
De Stichting Ludens die zich bezighoudt met het in stand houden en laten horen 

van het Maarschalkerweerdorgel kijkt terug op een zeer geslaagde tweede helft 

van 2022. Op het tijdstip dat u deze nieuwsbrief ontvangt, staan we aan de 

vooravond van ons laatste concert van dit jaar: traditiegetrouw is dat een 

kerstconcert wat gratis aan de hele Oosterhoutse bevolking wordt aangeboden. 

Het vindt plaats op zondag 11 december om 15.00 uur in de basiliek Sint-Jan. 

Zie de aankondiging die u afzonderlijk van deze nieuwsbrief hebt ontvangen. 

Wel en wee Maarschalkerweerdorgel 

Sinds de revisie van de tongwerken in 2019 houdt het 

Maarschalkerweerdorgel zich stabiel en was er geen 

bijzonder onderhoud nodig. Over de minder 

functionerende zwelkast konden wij u in de vorige 

nieuwsbrief al berichten dat volgend jaar een extra 

actie wordt gestart om deze reeds in 2023 te kunnen 

repareren. Leuk nieuwtje is dat het 

Maarschalkerweerdorgel onlangs door Hauptwerk 

(www.hauptwerk.com) is opgenomen om te worden 

omgezet tot een digitale sampleset: dit betekent dat 

organisten binnenkort thuis op hun digitale orgel op ons 

Maarschalkerweerdorgel kunnen spelen! Dat opnemen neemt veel tijd in 

beslag omdat pijp voor pijp het geluid in de echte akoestiek van de Basiliek 

http://www.hauptwerk.com/


wordt opgenomen: alles bij elkaar is het opnameteam drie nachten bezig 

geweest om de opname te realiseren.  

 

Dierendagproject & Orgelsprookje Een zee van liefde 

Het blijft elk jaar een feest om de groepen 

basisschoolleerlingen kennis te laten maken 

met het Doe-orgeltje en het 

Maarschalkerweerdorgel. Dit jaar mochten we 

vier groepen ontvangen die erg geïnteresseerd 

waren. Hoogtepunten zijn altijd het 

luchtpompen door de leerkracht en het zelf 

voelen van de wind in de grootste orgelpijpen. 

Ook het Orgelsprookje Een zee van liefde, 

gebaseerd op het schitterende kinderboek van 

de Belgische schrijver/tekenaar Pieter 

Gaudesaboos, was een groot succes met twee uitverkochte voorstellingen. 

Pieter Gaudesaboos kon zelf helaas niet aanwezig zijn, maar werd verblijd met 

een opname (zie ook ons youtube-kanaal). Zijn reactie: “Wat ontzettend leuk! 

De dramatische/vrolijke orgelmuziek werkt zeer goed bij dit verhaal. Ik ga jullie 

met me moeten meenemen tijdens workshops en voorleessessies! (      ).” 

 

 

 



Oosterhoutse Cultuurnacht 

Stichting Ludens heeft dit jaar voor het eerst meegedaan met de Oosterhoutse 

Cultuurnacht (thema: dichtbij verlangen). De orgelzolder werd omgebouwd tot 

M Lounge en Antonio Stefano (orgel), Johan Datema (saxofoon), en Toon 

Oomen (slagwerk) hebben vier keer een miniconcertje gegeven voor vier 

groepen deelnemers aan de Cultuurnacht. Het publiek was laaiend enthousiast. 

Stichting Ludens bedankt de heren musici voor hun vrijwillige inzet en met 

name ook Evelyn van ’t Hof van Theater De Bussel voor de sfeerverlichting. 

 

 

 

Mendelssohn & More 

Op zondagmiddag 13 november vond het jaarlijkse najaarsconcert met 

projectkoor en -ensemble. Dit jaar stonden drie jubilarissen centraal: Felix 

Mendelssohn-Bartholdy, César Franck en Lorenzo Perosi. Het projectkoor o.l.v. 

Rick Muselaers werd deze keer ondersteund door een ensemble bestaande uit 

fluit, cello, piano en harmonium. Als solisten traden op Ilse van Wuijckhuijse en 

Luisa Kop (zang), en Jan Willems (Maarschalkerweerdorgel). Frans Bullens had 

fraaie arrangementen geschreven waardoor een orgelbegeleiding uitgroeide 

tot een orkestbegeleiding. Ondanks de vele andere activiteiten die er die 

zondag in Oosterhout plaatsvonden, was er een mooie opkomst en de reacties 



van het publiek waren zeer lovend. Stichting Ludens bedankt alle 

medewerkenden voor dit zeer sfeervolle concert. 

 

 

 

Programma 2023 

Onze muzikale adviseurs Frans Bullens, Ton Stevens en Jan Willems zijn al weer 

druk bezig met een voorstel voor het concertprogramma voor 2023. Wij hopen 

u begin volgende jaar daarover meer te kunnen berichten. Het jaar 2023 wordt 

in elk geval een bijzonder jaar in de geschiedenis van de Stichting Ludens: 

enerzijds nemen wij afscheid van twee bestuursleden, de heren Rien van Noort 

en Frits Janus, die vanaf de oprichting een geweldige bijdrage hebben geleverd 

aan het succes van onze stichting. Anderzijds kan in 2023 vermoedelijk het 

initiatief van de Stichting Ludens uitgroeien tot de benoeming van de eerste 

Oosterhoutse stadsorganist. 

 

LUDENS vrienden-actie – Word vriend! 

Het organiseren van concerten en het onderhouden van (monumentale) orgels 

kan niet zonder financiële ondersteuning. Om die reden is de Stichting Ludens 

een aantal jaren geleden een Vrienden-actie gestart. Alle informatie over deze 



actie treft u aan in onze speciale folder http://www.stichtingludens.nl/vrien-

den-van-ludens/). Help ons ook in de toekomst de (kerk)muzikale traditie 

rondom ons Maarschalkerweerd-orgel in stand te houden en word onze 

Vriend! Uiteraard kunt u ook zonder Vriend te worden ons steunen met een 

eenmalige gift (bijvoorbeeld via bijgevoegde QR-code) of bijvoorbeeld door na 

afloop van een concert onze Maarschalkerweerd-wijn te kopen.  

 

 

Scan de QR code voor een vrijwillige bijdrage. 

Gebruik de camera App op uw telefoon. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=WSnSJWhHR5Se996o-DmyIA 

 

De Stichting Ludens heeft een ANBI-status, en een CI-status (culturele 

instelling), waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn om ons financieel 

te steunen. 

Verdere informatie over het Maarschalkerweerdorgel en de activiteiten van de 

Stichting Ludens kunt u vinden op de website van de Stichting Ludens: 

www.stichtingludens.nl of via Facebook: https://www.facebook.com/StichtingLudens. 
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