
LUC PONET: ‘Tegenwoordig zijn orgelreizen hip en 
aantrekkelijk. Het zijn culturele uitstappen voor een 
breed publiek. Al 42 jaar wordt vanuit Tongeren 
de ‘Euregionale orgeltrip doorheen het land zon-
der grens’ georganiseerd. Tijdens zo’n daguitstap 
bezoeken we nieuwe of pas gerestaureerde orgels 
op mooie locaties in de Euregio. In 2018 smelten 
we die uitstap samen met de Zomeracademie van 
Het Orgel in Vlaanderen, in samenwerking met 
Davidsfonds Cultuurreizen.’

Het centrale reisdoel van deze daguitstap is de bis-
schopsstad Roermond in Nederland, waar het orgel 
van de kathedraal pas helemaal werd gerestaureerd. 
Ook de orgels van de Munsterkerk en de Caroluskapel, 
het voormalige seminarie, werden de voorbije jaren 
helemaal in ere hersteld. Op één dag krijgt u de kans 
om de orgels en hun klanken te bewonderen en – als 
u dat wilt – ze ook zelf te bespelen!

Voor deze uitstap heeft u de keuze uit 2 parcours. 
U kunt samen met Luc Ponet opstappen in Tongeren 
en 4 orgels bezoeken: het orgel van de kerk van Nee-
ritter en de orgels in de kathedraal, Munsterkerk en 
Caroluskapel van Roermond. U krijgt er telkens een 
passend orgelconcert en wat vrije tijd om de kerk 
te bekijken en geniet van een stadswandeling door 
Roermond. Na een broodjesmaaltijd sluit u de dag af 
met een concert in de basiliek van Tongeren.

Een alternatief is dat u samen met Daniel Vanden 
Broecke en Peter Maus opstapt in Berchem en naar 
dezelfde kerken gaat, maar ook Orgelmakerij Verschue-
ren bezoekt én de kans krijgt om zelf een of meerdere 
orgels te bespelen (of te luisteren wanneer de andere 
deelnemers zelf spelen). Als u dat wilt, kunt u ook 
een stadswandeling door Roermond maken. U sluit 
de dag af met het concert in de basiliek van Tongeren. 

PARCOURS A 
8.30 uur Vertrek in Tongeren 
10.00 uur Concert in de kerk van Neeritter door Peter Maus 
11.30 uur Concert in de Caroluskapel van Roermond door Luc 

Ponet 
12.30 uur Licht warm middagmaal 
14.00 uur Concert in de kathedraal van Roermond door kathe-

draalorganist Jean-Pierre Steijvers 
15.00 uur Concert in de Munsterkerk van Roermond door Jean-

Pierre Steijvers
16.00 uur Stadswandeling in Roermond 
18.30 uur Broodmaaltijd in Tongeren
20.00 uur Concert in de Tongerse basiliek door Craig Cramer 
21.00 uur Einde concert en einde daguitstap

PARCOURS B
8.00 uur Vertrek in Berchem
10.00 uur Concert in de kerk van Neeritter door Peter Maus 
10.30 uur Groep B1: zelf het orgel bespelen of luisteren
 Groep B2: bezoek orgelmakerij Verschueren
11.15 uur Groep B1: bezoek orgelmakerij Verschueren
  Groep B2: zelf het orgel bespelen of luisteren 
12.30 uur Licht warm middagmaal 
14.00 uur Aansluitend zelf de orgels van de Munsterkerk, de 

Caroluskerk en de kathedraal bespelen of luisteren.
 Niet-organisten kunnen vanaf 16.00 uur aansluiten 

bij de stadswandeling in Roermond
18.30 uur Broodmaaltijd
20.00 uur Concert in de Tongerse basiliek door Craig Cramer 
21.00 uur Einde concert en terugrit naar Berchem

ORGELMAKERIJ VERSCHUEREN
Als u kiest voor parcours B, leert u alle geheimen achter de 
mooie orgelfronten in kerken kennen tijdens een bezoek aan 
Verschueren Orgelbouw. Dat bedrijf werd in 1891 opgericht 
en bouwt, restaureert en onderhoudt orgels. De medewerkers 
kennen verschillende technieken en hebben ervaring met 
orgeltypes uit sterk uiteenlopende stijlrichtingen. Ze zijn 
actief van Scandinavië tot Spanje en Italië en kregen voor hun 
100ste verjaardag het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking 
hofleverancier’. Ook in Vlaanderen staan hun instrumenten, 
zoals in Averbode. Tijdens het bezoek komt u o.a. te weten 
hoe orgels tot stand komen en onderhouden worden en 
ontdekt u de verschillende onderdelen.

Met Luc Ponet, Peter Maus en Daniel Vanden Broecke naar

NEERITTER & ROERMOND

REISDATUM
 →  di 3 juli 2018

REISSOM PER PERS.
€ 110
min. 30, max. 50 deelnemers per 
parcours

Gelieve bij inschrijving duidelijk de 
keuze te maken voor parcours A of B

Deze reis is een coproductie van Da-
vidsfonds Cultuurreizen, Het Orgel in 
Vlaanderen en De vrienden van het 
Le Picard-orgel 

INBEGREPEN
++  Exclusieve privérecitals op 

diverse orgels
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisleiding en deskundige toelich-

ting door Luc Ponet, Peter Maus 
en Daniel Vanden Broecke

++  Lokale stadsgids in Roermond
++  Brochure met orgelbeschrijvin-

gen en concertprogramma’s
++  1 licht warm middagmaal en  

1 broodmaaltijd
++  Vervoer in autocar (incl. fooi chauf-

feur), vertrek uit Tongeren (par-
cours A) of Berchem (parcours B)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Deze reis vertrekt uit Tongeren of 
Berchem (niet uit Zaventem)

LUC PONET volgde een brede artis-
tieke opleiding o.a. aan het toenmalige 
Lemmensinstituut. Hij is inspecteur 
voor het kunstonderwijs van de Vlaam-
se Gemeenschap en geeft wereldwijd 
concerten, lezingen en masterclasses. 
Luc is o.a. organist-titularis van de ba-
siliek in Tongeren en stadsorganist/
curator van Leuven Orgelstad.

PETER MAUS behaalde een mas-
terdiploma orgel aan het toenmalige 
Lemmensinstituut. De afgelopen jaren 
speelde hij recitals op de kathedraal-
orgels van Antwerpen, Mechelen en 
Ieper. Hij was organist-titularis van de 
St.-Laurentiuskerk in Hove en actief 
als één van de organisten van het Van 
Bever-orgel in de Brusselse Dominica-
nenkerk. Sinds 2010 werkt hij als re-
petitor en begeleider bij deCHORALE.

DANIEL VANDEN BROECKE 
behaalde het diploma laureaat or-
gel, was docent aan verschillende 
academies en coördinator aan het 
Vlaams Instituut voor Orgelkunst vzw, 
nu Het Orgel in Vlaanderen, waar hij 
nog altijd coördinator is. Hij werkt 
er projecten rond het pijporgel uit, 
zoals de Vlaamse Orgeldagen. Hij 
was jarenlang titularis organist van 
de O.-L.-V.-Geboortekerk in Hoboken.
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