
  

 

Muziek op en rond het Smitsorgel 

in samenwerking met Rooi Vol Koren 

 

Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

zaterdag 8 oktober 2022 om 15:00 uur 

Officiële opening van het Festival 

Rooi Vol Koren 2022 
 

 

 
Met twee passende handelingen zal het derde festival ‘Rooi Vol Koren’ officieel 

worden geopend door Wethouder van cultuur Menno Roozendaal en Pastoor 

Bryan van de Mortel. Ze zullen als vertegenwoordigers van de wereldlijke en 

de geestelijke overheid op gepaste wijze in woord en daad de start afkondigen 
van een festival van verbinding en muziek, dat uitsluitend draait om ‘Samen’. 

We wensen iedereen een herinnering vol muziek. 
 
 

 
Openingsconcert met medewerking van 
 

 Vocaal Ensemble Florence o.l.v. Christianne Celis 

 Popkoor The Key o.l.v. Margré van Gestel 

 Roois Gemengd Koor o.l.v. Fred Weijers 

 Wendy Kokkelkoren, sopraan 

 Bert van den Brink, orgel 

 Bert Augustus, orgel  

 Jack Evers, orgel 

 
 

                

 
 

 
 

 



        Programma 
 

      Muziek op en rond het Smitsorgel 

 

Gastheer en spreker bij dit middagconcert is Michiel Bakker. 

Aanvang 15:00 uur. 
Bourree Leopold Mozart 

Popkoor The Key 

W.A. Arr. Henry O. Milsby 

Song of Tears Karl Jenkins 
VE Florence  

en Smitsorgel Jack Evers 

Distant Land John Rutter 
VE Florence  

en Smitsorgel Jack Evers 

Sure On This Shining Night Morten Lauridsen 
Roois Gemengd Koor 

Piano Brechje vd Brand 

Dirait On Morten Lauridsen 
Roois Gemengd Koor  

Piano Brechje vd Brand 

The Ground Ola Gjeilo 
VE Florence 

Piano Joop Celis 

The Rythm Of Life Cy Coleman 
VE Florence  

Piano Joop Celis 

Don’t worry about me Sophie Frances Cook 
Popkoor The Key  

Koor-orgel Jack Evers 

The Family Tree Venice 
Popkoor The Key  

Koor-orgel Jack Evers 

Ameno Eric Lévi 
RGK & Popkoor The Key 

en Smitsorgel Jack Evers 

Bert’s Choice Verrassing 
Bert van den Brink 

Smitsorgel 

Bohemian Rapsody Freddy Mercury 
Bert van den Brink 

Smitsorgel 

Love Of My Life Freddie Mercury Wendy Kokkelkoren 

Ave Maria Giulio Caccini 
Wendy Kokkelkoren  

en Smitsorgel Bert Augustus 

Nessun Dorma Giacomo Puccini Wendy Kokkelkoren 

Oh Happy Day Edwin Hawkins Grande Finale  

Gezamenlijk Vocaal Ensemble Florence, Roois Gemengd Koor en The Key, met op het 
Smitsorgel Jack Evers én SAMEN met het publiek dat mag meedoen.  Ca. 16:30 u. EINDE                                                                                 

 
Alle plichtplegingen en bedankjes gaan vooraf aan het slotnummer ‘Oh Happy Day’. 
We hopen dat u hebt genoten van ons programma en het waard vindt om onze beide initiatieven bij 
het verlaten van de kerk een klein steuntje in de rug te geven. Hoe origineel wilt u het hebben: in een 
oude orgelpijp met een gleuf of een van de mandjes kunt u uw donatie kwijt.  
 
 

2021: twintig jaar Smitsorgel Martinuskerk gerestaureerd 
Na afloop van het concert kunt U een gift deponeren bij de uitgang van de kerk. 

Nog geen lid van de Vriendenkring Smitsorgel?  Word het vandaag! Informatie bij de organisatie van het concert. 
Eenmalige bijdrage welkom op rek.nr. NL92RABO01982.20.227.  

Zie ook onze website: www.smitsorgel.nl  
Het is zonder toestemming van uitvoerders en de Stichting Smitsorgel niet 
toegestaan opnamen van het concert te maken. Zet uw mobieltje uit s.v.p. 

http://www.smitsorgel.nl/


Wendy Kokkelkoren  

Is de soliste en sopraan van Guido’s Orchestra,  
The Maestro & The European Pop Orchestra. 

Ze begon na het afronden van de middelbare school 

met de studie solozang aan het conservatorium van 
Maastricht.  

 

Wendy studeerde in januari 2002 cum laude af in de 
tweede fase solozang. In de jaren daarop verscheen 

het album “Guido” en groeide The Maestro & The 

European Pop Orchestra. Samen met dit orkest reist 

Wendy de hele wereld af. 
 

Initiator en voorzitter van de stichting Rooi Vol Koren 

Harry Passier maakte in 2016 een portret van Wendy. 
De nog jonge stichting wil met beheersbare kosten tóch 

heel veel moois brengen voor het zang-minnend 

publiek. Zo kon het dat Harry met Wendy is overeen- 
gekomen om haar zangtalent voor één keer te ruilen 

met dit fauvistisch geschilderde portret van haar.      

 

 
Bert van den Brink 

Toen Bert vijf jaar oud was kreeg hij zijn eerste pianoles. 

In 1976 begon Bert aan zijn professionele klassieke 
opleiding aan het conservatorium van Utrecht. Uhlhorn 

was zijn leermeester. In 1982 studeerde hij cum laude af. 

In datzelfde jaar werd hij aan het Utrechts conservatorium 

aangesteld om jazzpiano te doceren. 
 

 

Vocaal Ensemble Florence 
Vocaal Ensemble Florence, in de volksmond 

Florence, vindt haar oorsprong in Knegsel en is 

vernoemd naar de oprichtster ervan. Nu, 45 jaar 
later, komen de leden uit de gehele regio. Florence 

bestaat uit bijna 40 leden. Het repertoire en de 

projecten zijn afwisselend, waardoor leden met veel 

plezier zingen. 
 

 

Het Roois Gemengd Koor 
is opgericht in 1945 en telt momenteel 

38 actieve leden. Voor deze zangers en 

zangeressen is de muziek, het zingen, 
het belangrijkste bindmiddel maar ook 

de onderlinge contacten en overige 

ledenactiviteiten zowel in als buiten het 

koor zijn van groot belang.  
Het repertoire kan worden omschreven 

als een mengeling van klassieke en modernere muziek, waarbij het koor zoekt naar 

enige diepgang en uitdagingen niet uit de weg gaat. Het koor werkt graag met 
thema’s, een voorkeur die zich goed leent voor het werken in projectvorm waaraan 

ook anderen dan de eigen koorleden kunnen deelnemen. 

 
 

RVK Quote 2016: Rooi Vol Koren dat doen we samen! 

RVK Quote 2018: Je kunt beter met elkaar optrekken dan langs elkaar aflopen! 

 

https://rooisgemengdkoor.nl/beknopte-historie/


The Key  

Een koor dat zijn strepen al verdiend 
heeft. De tuinconcerten aan de 

Korteweg worden door het publiek in 

groten getale bezocht. Na de niet zo 
gemakkelijke Corona periode en de 

wisseling van dirigent, zetten ze 

samen de schouders eronder en 
laten ze nu weer van zich horen! 

 

Smitsorgel 

Op 11 november 2001 werd de restauratie van het 
uit 1839 daterende Smitsorgel voltooid. Het orgel 

geldt als een van de oudste en best bewaarde 

middelgrote orgels van de orgelmakers Smits. Om 
het monumentale orgel in goede staat te houden is 

een stichting in het leven geroepen. De doelstelling 

van de stichting houdt in dat door erop te laten 
spelen dit prachtige instrument bij een breed 

publiek onder de aandacht gebracht wordt en het 

voor de toekomst en voor Rooi behouden blijft. 

Vandaag gaat dat zeker lukken want samen zullen 
we er een bijzonder concert van maken. 

Het bestuur van de ‘Stichting Smitsorgel’ bestaat uit 6 personen. 

Twee daarvan, Bert Augustus en Jack Evers, kunt u vandaag aan 
het werk horen op ‘hun’ orgel. 

 

Bert Augustus is de beheerder van het orgel. Hij is als 

campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten ook 
de stuwende kracht achter het carillon en heeft een hechte band 

met het Museum Klok & Peel aldaar. Bert studeerde natuurkunde, 

orgel en beiaard. Hij is een autoriteit op orgelgebied in Brabant 
en ver daarbuiten. Op 26 april 2018 werd Bert 

Augustus benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. 
 

Jack Evers studeerde orgel aan het Brabants Conservatorium. Hij 

behaalde de diploma’s Docerend Musicus (DM) en Uitvoerend 

Musicus (UM). Ook voor piano haalde hij de acte DM. Jack volgde 
daarnaast nog diverse cursussen en masterclasses. Hij is ook als 

begeleider actief. Jack heeft als pianodocent zijn eigen privéschool 

in Uden en omstreken. 
 

Het openingsconcert is een gezamenlijk initiatief van de 

stichtingen Smitsorgel en Rooi Vol Koren. De beide stichtingen 
draaien volledig op de inzet van vrijwilligers. Door toewijding en 

belangeloze inzet kan er veel met samenwerking tot stand worden 

gebracht zoals ook dit concert. Natuurlijk zit er veel motivatie in 

uw aanmoedigend applaus of in een verbaal compliment. Maar wie 
zijn wij om te ontkennen dat we ook met alle vrijblijvendheid willen 

vragen om een financieel steuntje. Hierdoor kunnen we SAMEN 

nog heel veel mooie dingen doen. Het richtbedrag is € 5,00. Doneren kan bij het 
verlaten van de kerk, nu of later met de afgebeelde QR-Code. Dat is helemaal aan u.               

Heel hartelijk dank! 

 
RVK Quote 2022: 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=525NJEthRB61gn6pVqEJvg

