Stichting Internationale Orgelreizen
www.internationaleorgelreizen.nl

Soest, 18 augustus 2021
Beste orgelliefhebbers,
In vervolg op ons laatste bericht in mei j.l. hebben wij na een noodgedwongen lange onderbreking van
onze activiteiten nu goed nieuws!

Zaterdag 9 oktober a.s. om 13.15 uur – Purmerend – Nicolaaskerk
Van harte welkom op een middag waarin de drie orgels van de Nicolaaskerk klinken, wij elkaar kunnen
ontmoeten en plannen voor het jaar 2022 toegelicht zullen worden. Deze middag wordt u geheel
kosteloos aangeboden door de stichting. Uw introducées en andere belangstellenden zijn ook van harte
welkom. Dus zegt het voort!
PROGRAMMA
Onze vaste organist Frank van Wijk bespeelt het Bätz-orgelpositief 1777 en het Witte-balustradeorgel
1864. Bij beide instrumenten wordt medewerking verleend door de sopraan Sabine Kirsten. Tot slot zal
uiteraard ook het befaamde Garrels-orgel 1742 in al haar facetten klinken.
De middag wordt geopend door onze voorzitter Peter van Voorst. Tussen de bespelingen door zullen wij
u kort informeren over een nieuwe aanpak van de organisatie van onze reizen. Frank van Wijk zal u
enthousiast maken voor de beide activiteiten in 2022: een voorjaarsexcursie naar de stad Hoorn en in
het najaar de orgelreis naar Zuid-Duitsland, uiteraard alles onder voorbehoud van beperkingen.
Wij verwelkomen u graag met koffie en thee en schenken na afloop een goed glas wijn of frisdrank.
BEREIKBAARHEID NICOLAASKERK
Per trein – ‘Station Purmerend’ (de ‘middelste’ van drie stations in deze plaats) is te bereiken met een
Sprinter op de lijn Leiden – Enkhuizen, via Amsterdam-Sloterdijk. Vanaf station Purmerend loopt u
binnen een kwartier via de Koemarkt naar de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt.
Zie bijgevoegde plattegrond.
Per bus – Vanaf Amsterdam-Centraal kan men Bus 305 nemen (EBS-bus op Perron B).
Uitstappen in Purmerend halte Tramplein en dan nog 5 minuten lopen naar de kerk.
Auto parkeren – Via Google en de trefwoorden ‘parkeren Purmerend’ ziet u de mogelijkheden om uw
auto te parkeren. Een parkeergarage in de nabijheid van de Kaasmarkt is Parkeergarage Claxonate,
Schoolplein 9, 1441 GV. Het kan op zaterdag druk zijn in Purmerend, dus neem uw tijd….
OPGAVE
Wij hopen u allen te verwelkomen op zaterdagmiddag 9 oktober. Het enige dat u tevoren hoeft te doen
is een e-mail te sturen (met uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen) aan:
tjalling.roosjen@planet.nl
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Internationale Orgelreizen en onze organist Frank van Wijk,
Tjalling Roosjen, secretaris
06-55734142
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