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Inleiding 
Graag bieden wij als bestuur van de Stichting Carillon Venray u hierbij het jaarverslag 2011 aan.  
De Stichting Carillon Venray zet zich in voor regelmatige bespeling van het carillon. Dat doen we door 
reguliere bespelingen te plannen, concerten te organiseren en wensconcerten te laten uitvoeren. Een 
speciaal woord van dank aan de 'Vrienden van het carillon', die de bespelingen in 2011 mogelijk 
maakten. 
Nieuw is dat we in 2011 stappen hebben gezet naar gerichtere aandacht voor carillon en toren. 
 
Bespelingen en concerten  
* In maart 2011 besloten we als bestuur om het aantal bespelingen te intensiveren van eens per twee 
maanden naar twee keer per maand, in beginsel van 19.00 tot 20.00 uur op de eerste en derde vrijdag 
van de maand.  
 
* Op 15 april 2011 bracht het Raayland College met een uitwisselingsgroep van een muzieklyceum uit 
Griekenland een bezoek aan de Grote Kerk en het carillon.  
 
* De komende drie jaar (2011, 2012 en 2013) organiseren we in de maand juni Zomerconcerten. Het 
doel is om het publiek te laten horen dat met het carillon niet alleen mooie sfeermuziek kan worden 
gemaakt, maar ook prachtige luistermuziek. Op het grasveld aan het Mgr Goumansplein, naast de 
kerk, zijn zitplaatsen gecreëerd. De entree is gratis. 
 
De beiaardier bouwde de Zomerconcerten in 2011 op rond diverse thema’s: 
Vrijdag 3 juni 19.00 uur, Hits for Kids: van oudhollandse kinderliedjes tot moderne liedjes van nu. 
Vrijdag 10 juni 19.00 uur, Concerto Campane del Vino: een wijnconcert met drinkliederen en 
Italiaanse muziek. 
Vrijdag 17 juni 19.00 uur, Jazzy Concert met uiteenlopende jazzstijlen. 
Vrijdag 24 juni 20.00 uur (gewijzigde tijd ivm de Sint Jansmis voor de Schutterij ’t Zandacker), Quatre 
Mains met gastbeiaardier Arie Abbenes: een virtuoos concert ter afsluiting van deze concertreeks. 
 
* Op 5 augustus 2011 speelde het carillon tijdens de inzegening van de kermisattracties door de 
Deken van Venray. De donateurs ontvingen een uitnodiging om samen met een introducé aanwezig te 
zijn bij deze bespeling.  
 
* Als dank voor zijn betrokkenheid bij het carillon boden wij op 26 augustus 2011 aan (oud)wethouder 
van Venray Patrick van der Broeck een afscheidswensconcert aan. Hij werd gedeputeerde voor de 
Provincie Limburg. 
 
* Op 19 oktober 2011 bracht Gouverneur Theo Bovens na een rondwandeling door het dorp een 
bezoek aan de Sint Petrus’ Bandenkerk. Tijdens de wandeling speelde het carillon een aantal 
passende melodieën. Voorzitter Eugène Eijdems lichtte het werk van de stichting kort aan de 
Gouverneur toe. 
 
* Speciaal voor de donateurs organiseerden we op 16 september 2011 het Vriendenconcert. Na de 
bespeling praatten zij samen met het bestuur van de Stichting Carillon en de beiaardier na onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Zo nodigen we als Stichting ook tijdens de reguliere bespelingen betrokkenen uit om hen te 
informeren over het werk van de stichting.  
 
* Het aantal bespelingen is flink toegenomen:  

 

Jaar Aantal bespelingen 

2009 7 

2010 13 

2011 22 
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De bespelingen in 2011 vonden plaats op:  
 

Datum Omschrijving 

vrijdag 4 februari  Reguliere bespeling 

vrijdag 1 april  Reguliere bespeling 

vrijdag 15 apr  Extra bespeling 

vrijdag 6 mei  Extra bespeling 

vrijdag 20 mei  Extra bespeling 

vrijdag 3 juni  Reguliere bespeling/Zomerconcert  

vrijdag 10 juni  Extra bespeling/Zomerconcert  

vrijdag 17 juni  Extra bespeling/Zomerconcert  

vrijdag 24 juni  Extra bespeling/Zomerconcert  

vrijdag 15 juli  Carillon bespeeld door beiaardier Roel Smit 

vrijdag 5 augustus  Kermisbespeling (van 14.00 tot 15.00 uur) 

vrijdag 19 augustus  Extra bespeling 

vrijdag 26 augustus  Afscheidswensconcert Patrick van der Broeck 

vrijdag 2 september  Extra bespeling  

vrijdag 16 september  Extra bespeling Vriendenconcert 

vrijdag 7 oktober  Reguliere bespeling 

woensdag 19 oktober  Gouverneursbespeling 

vrijdag 21 oktober  Extra bespeling 

vrijdag 4 november  Extra bespeling 

vrijdag 18 november  Extra bespeling 

vrijdag 2 december  Reguliere bespeling 

vrijdag 30 december  Extra bespeling  

Werkbezoek 
Op 6 juli 2011 legden we als stichting ons jaarlijkse werkbezoek af. Deze keer gingen we naar Asten, 
waar we het Nationaal Natuur- en Beiaardmuseum bezochten, overlegden met een (oud-) ambtenaar 
van de gemeente Asten en een bezoek brachten aan de klokkengieterij van Koninklijke Eijsbouts. Het 
bestuur droeg zelf de kosten voor dit werkbezoek. 
 
Vrienden van 
De Stichting Carillon Venray ontvangt geen subsidie voor het bekostigen van bespelingen. In 2011 
werden twee bespelingen gesponsord, de overige werden betaald uit donaties. Verschillende 
donateurs hebben een schenkingsakte laten opmaken. Helaas kreeg ook de Stichting Carillon de 
opgelegde btw-verhoging van zes naar negentien procent voor de kiezen. Het verschaffen van 
financiële middelen blijft aandacht vragen om het aantal bespelingen op peil te kunnen houden. 
  
Inrichting toren Sint Petrus’ Bandenkerk 
Al lang leefde bij de Stichting Carillon Venray de wens om de historie van het carillon nadrukkelijker 
onder de aandacht te brengen van bezoekers en belangstellenden. De Stichting Carillon Venray 
besloot dan ook op 14 september 2011 om de inrichting van een torenkamer van de St. Petrus’ 
Bandenkerk te Venray ter hand te nemen. De uitvoering werd in handen gelegd van de nieuwe 
Werkgroep Inrichting Toren, bestaande uit Nens op den Brouw (voorzitter), Wilma de Rhoter, Hub de 
Bruijn en Frank Schaeffers. De werkgroep kreeg als opdracht om een verdieping van de toren in te 
richten rond de thema’s ‘carillon’ en ‘(herbouw) toren’. Ook de entree en de presentatieruimte worden 
aangepakt. De werkgroep is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de Stichting Carillon 
Venray. De inrichting wordt gefinancierd uit voor dit doel verworven middelen. 
 
Archief 
In 2011 hebben we een begin gemaakt met het digitaliseren van het archief van de Stichting Carillon 
Venray. Vervolgens brengen we het papieren archief onder in het archief van de Sint Petrus’ 
Bandenkerk van Venray.  
In maart 2011 zijn opnames gemaakt van het carillon ten behoeve van het geluidsarchief.  
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Bestuurszaken 
* Op 21 augustus 2011 overleed oud-Deken C.J.R. Buschman op de leeftijd van 84 jaar. Hij was in 
1992 één van de oprichters van de Stichting Carillon Venray en heeft zich zeer beijverd voor de 
aanschaf van de beiaard. Hij heeft de activiteiten van de stichting tot aan zijn overlijden, zij het op 
afstand, steeds met betrokkenheid gevolgd. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 
 
* De bestuurssamenstelling onderging ten opzichte van 2010 enkele wijzigingen. Op 12 januari 2011 
trad penningmeester Freddie de Vries om gezondheidsredenen vroegtijdig terug. De voorzitter nam de 
rol van (waarnemend) penningmeester op zich. Michael Claessens en Frank Schaeffers stemden 
beiden in met een nieuwe termijn. Op 4 oktober 2011 trad Stan Verhaag als bestuurslid toe.  
 
* De samenstelling van het bestuur 2011 is als volgt:  
 
Functie Naam Aantredend Aftredend 

Voorzitter/wnd. penningmeester Eugène Eijdems apr-09 apr-13 

Vice-voorzitter Michael Claessens sep-07 sep-15 

Secretaris Nens op den Brouw jan-08 jan-12 

Penningmeester Freddie de Vries jul-07 jan-11 

Bestuurslid Deken Harrie Smeets mrt-04 mrt-12 

Bestuurslid Frank Schaeffers jul-07 jul-15 

Bestuurslid Stan Verhaag okt-11 okt-15 

 
* Het bestuur vergadert tweemaandelijks op de tweede woensdag van de oneven maanden.  
 
* Rosemarie Seuntiëns is de vaste beiaardier van de stichting en treedt op als adviseur van het 
bestuur. Rosemarie is niet in dienst van de stichting; ze wordt per bespeling betaald. 
 
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,  
 
Eugène Eijdems, voorzitter 
 
 
Secretariaat:  
Nens op den Brouw, secretaris 
Groene Hart 11 
5801 SX  Venray 
T: 0478-503722 
E: info@carillon-venray.nl  
I: www.carillon-venray.nl 
 
KvK: 41064003 
Bankrekening ING-bank: 68.84.66.001 
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