
Foto impressie excursie Kloosterkerk - Educatief orgelproject voor de basisschool 2013 

Ook in 2013 werden de excursies van het HOK kinderproject over het orgel in de Kloosterkerk 

gegeven, Voorafgaande daaraan waren de lessen in de klas, met behulp van het lesboekje ‘Muziek 

in een gebouw -het orgel-’ door de eigen groepsleerkracht gegeven en had het educatieteam de 

scholen bezocht voor een gastles. Er namen 4 scholen uit Den Haag deel aan het project. 

In 2013 deed ook een school uit Rijswijk mee (deze school had in 2009 in het ‘Pilot project’ mee 

gedaan, waarbij de toen opgedane kennis is gebruikt voor het uiteindelijke project) Het project werd 

daar alleen in de school gedaan. Niet in de Kloosterkerk. 

Bijzonder in dat jaar was het 40-jarig jubileum van het HOK met voor de deelnemende scholen een 

kleur-of knutselwedstrijd “wie maakt het mooiste pijporgel” (met een prijsuitreiking tijdens het 

jubileumconcert in de Nieuwe Kerk. 

  

  

  



  

  

  

  



 

De prijswinnaars met hun prijzen. (de Hoofdprijs was een draaiorgel op school…. Die zou later 

ingewisseld worden)  

 

Foto onder: presentatie van het kinderproject tijdens de jubileumbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. 

Hier ‘wat oudere kinderen’ die ook erg geïnteresseerd zijn in orgelpijpen en de werking van een 

pijporgel. Het educatieteam mocht ook hier uitleg geven…. 

 

 

Het Demo-orgeltje (op de volgende pagina), waarbij je goed kunt zien hoe een mechanisch pijporgel 

werkt, is belangeloos in bruikleen gegeven door Flentrop orgelbouw te Zaandam. Evenals veel 

pijpmateriaal en orgelafbeeldingen dat dankbaar bij de lessen en de ‘workshop’ worden gebruikt. 

 



   

 

Groep 6 van de Houtrustschool had de 1e prijs gewonnen. Dus kwam op 25 juni 2014 een draaiorgel 

langs tijdens hun sprotdag. Het was nog wel even spannend of de draaiorgelman het goede sportvel 

wel zou kunnen vinden, maar gelukkig ging de meester voorop met de fiets en zo kwam alles toch 

nog goed. De hele school heeft ervan genoten. Er werd heel wat gezongen en gedanst op de 

muziek. En je kon ook op je gemak eens kijken hoe zo’n draaiorgel eigenlijk werkte… 

  

  



  

  

  

  


