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Inleiding 
Graag bieden wij u als bestuur van de Stichting Carillon Venray ons jaarverslag 2012 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 2012 mogelijk 
maakten. 
 
Bespelingen en concerten  
* De norm van twee bespelingen per maand is in 2012 nagenoeg geheel gehaald.  
 
* Ook in 2012 is Venray getrakteerd op vier mooie carillonconcerten. Vanwege de drukke ‘publieke 
agenda’ in verband met het voelballen, zijn de concerten gegeven in september. 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 concerten zijn gegeven door verschillende beiaardiers:  
vrijdag 7 september 2012, beiaardier Rosemarie Seuntiëns 
vrijdag 14 september 2012, beiaardier Geert D’Hollander 
vrijdag 21 september 2012, beiaardier Marcel Siebers 
vrijdag 28 september 2012, beiaardiers Rosemarie Seuntiëns en Arie Abbenes (quatre mains) 
 
* Op 3 augustus 2012 is de kermisbespeling niet doorgegaan doordat de beiaardier door onvoorziene 
omstandigheden niet tijdig in Venray kon zijn.  
 
* Het concert van 28 september 2012 was tevens het Vriendenconcert, als dank voor donateurs en 
torengidsen voor hun bijdrage aan onze activiteiten.  
 
* In 2012 waren er 4 bespelingen meer dan in 2011.  

 

Jaar Aantal bespelingen 

2009 7 

2010 13 

2011 22 

2012 26 

 
 
De bespelingen in 2012 vonden plaats op:  
 

vrijdag 6 januari 2012  

vrijdag 20 januari 2012  

vrijdag 10 februari 2012  

vrijdag 17 februari 2012  

vrijdag 2 maart 2012  

vrijdag 16 maart 2012  

vrijdag 13 april 2012  

vrijdag 20 april 2012  

maandag 30 april 2012 Koninginnedag, openingsbespeling torenkamer 

vrijdag 11 mei 2012  

vrijdag 18 mei 2012  

vrijdag 1 juni 2012  

vrijdag 8 juni 2012  
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vrijdag 22 juni 2012 Venray Muzikaal Totaal, openingsbespeling Grote Markt 

vrijdag 6 juli 2012  

vrijdag 20 juli 2012  

vrijdag 17 augustus 2012  

vrijdag 7 september 2012 Zomerconcert 

vrijdag 14 september 2012 Zomerconcert 

vrijdag 21 september 2012 Zomerconcert 

vrijdag 28 september 2012 Zomerconcert 

vrijdag 5 oktober 2012  

vrijdag 19 oktober 2012  

vrijdag 16 november 2012  

vrijdag 30 november 2012  

vrijdag 7 december 2012  

 
 
Werkbezoek 
Op 11 juli 2012 legden we als stichting ons jaarlijkse werkbezoek af. We bezochten het carillon van 
het gemeentehuis in Eindhoven en de St Catharinakerk (de Katrien), ook in Eindhoven.  
 
Vrienden van 
De Stichting Carillon Venray ontvangt geen subsidie voor het bekostigen van bespelingen. In 2012 
werden twee bespelingen gesponsord, de overige werden betaald uit donaties. De hoge BTW is weer 
teruggedraaid naar 6%. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Het verschaffen van financiële middelen 
blijft aandacht vragen om het aantal bespelingen op peil te kunnen houden. 
  
Inrichting toren Sint Petrus’ Bandenkerk 
Op 30 april 2012 opende burgemeester Hans Gillissen de presentatieruimte in de toren van de Sint 
Petrusbandenkerk. Tal van donateurs, sponsoren en vrijwilligers hebben dit door hun inzet mogelijk 
gemaakt. Het opknappen van deze torenkamer is geheel gesponsord en is niet ten koste gegaan van 
fondsen voor de bespeling van het carillon. 
 
DVD Passie voor de toren 
In 2012 was het 50 jaar geleden dat de toren heropgebouwd werd opgeleverd. In samenwerking met 
Omroep Venray zijn vier beeldverhalen gemaakt die zien op de historie van toren en carillon. Voor 
deze verhalen zijn nauw betrokken Venraynaren geïnterviewd. De DVD wordt getoond in de toren, 
maar staat op internet en gaat zo de heel wereld over is ons uit diverse bronnen gebleken. 
 
De mooiste toren van Nederland 
Het RKK-radioprogramma De zondag van Hans van Willigenburg heeft de wedstrijd ‘De mooiste 
kerktoren van Nederland’ geïnitieerd. De toren van Venray is ook genomineerd en heeft de longlist 
gehaald. In de internetlink naar de Venrayse toren is een muziekfragment van een carillonbespeling 
opgenomen, evenals een link naar één van de beeldverhalen.  
 
 
MindMap 
In het kader van de Floriade heeft de gemeente Venray de kunst- en cultuurmanifestatie MindMap 
georganiseerd. De toren was één van de geselecteerde MindMap-locaties. Van 13 mei tot en met eind 
oktober 2012 heeft kunstenares Lobke Burgers (1978) met haar installaties in de toren geëxposeerd. 
Met dank aan het Odapark dat deze passende kunstwerken voor deze locatie heeft uitgezocht.  
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Prijs 
De Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs heeft aan onze stichting een prijs toegekend van € 2.500 
voor de wijze waarop de stichting het carillon weer op de kaart heeft gezet. De prijs is op 22 mei 2012 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Odapark overhandigd.  
 
Wandeling 
In 2012 is in samenwerking met het Rooys Gidsengilde, de Stichting Behoud Beeldenschat en het 
VVV de wandeling Kerk in het Midden samengesteld. Er wordt gewandeld onder leiding van een gids. 
In de wandeling is een torenbeklimming opgenomen. Deze wandeling is in 2012 8 keer gelopen.  
 
Torenbeklimming / openstelling 
In 2012 hebben 11 groepen een bezoek aan de toren gebracht onder leiding van een torengids. De 
toren is 11 keer (inclusief Koninginnedag) opengesteld voor individuele bezoekers.  
 
Bestuurszaken 
* De bestuurssamenstelling onderging ten opzichte van 2011 geen wijzigingen. 
Secretaris Nens (op den Brouw) van der Wijngaard stemde in met een nieuwe termijn, evenals de 
Deken die ambtshalve aan het bestuur van de Stichting verbonden is.  
 
* De samenstelling van het bestuur 2012 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) 
van der Wijngaard 

jan-08 jan-16 

Bestuurslid Deken Harrie Smeets mrt-04 mrt-16 

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 van der Wijngaard, secretaris 
Westsingel 132 
T: 0478-503722 
E: info@carillon-venray.nl  
I: www.carillon-venray.nl 
 
KvK: 41064003 
Bankrekening Rabobank: NL06RABO0147964814 
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