".
- Voor haar donateurs en (tegen een vergoeding) voor belangstellenden organiseert de stichting weer een interessante excursie; de bedoeling is het vorig jaar gerestaureerde Bätz-orgel van kasteel Amerongen te bezoeken.
- Een brochure over Utrechtse orgelfronten, periode 1800 - 1850, zal dit jaar voorbereid worden.
Donateurs
Utrecht Orgelland is voor de financiering van activiteiten aangewezen op donateurs, giften en fondsen.
Voor € 30,- per jaar (of meer) is men donateur, aanmelding via het secretariaat of via www.UtrechtOrgelland.nl
Sinds 2014 heeft Utrecht Orgelland een culturele ANBI-status!
Namens het bestuur van de Stichting Utrecht Orgelland,
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