
Orgelconcert 
 
Wietse Meinardi en Sander Booij  
 
op het nieuwe Steendam-orgel in ‘De Bron’ te Assen 
open orgeldag - zaterdag 22 november 2008 - 16.00 uur 
 
 
 
 
1 Johann Sebastian Bach Concerto in G 

 
(1685-1750) (3 delen) 

   2 Johann Sebastian Bach Wachet auf, ruft uns die Stimme 

  
Nun komm, der Heiden Heiland 

   3 Nicolaus Bruhns Praeludium in e 

 
(1665-1697) 

 

   4 Johann Sebastian Bach Wer nur den lieben Gott lässt walten 

  
(3 bewerkingen) 

   5 Bert Matter  Psalm 65 

 
(*1937) 

 

   6 Albert de Klerk Dialoog 

 
(1917-1998) Fugato 

  
Toccata 

   7 Sander Booij Improvisatie over Psalm 65 

   

 
Wietse speelt 1,2,5,6 Sander speelt 3,4,7 

 
 
Wietse Meinardi is hoofdorganist van de Adventskerk en tevens organist van De Bron te Assen. Hij was 

als adviseur bij de bouw van het orgel van De Bron betrokken.  

Hij studeerde aan de conservatoria te Groningen en Arnhem, leraren waren o.a. Theo Jellema en Bert 
Matter. Hij geeft regelmatig concerten. In september j.l. verscheen een cd met opnames van het  

historische orgel van de Marturiakerk te Assen. Wietse  Meinardi heeft een eigen muziekschool voor 
orgel- en pianolessen. Zie verder: www.wietsemeinardi.nl. 

 

Sander Booij is zelfstandig orgelmaker en werkt regelmatig als freelancer voor Orgelmakerij Steendam. 
Hij heeft samen met Sicco Steendam de intonatie van het orgel in De Bron verzorgd. Hij is organist van 

de Grote Kerk en De Voorhof in Woudenberg. Hij volgt sinds 2001 orgelles bij Wout van Andel, waarbij 
hij les krijgt in interpretatie en eigentijdse improvisatie. 

Sander Booij geeft regelmatig concerten. Zie verder: www.sanderbooij.com. 

 
Het Steendam-orgel werd op 31 oktober j.l. in gebruik genomen. Orgelmaker Sicco Steendam maakte 

gebruik van pijpen en windlades uit een Van den Berg en Wendt-orgel uit 1966, gebouwd voor de 
Bethaniëkerk te Arnhem. 

Kas, windvoorziening en mechaniek zijn nieuw gemaakt. De dispositie is sterk gewijzigd en het pijpwerk 
is opnieuw geïntoneerd. Ook kregen enkele registers nieuw pijpwerk. Voor de details en de dispositie zie 

de los te verkrijgen brochure of zie: www.orgelbouwsteendam.nl. 


