NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2019
Het jaar 2018 in een terugblik en een vooruitblik op 2019.

In 2018 werd gevierd dat het carillon in de toren van de Dorpskerk al 10 jaar zijn klanken
over Bathmen uitstrooit.
Het jaar van het tweede lustrum is gevierd met een excursie naar het Groninger land, een
expositie in de Dorpskerk en een gala-avond met optredens van diverse gezelschappen. Het was
ook het jaar waarin we afscheid hebben genomen van de oprichter van de stichting, onze
voorzitter van het eerste uur, Henk Jansen. Tevens was dit het jaar waarin we drie nieuwe
bestuurders konden verwelkomen.
Op 19 april 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Frits Rorink over het beperkt
mogen gebruiken van het carillon. We zijn nog in afwachting van het besluit van de gemeente om
het carillon weer te mogen gebruiken waarvoor het bedoeld is .
Bestuur:
Henk Tuin is op 9 april tot het bestuur toegetreden.
Henk Jansen heeft op 3 december 2018 als voorzitter afscheid genomen van het bestuur. Henk
was vanaf het eerste begin de drijvende kracht achter het tot stand komen van het carillon in de
toren van de Dorpskerk. Onder zijn leiding heeft het carillon een niet meer uit te wissen plaats in
de gemeenschap van Bathmen verworven. Wij danken Henk daarvoor. Op deze derde december
heeft Jan Willem Achterkamp het speciaal voor Henk gecomponeerde “L’Adieu” voor de eerste
keer op het carillon ten gehore gebracht.
Henk Jansen heeft Harry Borninkhof en Lia Jager bereid gevonden als nieuwe leden in het
bestuur plaats te nemen. Zij zijn op 15 oktober 2018 tot het bestuur toegetreden.
De bestuurssamenstelling per 1 maart 2019 is: Tonny in ‘t Hof: penningmeester; Harry ter Horst:
secretaris; Piet Rademakers: website en techniek; Harry Borninkhof, Lia Jager, Elsbeth Wubbe
en Henk Tuin: algemeen lid; Jan Achterkamp: adviseur.
Activiteiten in het kader van het tweede lustrum:
Vrijdag 25 mei werd in het kader van de “Open Kerk” een tentoonstelling over het carillon
geopend met als titel “Klinkend Brons”. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester
Andries Heidema. (Het was de dag waarop bekend is gemaakt dat de heer Heidema benoemd is
tot Commissaris van de Koning in Overijssel). Met vele foto’s als beeldverhaal is de historie van
onze beiaard in relatie tot de Bathmense samenleving belicht. Ook was er in de Dorpskerk een
klokkenstoel met klokken en stokkenklavier, die door bezoekers “bespeeld” kon worden. Deze
klokkenstoel was ter beschikking gesteld door het museum “Klok en Peel” te Asten.
Op woensdag 6 juni is voor onze donateurs een bustocht/excursie naar het Groninger land
georganiseerd. In Heiligerlee werd het klokkenmuseum en het museum “De slag bij Heiligerlee”
bezocht. Na de lunch ging de tocht naar Middelstum, waar Jan Willem Achterkamp op het
Hemonycarillon van de Hippolytuskerk speelde. In Westeremden ontving schilder Henk
Helmantel ons in zijn atelier.
Jaarlijkse activiteiten:
- Juni carillonmaand:
8 juni stond in het teken van kinderen en jeugd. Er stond een stoelendans, bewegen op muziek
van het carillon, een zoektocht aan de hand van foto’s en een liedjesquiz op het programma.
Vanwege de geringe opkomst ging het programma niet door.
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Op 22 juni werd een gala-avond gehouden met optredens van de Boerendansgroep ‘Battumse
Venne’, Mannenkoor ‘De Bêkezangers’, Poëzie door Dannie ten Zweege, Larens popkoor ‘La
Poko’, Blaaskapel ‘Vinočanka’. Het was een zeer geslaagde avond met na afloop een gezellig
samenzijn in de kerk.
- Uitgevoerde bespelingen van het carillon
- De normale 2-wekelijkse bespelingen op de 1e en 3e zaterdag van de maand met prachtige
concerten, klassiek en populair.
– De dagelijkse kwartier en (half-)uur klanken.
Een leerkracht van de Dorpsschool gaf al aan dat ze het mooi zou vinden als er ’s morgens
voor het begin van de lessen kinderliedjes zouden klinken.
- Carillonspel op nationale feestdagen.
- Bij de inloop van het kerstconcert.
- Het Schoolproject:
De groepen 6 van de Dorpsschool, de Rythmeen en de Looschool hebben weer kunnen zien hoe
de kerk er van binnen en buiten uitziet en hoe een uurwerk loopt en een orgel en een carillon
welluidende klanken kunnen produceren, die kunnen wedijveren met moderne media.
- Soepverkoop op de kunstmarkt:
Verder was de stichting aanwezig op de kunstmarkt om soep te verkopen. We zijn daarbij
geholpen door verschillende vrijwilligers/donateurs.
- Happen en stappen:
Een aantal keren hebben groepen, al dan niet in het kader van happen en stappen, de kerk en
het carillon bezocht. In het algemeen was men zeer onder de indruk van de historie en culturele
waarde van carillon en orgel.
- Website
Onze beheerder Piet Rademakers houdt de website up to date. Bezoekt u van tijd tot tijd de
website www.bathmensebeiaard.nl om foto’s en filmpjes van activiteiten te bekijken, te zien wat
er op het programma staat en welke kwartiermelodieën er over het dorp klinken.
Van de penningmeester
Beste donateurs denkt u aan het overmaken van uw jaarlijkse bijdrage 2019?
Het bankrekening is NL46RABO0143709577 t.n.v. de Stichting Bathmense Beiaard. Voor dit jaar
mag de bijdrage al overgemaakt worden. Hartelijke dank. Ter info: de SBB heeft een culturele
ANBI status.
Privacy/AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Binnen het bestuur is een notitie opgesteld om de Stichting bewust te maken van de
consequenties van de AVG. Daarbij is aangegeven hoe de SBB aan de AVG kan voldoen.
Op de website van de SBB zal een privacyverklaring worden vermeld. In deze
privacyverklaring formuleren wij de genomen maatregelen en geven wij rekenschap over de
wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Van de secretaris
De “Nieuwsbrief” wordt per e-mail verspreid. Per post gaat deze naar de donateurs waar ons nog
geen e-mailadres van bekend is. Zo u dat wenst: mail uw bericht aan het secretariaat
(info@bathmensebeiaard.nl). Dan is ook uw e-mail adres bij ons bekend en krijgt u de
nieuwsbrief per mail toegezonden.

Stichting Bathmense Beiaard
Secretariaat: Harry ter Horst, Vegerinkskamp 38b, 7437 GA Bathmen;
Tel: 0570543026; Email: info@bathmensebeiaard.nl
Rekeningnummer: NL46RABO0143709577 t.n.v. Stichting Bathmense Beiaard
www.bathmensebeiaard.nl
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