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Inleiding 

Graag bieden wij u als bestuur van de Stichting Carillon Venray ons jaarverslag 2019 
aan. 

De Stichting Carillon Venray zet zich in voor het regelmatig bespelen van het carillon 
door reguliere bespelingen te plannen, concerten te organiseren en wensconcerten 
te faciliteren. Daarnaast richt de Stichting Carillon Venray zich op het toegankelijk 
maken van de toren waarin het carillon hangt door de torenkamers in te richten en 
beklimming van de toren mogelijk te maken. Het carillon van de voormalige 
vredeskerk is wederom voorzien van nieuwe melodieën.  
Een speciaal woord van dank aan de “Vrienden van het carillon” die ook in 2019 onze 
activiteiten mede mogelijk maakten en de groeiende groep bezoekers. 
 
Bespelingen en concerten 
In 2019 zijn 11 bespelingen geweest.  Een bijzonder optreden was het concert op 22 
juni met Koninklijke Harmonie Euterpe olv hun nieuwe dirigent Thom Roosen. Tijdens 
dit eerste Midsummer Citypark Event genoten ruim 500 belangstellenden van dit 
concert op het Mgr. Goumansplein. Carillon en harmonie speelden afwisselend en 
het publiek genoot met een zomers drankje van zomerse melodieën tijdens deze 
zomerse avond. De presentatie was in handen van Wim de Schrijver president van de 
harmonie. Rond de klok van 23:00 u werd, als apotheose onder de carillonklanken 
van Rooi mien daorp ien de Pieel, de nieuwe buitenverlichting van de kathedraal van 
de Peel in gebruik gesteld door wethouder Jan Loonen en oud-wethouder Jan 
Driessen en Jan van Gogh en Deken Ed Smeets. 
 
Openstelling toren 
Op 17 zaterdagen is de toren opengesteld en ook op koningsdag 27 april.  In augustus 
werd medewerking verleed aan een expositie in de torenkamer in het kader van de 
kunstmanifestatie “Schijt aan de grens”. Er werden tot eind augustus ruim 1200 
bezoekers verwelkomd die de toren beklommen tot bij de klokken. Zij genoten van 
het uitzicht over de regio evenals de bezoekers van de 10 extra rondleidingen buiten 
de zaterdagen. 
 
Samenwerking 
De Stichting Carillon is verheugd met de samenwerking tussen VVV en het Rooyse 
Gidsengilde die torenbeklimmingen en rondleidingen entameren en verzorgen.  
De werkgroep inrichting torenkamers werd ondersteund met een team van 
enthousiaste torengidsen en torensuppoosten bij de wekelijkse beklimmingen en de 
extra bezoeken buiten de zaterdagopenstellingen. Een wervend artikel in Peel en 
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Maas leverde versterking om het torengidsenteam te verrijken met “jong bloed”.  
De bouwplannen om een torenbezoek nog uitdagender te maken werden dit jaar 
afgerond en goedgekeurd door het bisdom Roermond, de gemeente Venray, de 
provincie Limburg en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Het werven van fondsen 
ter realisering van deze plannen is in volle gang. De werkzaamheden zijn in 
september gestart en zullen tot medio 2020 gaan duren in combinatie met de 
restauratie van de kerk. 
 
Bestuurszaken 
De opvolger van Mgr. drs. Harrie Smeets als deken van Venray werd op 28 april  
feestelijk en onder grote belangstelling ingehaald. Deken E. Smeets is met deze 
benoeming eveneens toegetreden tot het bestuur van onze stichting waarvan de 
samenstelling in 2019 als volgt is: 

Functie 
 

Naam Aantredend Aftredend 

Voorzitter Wim Peeters juli 2017 juli 2021 

Vice voorzitter Michael Claessens sept. 2007 sep. 2022 

Secretaris Karin Manders nov. 2015 nov. 2022 

Penningmeester Frank Schaeffers juli 2007 juli 2022 

Bestuurslid Deken E.(Ed) Smeets april 2020 QQ 

Bestuurslid Sies Liebrand april 2015 maart 2020 

Bestuurslid (vacant) 
      

Het bestuur vergadert tenminste tweemaandelijks op de tweede woensdag van de 
oneven maanden. Rosemarie Seuntiëns is de vaste (freelance) beiaardier van de 
stichting en treedt op als adviseur van het bestuur 
 
Financieel 
De jaarrekening is als aparte bijlage op onze website te vinden. In de afgelopen jaren 
hebben we reserveringen gemaakt voor het (groot) onderhoud van het Carillon en 
het project “Landmark Wachter van de Peel”, welke we in de nabije toekomst (2020) 
verwachten te realiseren. 
 
Uw reactie is van harte welkom! 
 
Als u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen of suggesties hebt, stuur ons dan  
een e-mail via info@carillon-venray.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Peeters, 
Voorzitter 
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