
Orgel op Open Monumentendag  
 
Traditiegetrouw geven we u een overzicht van alle orgelactiviteiten op open Monumentendag. Voor 
meer info en de andere activiteiten verwijzen we u ook graag naar www.openmonumentendag.be   
 
PROVINCIE ANTWERPEN 
 
Protestantse Kerk - Brabantse Olijfberg Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen  13.30u, 14.30u, 
15.30u en 16u30. 
 
Een momentje muziek in een monumentale protestantse kerk. 
Opendeurdag 
 
Op elk half uur (13.30u, 14.30u, 15.30u en 16.30u) speelt het Walcker-orgel in de de voormalige 
kloosterkerk van de zusters Annuntiaten. Deze is al vaak herbestemd: Gebouwd als een aan Maria 
gewijde kloosterkerk, werd ze een paardenstal, een legerbakkerij (Napoleon), en een Calvinistische 
kerk (1821), die in 1907 een 'make-over' kreeg om ook te dienen als Lutherse gebedsplaats met 
neogothisch interieur en orgel... 
 
Leeftijd: Geschikt voor alle leeftijden. 
 
Organisatie: Protestantse Cultuurking Antwerpen  
Contact: 0479446983 
Link: http://www.protestantsekerkantwerpennoord.be 
 
 
Sint-Bavokerk, Sint-Bavostraat 18, 2610 Wilrijk (Antwerpen) 13.30u tot 17.00u. 
 
Wandeling: 3 unieke orgels in Wilrijk. 
Begeleide uitstap of rondleiding 
 
Deze wandeling zet het orgel en het ambacht van orgelbouwer centraal. Je ontdekt in Wilrijk drie 
orgeltypes. De wandeling start om 13.30u in de Sint-Bavokerk, gaat langs het districtshuis en eindigt 
in de Onze-Lieve-Vrouw Rozenkranskerk. Geen zin om te wandelen? Je kan ook om 15.00u  naar het 
districtshuis komen en om 16.00u naar de Onze-Lieve-Vrouw Rozenkranskerk.  
 
Leeftijd: Geschikt vanaf 18 jaar. 
 
Wil je zeker zijn van een plekje, reserveer dan een ticket. 
Link: https://www.eventbrite.be/e/tickets-wandeling-3-unieke-orgels-in-wilrijk-384452647217  
 
 
Sint-Pieter- en -Paulkerk, Keizerstraat 1, 2800 Mechelen 13.00u tot 18.00u. 
 
Meer dan stenen. Ook historische orgels hebben soms nood aan onderhoud. 
Opendeurdag 
 
Een goed verborgen doorgang in een van de 17de-eeuwse biechtstoelen van de kerk leidt naar het 
door de jezuïet Willem Hesius ontworpen doksaal uit 1675. 
Achter het 18de-eeuwse orgelfront bevindt zich daar een rond 1892 gebouwd orgel van de Brusselaar 
Pierre Schyven, dat het afgelopen jaar vakkundig hersteld werd. 
Orgelbouwer Pieter Vanhaecke licht enkele keren ter plaatse toe wat er precies bij zijn werk komt 
kijken. 
Tussendoor laten organist Wannes Verhoeven en enkele van zijn leerlingen je horen waartoe het 
gerestaureerde orgel (en zijzelf) zoal in staat zijn.  
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Uitzonderlijk krijg je ook vrije toegang tot het Petruslokaal, waar zich onder andere een Vlaams 
Topstuk uit 1483 bevindt. 
Leeftijd: Geschikt voor alle leeftijden. 
 
 
Onze Lieve Vrouw-Sint-Leodegariuskerk/Centrumkerk, Kardinaal Cardijnplein 5, 2880 Bornem  15.00u. 
 
Orgelconcert: Concert Orgel en dans  met Sandra Van der Gucht (orgel) en Svitlana Kolesova – 
(hedendaagse dans)   
Werken van G. F. Handel, D. Scarlatti en J. S. Bach 
 
In de statige centrumkerk van Bornem beweegt een frêle danseres. Ze levert zich over aan 
eeuwenoude orgelmuziek; monumentaal, ingetogen, levendig. Ze danst beweeglijk, statisch, 
geïmproviseerd voorbereid. Het moment dient zich aan om even alle ruimte en tijd te vergeten tijdens 
deze unieke voorstelling voor orgel en hedendaagse dans. 
 
Prijs: € 14,00 
Tickets aan de kassa of via www.terdilft.be/tegast  
€ 14 / € 18 (enkel 16 oktober) 
Gratis Bornem Tripel/Dubbel inbegrepen 
 
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
 
Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent 15.00u tot 16.30u. 
 
Voordracht door Patrick De Baets over duurzame aspecten van kerkorgels in historisch perspectief 
Duurzaamheid is het uithoudingsvermogen van systemen en processen. Wist u dat  orgels eeuwen 
kunnen trotseren en dat ze kunnen functioneren zonder elektriciteit?  Een boeiende voordracht rond 
het historisch Van Peteghem-orgel. 
Begeleide uitstap of rondleiding 
 
Leeftijd: Geschikt voor 16 tot 99 jaar. 
 
organisatie: Stuurgroep Van Peteghem Orgel  
Link: http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be 
 
 
Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent van 17.00u tot 18.00u. 
 
Afsluitend orgelconcert door Leon Bierens op het historisch Van Peteghem-orgel. 
 
Het programma bestaat uit een bloemlezing van orgelvariaties op bekende gregoriaanse gezangen. 
Duurzaamheid gaat zeker op voor deze religieuze muziek. Ze hebben eeuwen getrotseerd en blijven 
inspireren tot op de dag van vandaag. 
 
Leeftijd: Geschikt voor 16 tot 99 jaar. 
 
Organisatie: Stuurgroep Van Peteghem Orgel  
Link: http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be 
 
 
Sint-Aldegondekerk Burgemeester Maenhautstraat 9820 Lemberge (Merelbeke) 16.00u tot 17.00u. 
 
Orgelspel op het beschermde Lovaert-orgel door Annie Arnaut en Peter Broos (bariton).  
 
De Sint-Aldegondekerk van Lemberge herbergt een beschermd Lovaert orgel én glasramen van het 
glazeniersatelier Casier-Verhaegen-Bethune. 
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Peter Broos 
Geboren en getogen in het Brabantse Hageland, maar sinds 1996 woonachtig in de Arteveldestad, 
waar hij het Hotel Erasmus uitbaat, startte Peter BROOS pas op 24-jarige leeftijd zijn muzikale 
vorming aan de Gentse Muziek Academie. Hij behaalde er de middelbare graad klassiek (kerk)orgel bij 
leraar Frank Heye.  
 
In 2009 werd zijn zangtalent opgemerkt door muziekpedagoog en dirigent Wilfried Willem, die hem 
vroeg om bij het kamerkoor Consolare te komen zingen. Ondertussen zette hij het koor verder als 
dirigent.  
Op kerkelijke feestdagen zorgt hij samen met Consolare voor een feestelijke muzikale omlijsting van 
de eucharistieviering in de Sint-Jacobskerk.  
 
Gaandeweg ontwikkelde hij autodidactisch een hoge baritonstem. Hij is onder meer cantor aan de 
Sint-Baafskathedraal en de Sint-Jacobskerk te Gent.  
Als solist zong hij een reeks recitals, huisconcerten en erediensten.  
 
Op zijn repertoire staan naast religieuze werken, talrijke aria's uit opera en operette en liederen van 
bekende en minder bekende componisten.  
 
Annie Arnaut 
Annie Arnaut startte haar muziekopleiding in de Muziek Academie te Eeklo. Ze volgde er pianolessen 
bij Mw. Fernande Brison en combineerde dit vanaf haar 17 jaar met lessen klassiek (kerk)orgel, eerst 
bij leraar Luc Leupe en daarna bij Frank Heye.  
 
Na haar middelbare studies koos zij voor een verdere professionele muziekopleiding aan het 
Lemmensinstituut te Leuven. Ze behaalde er een Eerste Prijs notenleer en het diploma leerkracht 
muzikale opvoeding. Ondertussen volgde ze daar verder orgellessen bij verschillende organisten-
leraars, waaronder Luc Ponet. 
 
Momenteel geeft ze les in het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg. 
Sedert 2010 is ze titularis-organist van de Gentse Sint-Jacobskerk, waar ze Peter tijdens de 
zondagavondmissen begeleidt op het orgel. 
 
Ook in andere kerken komt ze geregeld - op aanvraag -  om de zondagse eucharistievieringen op te 
luisteren met orgelmuziek.  
Ze verleent graag haar medewerking bij allerlei andere soorten muzikale uitvoeringen, waarbij ze 
instaat voor de piano- of orgelbegeleidingen 
 
Leeftijd: Geschikt voor alle leeftijden. 
 
Organisatie: erfgoedcoördinator Merelbeke  
Contact: erfgoed@merelbeke.be  
0474855614 
 
 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
 
Kerk O.L.Vr.Bezoeking te Essene-Affligem Kerkplein, 1790 Essene (Affligem)  13.30u tot 17.30u. 
 
‘Van Historisch Orgel naar Dansorgel’. 
Begeleide uitstap of rondleiding 
 
13.30u: Kerk O.LV. Bezoeking te Essene, kerkplein:  verwelkoming en introductie historische orgels 
door eerwaarde Pater G. Willems.                                                                                                              
13.45u: Orgelconcert op het ‘Van Peteghemorgel’ (1817)Organist: Helmut De Backer. 
14.15u: Vertrek van de wandeling (en/of fietstocht) naar  Asse ter Heide, Kespier 48.  
15.15u: Voorstelling draai- en dansorgels door René Van Der Cruyssen. 
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16.45u: Terugtocht of wandeling naar de Kerk van Essene. 
17.30u: Einde voorzien. 
Vervoer te voet/fiets of met eigen wagen. 
 
Leeftijd: Geschikt voor alle leeftijden. 
 
Organisatie: Orgelkring Essene  
Contact: orgelkring.essene@gmail.com  
Link: http://www.toerismeaffligem.be 
 
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Arme Klarenkerk, Arme-Klarenstraat 36, 8800 Roeselare, 16.00u tot 17.00.  
 
Tussen renaissance en barok met zang en orgelspel.  
 
Sopraan Lidwien Van Winckel en organist Eric Hallein brengen een concert in de mooie neogotische 
ruimte van de Arme Klarenkerk. Het orgelpositief dateert van 1970 en is gebouwd door orgelbouwer 
Paul Anneessens, 4e generatie en laatste vertegenwoordiger van een orgelbouwersfamilie uit Menen. 
Dit instrument is geïnspireerd op orgels uit de vroeg-renaissance. Oorspronkelijk stond dit orgel in de 
kapel van het Bisschoppelijk Lyceum (Barnum), maar in het kader van een herbestemming werd het 
eind 2021 verhuisd naar de Arme Klarenkerk die voorheen geen orgel had. 
 
Organisatie: Orgelkring Adriaen Willaert  Met steun van Terf 
contact: info@organassociation-adriaenwillaert.com 
0467 04 98 54 
Reservatie verplicht. 
 
 
Sint-Blasiuskerk, Dorpsplein, 8860 Lendelede 14.30u tot 16.30u. 
 
Het historisch orgel van de Sint-Blasiuskerk viert zijn 150ste verjaardag! 
Begeleide uitstap of rondleiding 
 
Het werd gebouwd door Philippe Forrest in 1871-1872 en is nog grotendeels bewaard in zijn  
authentieke toestand. Johan Delaere vertelt ons alles over het orgel en zijn bouwer en illustreert dit 
aan de hand van  enkele orgelwerken. 
  
Rondleidingen om 14.30u en 15.30u. 
 
Leeftijd: Geschikt voor alle leeftijden. 
 
Organisatie: Heemkundige Kring Lethae 
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