
Orgel op Open Monumentendag  
 
Traditiegetrouw geven we u een overzicht van alle orgelactiviteiten op open Monumentendag. Voor 
meer info verwijzen we u ook graag naar https://www.openmonumentendag.be/  
 
PROVINCIE ANTWERPEN 
 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Handschoenmarkt 2000 Antwerpen  16.00u – 16.45u 
Kan het orgel entertainen? 
 
Openstelling van het oksaal met een begeesterde uitleg door Peter Van de Velde, organist-titularis van 
de kathedraal, inclusief enkele muziekvoorbeelden op het romantische Schyven-orgel 
 
Prijs: € 6,0 
Reservaties: info@dekathedraal.be 
 
Walburgiskerk, Volksstraat 41 2000 Antwerpen  Om 14.00u, 15.00u en 16.00u 
Orgelconcerten 
 
Er is telkens een half uur durend concert door organist-titularis Jan Noordzij. Hij zal zowel het 
symfonisch orgel boven, als het barokorgel beneden bespelen en boeiende muziek brengen.  
 
Tussendoor is er de gelegenheid om de orgels te bekijken, en zal Jan Noordzij de nodige uitleg geven. 
 
Verder is er in de kerk, speciaal voor deze gelegenheid, een expositie van beeldhouwster Petra 
Noordzij (dochter van Jan) te zien. Een aantal van haar beelden zullen in de kerk opgesteld staan.  
 
Alle reden dus om een bezoekje aan de Sint-Walburgiskerk te brengen, die  van 13.30 uur tot 17.00 
uur open is. Van harte welkom! 
 
Onze Lieve Vrouw-Sint-Leodegariuskerk/Centtrumkerk, Kardinaal Cardijnplein 5 2880 Bornem  15.00u 
Orgelconcert  
 
Orgelconcert met Raf Vandermeulen, directeur van de academie van Hamme en oud-leraar orgel aan 
de academie van Bornem. Hij brengt op zondag 8 september de Goldbergvariaties van J.S. Bach. 
 
Na het concert is er nog tijd voor versnaperingen. De Bornemse Orgelvereniging biedt je na elk 
concert een heerlijke Bornem Tripel/Dubbel aan in de tuin van de pastorie. Zak dus zeker even af naar 
de kerk! 
 
Tickets: € 10 (inclusief biertje achteraf) via https://www.terdilft.be/En-Ook 
 
PROVINCIE LIMBURG 
 
O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, Hekslaan 73 3870 Heks (Heers)  10.00u – 16.00u 
Herontdek de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk  
 
Het patrimonium van deze rijke parochiekerk omvat o.m. een eikenhouten archiefkast in de doopkapel 
uit de achttiende eeuw, een marmeren gedenksteen van prins-bisschop de Velbrück uit 1784 in het 
oratorium en een hoofdaltaar in marmer en geschilderd hout uit de bouwperiode van de kerk rond 
1850. 
 
Kom op Open Monumentendag deze kerk die pas terug geopend werd na 2 jaar restauratiewerken 
bezoeken. Het project omvatte onder meer herstellingswerken aan de kerkhofmuur en dakconstructie, 
een nieuwe verwarmings- en elektriciteitsinstallatie en binnenschilderwerken. 
 

https://www.openmonumentendag.be/
https://www.terdilft.be/En-Ook


Doorlopend live muziek waar het Pereboom-Leyser orgel centraal staat als solo- en 
begeleidingsinstrument voor zang en instrumentale bezetting. 
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
 
Sint-Annakerk, Koning Albert I Plaats 9820 Bottelare (Merelbeke)  10.00u – 18.00u 
Het geklasseerde orgel uit de Sint-Annakerk van Bottelare: Van Peteghem of Delmotte? 
 
De Sint-Annakerk van Bottelare is rijkelijk aangekleed. Het heeft ook een geklasseerd orgel dat 
bespeeld wordt door Herman de Mil: de figuur heeft een ongekende internationale bekendheid als 
organist en tenor (o.m. in het koor Fine Fleur met optredens tgv de Night of the Proms, met Andrea 
Bocelli en Ennio Morecone, bij films The Lord of the Rings en Gladiator e.a.). Op Open 
Monumentendag demonstreert hij in de Sint-Annakerk het geklasseerde orgel uit 1910. Met 
mogelijkheid tot bezoek aan het doksaal.  
Op dezelfde dag gaat er ook een tentoonstelling en film door rond de markiezen van Rode en de 
markies de Wavrin de Villers de Tertre (zie ook "meet en greet de markiezen in Bottelare en ontdek 
hun nalatenschap"). 
 
Organisatie: dienst erfgoedprogrammatie Merelbeke Contact: mieke.van.damme@merelbeke.be  
09 210 32 92  
 
O.L.V.-Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 9000 Gent  15.00u – 18.00u 
Tussen 15.00u en 17.00u: ‘Orgel voor kids’. 
In verschillende korte sessies en op een luchtige manier krijgen kinderen en hun ouders inzicht hoe 
kerkorgels tot klinken komen 
 
17.00u: 'Strijd tussen David en Goliath' . 
 
Afsluitend orgelconcert door Leon Bierens waarbij het jong en oud publiek wordt uitgenodigd actief 
deel te nemen aan de verklanking van dit werk van Johann Kuhnau (1660-1722) 
 
Organisatie: Stuurgroep Van Peteghem Orgel 
 
Essene Grimbergen Asse Essene 3-Orgeltrip  14.00u – 18.00u 
Een muzikale trip langs de orgels in de streek: Essene  Grimbergen  Asse 
 
13.45u: Essene Kerk O.LV.Bezoeking : verwelkoming  
14.00u: vertrek autocar  
14.30u: Concert in de Abdij Grimbergen op het groot historisch orgel (1751) & koororgel met Kamiel 
D’Hooghe  
15.40u: Vertrek bus richting Asse  
16.15u: Concert ‘Potvlieghe’ orgel in St Martinuskerk te Asse met Luk Bastiaens  
17.00u: Vertrek bus richting Essene  
17.15u: Concert ‘Van Peteghemorgel’ in Essene met Helmut De Backer  
18u.00: Einde  
 
Concerten gratis  
 
Vervoer met eigen wagen of per autocar mits reservatie vooraf: toerisme@affligem.be beperkt aantal 
plaatsen à € 5/pp ter plaatse te betalen.  
 
Organisatie orgelkring.essene@gmail.com ism orgelkring Asse en Grimbergen m.m.v. 
gemeentebestuur Affligem  
 
Kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, Dendermondsesteenweg 9070 Destelbergen 19.00 uur 
Orgelconcert  
 
Orgelconcert met Jan Pieter Lanooy (Arnhem) 

mailto:mieke.van.damme@merelbeke.be


Tickets: € 10  
Info: www.orgelcomitedestelbergen.be  
 
 
PROVINCIE VLAAMS BRABANT 
 
Mechelen Langs Mechelse orgels:  13.00u – 17.00u 
Tijdens deze orgelnamiddag kan je enkele kleine maar fijne orgels beluisteren in de Mechelse 
stadskerken. 
 
13.00u:Sint-Katelijnekerk, Sint-Katelijnekerkhof 1 2800 Mechelen  
Demo en bespeling van het gerestaureerde harmonium 
14.00u: Sint-Janskerk 
Orgelbespeling met leerlingen van het Stedelijk Conservatorium 
15.00u: Protestantse kerk (Keizerstraat)  
'Dieren & Danserijen' met Didier François (nyckelharpa) en Wannes Vanderhoeven (orgel) 
16.00u: Sint-Janskerk: orgelbespeling door Tom Van der Plas 
 
Oud-Heverlee Klooster van Franciskanen, Prosperdreef 9 3050 Oud-Heverlee  10.00 – 18.00u 
Rondleidingen met gids in het voormalig klooster van de Franciskanen te Vaalbeek en bezoek aan Pro 
Arte Christiana. Rondleidingen langs kerk met orgel, fresco, kunstwerken van paters Geroen De 
Bruycker en Rik Van Schil, kapel, kloostergang, verblijfskamer van de paters, keuken en refter, 
fototentoonstelling, ... 
 
Organisatie: dienst Vrije Tijd gemeente Oud-Heverlee 
Contact: vrijetijd@oud-heverlee.be 016 38 88 30 Links: www.oud-heverlee.be 
 
Overijse Maria-Magdalenakerk, Duisburgsesteenweg 3090 Overijse 10.00u – 18.00u 
Geleid bezoek aan de Sint-Magdalenakerk van Eizer 
 
Te paard tussen Overijse en Tervuren in het gehucht Eizer schittert de Sint-Maria Magdalenakerk, een 
parel van neogotiek. Hoog-Eizer kreeg een nieuwe kerk, ze werd ingewijd in 1893 maar had geen 
toren … die kwam er pas in 1933. De parochianen konden niet “hoog van den toren blazen” maar 
werden bespot … Uit die dagen stamt een rijmpje dat u kunt horen bij uw bezoek. In de kerk klinkt de 
sonore klank van een orgel, in 1997 door de vzw Orgelkring Druivenstreek gerenoveerd. Kom luisteren 
en beleef unieke momenten. Rondleidingen om het uur. Maximum 25 deelnemers per rondleiding. 
 
Prijs: gratis 
 
Reservaties: Bel naar 02 766 53 40 toerisme@tervuren.be reservaties.tervuren.be/ticket 
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist  10.00u tot 17.30u  
Ontdek twee cultuurtempels en een landmark in Duinbergen 
 
Geen 10000 stappen, geen zand tussen je tenen, wel een wandeling waarbij twee cultuurtempels, een 
landmark en een uniek duinenrestant terecht in de belangstelling staan. 
Ontdek hoe het toerisme het landschap veranderde, maar vooral hoe de homo touristico dat 
landschap schiep naar gelang zijn noden en verlangens. Ga op stap in ‘den Extension’ tussen 
Duinbergen en Knokke-Bad van Cultuurcentrum Scharpoord naar de Watertoren om te eindigen in een 
Betoverd Domein van het Casino.  
 
De wandelingen starten om 10u, 10u30, 14u, 14u30 en 15u en dit telkens in het Cultuurcentrum 
Scharpoord in de beneden hall. 
 
U kunt ook de ganse dag de watertoren van Duinbergen, de Magrittezaal in het Casino (vanaf 11u), 
Museum Sincfala, For Freedom Museum, de molen van Callant en de Kalfmolen gratis bezoeken. 
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Voor muziek- en orgelliefhebbers, is de H.-Hartkerk van Knokke tussen 14u en 16u30 de plaats waar 
je moet zijn! Een orgelspecialist geeft deskundige uitleg over het Klais orgel dat sinds 1935 in de H.-
Hartkerk van Knokke staat opgesteld. 
 
Prijs: Gratis 
Inschrijven is niet nodig 
 
Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein 1 8800 Roeselare van 16.00u tot 16.30u  
Concert: Van Adriaen Willaert tot Willy Ostyn 
 
In het kader van het stadsorgelfestival worden op geregelde tijdstippen mini-concerten gebracht in de 
Sint-Michielskerk te Roeselare. Ook op Open Monumentendag weergalmt er muziek van Adriaen 
Willaert tot Willy Ostyn, gespeeld op zowel het Renaissance-orgel als het symfonisch orgel. De eerder 
lichtvoetige muziek werkt drempelverlagend en wordt gebracht volledig los van een liturgische 
context. Laat je inspireren en kom je oren te luister leggen in de Sint-Michielskerk! 
 
Organisatie 
Orgelkring Adriaen Willaert  
Prijs: gratis 
Contact: Telefoon: 0497 40 82 81 
 
 
 
 
 
 


