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In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor het concertprogram-
ma 2022. Het bestuur heeft gemeend dit jaar vol in te moeten 
zetten op verbreding van de belangstelling voor het Smitsorgel in 

de Heilige Servatiuskerk door enkele pijlen specifiek te richten op de 
jeugd.

De afgelopen jaren is gebleken dat traditionele orgelconcerten 
het beoogde doel van de stichting niet bewerkstelligen. Het voor-
naamste doel van de stichting is: een breder draagvlak creëren 
binnen de Schijndelse gemeenschap voor twee unieke instru-
menten, het Smitsorgel en het carillon (of beiaard). “Hoe creëer je 
nu een breder draagvlak?”, was de cruciale vraag. “Door de 
Schijndelse jeugd kennis te laten maken met deze instrumen-
ten!”, was het antwoord. 

In samenwerking met de Stichting Ukkepuk Concerten start het 
concertseizoen dit jaar op zondag 26 juni om 11:00 uur met een 
een Ukkepuk-orgel-concert voor de allerkleinsten: de 0 - 5 
jarigen. Organist Tommy van Doorn heeft in overleg met Margré 
van Gestel een speciaal programma samengesteld wat tot de 
verbeelding van deze ukkepukken spreekt. Die kleintjes komen 
natuurlijk niet alleen! Dus ouders, opa’s en oma’s: komt gezellig 
met je (klein)kind(eren), of het hele gezin naar dit Ukkepuk-
concert. Het aantal ukkepukken bij een Ukkepuk-concert is 
gelimiteerd tot 30. Men moet zich vooraf aanmelden. Mocht er 
een overweldigende belangstelling zijn voor dit Ukkepuk-orgel-
concert van 11:00 uur, dan wordt het concert om 12:30 uur 
herhaald.  

Nieuwsbrief SSBS 1 Juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel. 

 Een klik op de blauwe onderstreepte tekst en u wordt doorgelinkt naar de desbetreffende website.

Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst!

Verbreding van het draagvlak

26 juni Ukkepuk-orgel-
concert

https://www.ukkepuk-concerten.com/de-concerten
https://www.ukkepuk-concerten.com/musici
https://www.ukkepuk-concerten.com/reservering-
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Speciaal voor de basisschooljeugd staan er op dinsdag 4 oktober 
vier voorstellingen van “Polle de orgeljongen” gepland in de 
Heilige Servatiuskerk. Alle basisscholen in Schijndel hebben een 
uitnodiging ontvangen om met twee groepen naar een van deze 
voorstellingen te komen. In de week van 10 oktober kunnen de 
kinderen op school in de klas kennismaken met het Doe-orgel, 
een bouwpakket van een mini-pijporgel wat door de kinderen zélf 
(onder begeleiding) in elkaar gezet moet worden. Op die manier 
krijgen ze inzicht in en praktische kennis van de technische 
werking van een pijporgel. 

Concertprogramma 2022 

Inloopconcerten van 14:00-14:30 uur 
18 juni Tommy van Doorn: thema Nederlandse componisten 
02 juli Ton Nagel samen met sopraan Rhea Knipscheer 
16 juli Henk van Riel 
30 juli Jesse Bruul 
13 aug Henrike van Tuijl 
27 aug Anna Bujanovaite 

Concerten 
26 juni Tommy van Doorn 
18 sep Niels de Klerk, orgel en Bruno Alonso, saxofoon 
04 okt Schoolvoorstellingen Polle de orgeljongen 
14 okt In samenwerking met de Filmclub Schijndel wordt de  
 stille film “The General” vertoont met orgelimprovisa- 
 ties door Geert Bierling 

Nationale Orgeldag 
Zaterdag 10 september is het weer Nationale Orgel- en 
Monumentendag. Ook dit jaar zal er die dag een speciaal 
programma worden gepresenteerd met speciale aandacht 
uiteraard voor het monumentale Smitsorgel. 

 
Concertorganist 

Tommy van Doorn mag zich met ingang van dit seizoen 
concertorganist van het Schijndelse Smitsorgel noem-
en. Zelf zegt hij hierover het volgende:

Vanaf dit seizoen ga ik voor de Stichting Smitsorgel en Beiaard 
Schijndel aan de slag als concertorganist van het Schijndelse 
Smitsorgel. Een duur woord misschien, maar wat wordt ermee 
bedoeld? Een organist is normaal verbonden aan een kerk of 
parochie om kerkdiensten op te luisteren en koren te begeleiden. 
In Boxtel, waar ik op een iets oudere zus van het Schijndelse 
Smitsorgel speel, ben ik al tien jaar organist van de Sint-Petrus-
basiliek. Er kan echter zoveel meer met een orgel dan alleen 
kerkdiensten opluisteren. Het instrument kan ingezet worden voor 
concerten, orgellessen en orgelstudie. Bovendien speelt het orgel 
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Posterontwerp: 
Vera Damhuijs

4 okt. 

Polle de 
orgel-
jongen

Tijden van de inloopconcerten 
zijn gewijzigd. Voortaan van 
14:00-14:30 uur !

14 okt. 

i.s.m. Film-
club 
Schijndel

Foto: Sander van Kasteren 
Tommy van Doorn achter de 3 kla-
vieren van het Smits-orgel in Boxtel

https://youtu.be/4z32mconDDQ
https://youtu.be/yj1kSWNouCk
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een cruciale rol in het cultuur-historische leven van een gemeen-
schap.  Deze onbezoldigde erefunctie stelt mij in de gelegenheid 
om het Schijndelse Smitsorgel meer voor het voetlicht te brengen 
tijdens concerten, inloopbespelingen en demonstraties. Bij tijd en 
wijle zullen via deze nieuwsbrief kanten van het Smitsorgel be-
licht worden die normaal onderbelicht blijven. Met instemming van 
het parochiebestuur mag ik orgellessen op het Smitsorgel geven. 
Dus: altijd al kerkorgel willen leren spelen? Meld je bij mij, of bij 
de Stichting...!  

Hopelijk kan ik op deze manier een bijdrage leveren aan verbre-
ding van het draagvlak voor het Smitsorgel binnen de Schijndelse 
gemeenschap. Deze activiteit sluit mooi aan op het bespelen van 
de beiaard, enkele verdiepingen hoger in de Servatiustoren. 
Sinds enkele jaren speel ik als stadsbeiaardier eens per twee 
weken tijdens de weekmarkt op de beiaard in Schijndel. Vanuit 
het concertorganistschap voor de Stichting Smitsorgel en Beiaard 
Schijndel hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan nog vele 
jaren muzikaal plezier van dit bijzondere Smitsorgel!  

Tommy van Doorn 
Nieuwe organist 

Henk van Riel is sinds 1 juni als organist verbonden aan de 
Heilige Michaëlparochie. Hij was 21 jaar de vaste organist 
van de Lambertuskerk in Veghel. Hij is in Schijndel de vaste 

organist van het Requiem- en het Pauluskoor, beide onder leiding 
van Rice Alessie. Hij is daarnaast als vaste organist ook nog 
verbonden aan de Parochie Heilige Oda en speelt iedere 
zaterdagavond in de Heilige Antonius van Paduakerk te Nijnsel. 
Zaterdag 16 juli kan men zijn orgelspel beluisteren tijdens een 
inloopconcert. 

Conversations with friends 

Op zaterdagmiddag 7 mei jongst leden presenteerde stadscom-
ponist, geluidskunstenaar en DJ Angela de Weijer haar com-
positie  ‘Conversations  with  friends’  tijdens  een  concert-

reeks op vier bijzondere kerkorgels in Meierijstad. Haar werk is het 
resultaat van een muzikale ontdekkingsreis die zij vanaf 2020 aflegde 
als  stadscomponist  van  Meierijstad,  in  opdracht  van  de  provincie  
Noord-Brabant. 

Tijdens haar ontdekkingsreis door Meierijstad deed Angela nieu-
we kennissen op: de heilige Rita, Oda, Barbara en Cecilia. Zij trof 
ze als beeltenissen aan in kapellen en op gevels, maar ook als 
stickers op lantaarnpalen. Ze voelde zich ook enorm aangetrok-
ken tot de mooie kerkorgels, verborgen achter de gesloten deur-
en van de kerken. De 4 heiligen vormen sámen met de kerk-
orgels 

de basis van haar bijzondere muziekcompositie;  
de verbinding met Meierijstad.  

Orgelconcerten als ode aan de vier heiligen 
Voor iedere heilige schreef Angela een thema met bijbehorend 
muziekstuk. Het resultaat werd op zaterdag 7 mei door vier orga-
nisten driemaal ten gehore gebracht op de kerkorgels van de 
Veghelse Lambertuskerk, de Schijndelse Heilige Servatiuskerk, 
de Rooise Sint-Martinuskerk en de Erpse Sint-Servatiuskerk. De 
organisten waren respectievelijk: Rob Cornelissen, Anna 
Bujanovaite, Bert Augustus en Marc Schippers.
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Angela de Weijer experimenteert 
aan het Smitsorgel in Schijndel

Tommy van Doorn aan de speel-
tafel van de beiaard in Schijndel

Foto: Philip van den Brand BD 
De Litouwse Anna Bujanovaite 
(woonachtig in Schijndel) achter 
het Smitsorgel.

Organist Henk van Riel


