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Wat niemand hoopte gebeurde tóch. Oók in 2021 werden we - 
evenals het jaar daarvoor - voortdurend en veelvuldig gegijzeld door 
corona. Heel even was er hoop: tijdens de zomervakantie lonkte de 
vrijheid. Daarna mochten weer vrij bewegen. Zelfs het mondkapje 
verdween. Er werd weer gerepeteerd door koren en 
muziekgezelschappen. Er wer-den plannen gesmeed voor een 
gezamenlijk kerstconcert. De vaccinatiecampagne was onze redding, 
of toch niet? Jawel, jawel… maar dan moest er wél nog een derde 
boosterprik gehaald worden. Met de persconferentie op 12 november 
werd alle hoop dat we het virus eindelijk de baas waren de grond in 
geboord. Nederland ging wéér in lock down. Een nieuwe variant deed 
zijn intrede: de Omikron-variant.  

Ondanks dat alles kijkt de Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel 
met tevredenheid terug op de gerealiseerde orgelconcerten en 
beiaardbespelingen. 

Hieronder volgen de overzichten van de gerealiseerde orgelconcerten 
en beiaardbespelingen in 2021: 
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Gerealiseerde orgelconcerten op de 1ste zondag van de maand: 

Gerealiseerde inloopconcerten zaterdags tijdens de weekmarkt van 
13:15-13:45 uur: 
 

Zaterdag 11 september was het Nationale Orgeldag. Net zoals in 
2020 waren organist Kees Doornhein en zijn assistent Johan Dekker 
weer bereid om aan belangstellenden de werking van een pijporgel te 
vertellen én te laten zien. Maar daarvóór had Anne-Marie Cornelissen 
de mensen al rondgeleid en verteld over de boeiende geschiedenis 
van de Heilige Servatiuskerk. Tot slot kon men een bezoek aan de 
speelkamer van de beiaard brengen, waar Joost van de Werf uit de 
doeken deed hoe een beiaard, of carillon werkt. Hij speelde ter plekke 
zelf en zo konden de bezoekers horen en zien hoe een beiaard klinkt, 
respectievelijk bespeeld wordt. Joost is voorzitter van de Stichting 
Smitsorgel en Beiaard Schijndel en tevens een fervent amateur-
beiaardier. 

Op zondag 12 september werd de Atelierroute Schijndel gehouden. 
Toevallig deed zich de situatie voor dat Geert Maas op zoek was naar 
een geschikte expositieruimte. Met toestemming van het parochie-
bestuur mocht hij zijn werk exposeren in de Heilige Servatiuskerk. In 
voorgaande jaren kende de Atelierroute Schijndel grote bezoekers-
aantallen. De verwachting was dat dit na de lock down ook dit jaar het 
geval zou zijn.  

6-jun. 16:00-17:00 Concertprogramma Bas Koster

4-jul. 20:00-21:00 Concertprogramma Berry van 
Berkum

1-aug. 20:00-21:00
Kunstfluiter Geert 
Chatrou is een lust voor 
oog en oor.

Bert Augustus 
en Geert 
Chatrou

5-sep. 16:00-17:00 Concertprogramma: 
orgel en klarinet

Frans Bullens 
en Paul 
Hoogenboom

3-okt. 16:00-17:00
Henk van Riel komt met 
zijn electronisch 
"huisorkest"

Henk van Riel

5-jun. Tommy van Doorn

19-jun. Hans van den Boomen

3-jul. Tommy van Doorn

17-jul. Kees Doornhein

31-jul. Marc Schippers

14-aug. Tommy van Doorn

28-aug. Henrike van Tuijl

25-sep. René Bouman

9-okt. Axel Wenstedt

23-okt. Thed van den Aker
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Diezelfde dag was het ook Open Monumenten Dag. Dit vormde een 
mooie aanleiding om de ontstaansgeschiedenis van de kerk op alle 
mogelijke manieren te visualiseren. Zo werden er twee vliegen in een 
klap geslagen: een kunstexpositie en een nadere kennismaking met 
de rijke historie van het kerkgebouw en haar kostbare interieur.  

Nieuwsgierig naar de ontstaansgeschiedenis van de Servatiuskerk 
door de eeuwen heen? Voor een overzicht klik HIER. 
 

 
Aan belangstelling geen gebrek tijdens de Atelierroute Schijndel 12 sept 

Voor het eerste halfjaar zijn de beiaardbespelingen tijdens de 
weekmarkt zaterdags van 14:00 - 15:00 uur gepland. 
Benieuwd naar wie er wanneer speelt? Klik HIER 

Dankzij de donaties van de Vrienden van het Smitsorgel en de 
financiële bijdragen van SOS700, CityManagement Schijndel, 
Fundatie Pieter Verhagen, de subsidie van de gemeente Meierijstad 
en last but not least: al diegenen die gedoneerd hebben tijdens de 
mobiele collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de 
stichting een mooi programma kunnen realiseren in 2021 en het jaar 
positief kunnen afsluiten.  

Geïnteresseerd in de jaarcijfers 2021 van de Stichting Smitsorgel en 
Beiaard Schijndel? Klik HIER 

In de volgende nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan een 
mogelijke restauratie van het Smits-orgel en wellicht een aanpassing 
van het automatisch speelwerk van het carillon.
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aan de hand van een 
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http://www.smitsorgelschijndel.nl/wp-content/uploads/2022/01/De-Servatiuskerk-te-Schijndel.pdf
http://www.smitsorgelschijndel.nl/wp-content/uploads/2022/01/Planning-beiaard-Schijndel-1ste-helft-2022.pdf
http://www.smitsorgelschijndel.nl/wp-content/uploads/2022/01/Verkorte-jaarrekening-2021-Smitsorgel.pdf

