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Bespelingen en activiteiten 

2018 Was een goed jaar voor het Winschoter carillon. Met de Stadsgidsen 

/ Torenwachten, die de toren openstellen, werd nauwer samengewerkt. Er 

was veel beiaardspel en de carillonpagina van Facebook werd goed 

bezocht. Elke vrijdag van de even weken, met uitzondering van de eerste 

week van oktober, bespeelde de beiaardier het carillon. Op 3 Oktober, de 

Dag van de Duitse Eenheid, konden ook de vele Duitse bezoekers aan het 

Winschoter centrum genieten van de prachtige carillonklanken. 

Hoogtepunten van het afgelopen jaar:  

Dag van de Winschoter Bevrijding (14 april) 

In samenwerking met de organisatoren van deze dag leek alles ‘in kannen 

en kruiken’. De beiaardier zou vanaf 12:00 uur liederen en melodieën, 

samenhangend met de bevrijding van Winschoten, spelen en de schermut-

selingen rond deze bevrijding zouden worden nagespeeld. 

Kort daarvoor overleed plotseling burgemeester Pieter Smit. Dit zorgde 

voor onzekerheid over de geplande activiteiten tót mevrouw Smit aangaf: 

“Pieter zou niets anders gewild hebben dan dat alles doorgaat’. Alles kon 

dus doorgaan. Winschoten wilde echter ook Pieter Smit eren. De bevrijding 

van Winschoten werd verkort nagespeeld en er werd op verzoek van de 

familie Smit een minuut lang zoveel mogelijk lawaai gemaakt. Er klonken 

geweersalvo’s, de grote Borchhardklok werd acht keer geslagen (één keer 

voor elk dienstjaar dat Pieter burgemeester was) en de klokken van het 

carillon deden volop mee. De Torenwacht opende deze dag het seizoen en 

telde maar liefst 212 bezoekers, waaronder 73 kinderen! 

14 april t/m 2 juni (Open Kerkenpad) 

In deze periode was de toren steeds op zaterdagmiddag open. Vanaf 2 juni 

t/m 8 september (Open Monumentendag) kwam daar ook de vrijdagmiddag 

bij. De dagen dat de beiaardier speelde, konden de bezoekers onder 

begeleiding van de Torenwacht de toren beklimmen tot aan de speelcabine 

en het beiaardspel ‘live’ meemaken. 

Open Torendag (9 juni) 

In het kader van Open Torendag was de toren, evenals op Open 

Monumentendag, vrij toegankelijk. 

De beiaardier speelde tussen 11:00 en 14:00 uur. Daarnaast demon-

streerde hij het carillon aan de vele bezoekers die zijn speelcabine 

bezochten en beantwoordde hun vragen. 

Bezoekers kregen de gelegenheid melodieën voor te dragen voor de 

eerstvolgende versteek van de speeltrommel. 



Week van de Beiaard (23 t/m 29 juli) 

Stichting Klokkenspel Groningen (SKG), stichting ter bevordering van de 

beiaardcultuur in onze provincie, vierde dit jaar het 25-jarig jubileum. Eén 

van de festiviteiten betrof de ‘Week van de Beiaard’. Die week speelden de 

carillons in de provincie ‘in estafette’. Oud-stadsbeiaardier Adolph Rots 

verzorgde op 27 juli het concert op het Winschoter carillon. 

Alle donateurs van het Winschoter carillon ontvingen aan het einde van het 

jaar het door de SKG uitgebrachte jubileumboek ‘Welluidend erfgoed’. 

Open Monumentendag (8 september) 

Gastbeiaardiers komen graag naar Winschoten vanwege de bijzonder 

klinkende en prettig spelende beiaard. Dit jaar speelde Mannes Hofsink, 

stadsbeiaardier van Meppel, van 13:00 – 15:00 uur. 

Oprichting beiaardcommissie (27 september) 

Om het ensemble van toren en carillon zoveel mogelijk bekendheid te 

geven, besloten de beiaardier en vertegenwoordigers van het Cultuur-

historisch Centrum, Stadsgidsen en Torenwacht een zgn. Beiaard-

commissie te vormen. Deze commissie gaat zich de komende jaren buigen 

over mogelijke activiteiten rond toren en carillon. 

Toren in Kerstsfeer (21 december) 

De beiaardcommissie overlegde met de winkeliers van de Torenstraat om 

beider activiteiten op deze dag op elkaar af te stemmen. Zo kreeg het koor 

‘Blue Happy Bacon’ een uitvoeringsplek voor de toren. Deze dag was 

succesvol dankzij de torenopenstelling met kinderspeurtocht, beiaard-

muziek en een klein carolkoor, een markt met streekproducten, een singer-

songwriter, de malletband van Nieuw Leven en het optreden van Blue 

Happy Bacon. De dag (avond) werd afgesloten met het door de beiaardier 

gespeelde en het koor gezongen ‘Stille Nacht’. 

Vooruitblik 

 Besloten is de carillonbespelingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij 

de momenten waarop het centrum (druk) bezocht wordt, zodat meer 

mensen van het carillonspel kunnen genieten. Voor 2019 betekent dit 

dat de stadsbeiaardier het carillon op de volgende dagen, steeds van 

15:30-16:30 uur, bespeelt: 

- januari t/m april, juli, oktober en november: eerste vrijdagmiddag 

van de maand; 

- juni en september: elke vrijdagmiddag; 

- vrijdagmiddag 23 en 30 augustus en 

- donderdagmiddag 5 december. 



 Er wordt in 2019 nog nauwer samengewerkt met de Stadsgidsen / 

Torenwacht en winkeliers. Zo is het carillon te beluisteren tijdens het 

bevrijdingsfeest van Winschoten (13 april), Goede Vrijdag (19 april), 

Dag van de Arbeid (1 mei), Open Torendag (8 juni), Open Monumenten-

dag (14 september), Dag van de Duitse Eenwording (3 oktober) en 

Kerstavond Torenstraat (20 december). 

 Ook in 2019 vervangt de beiaardier enkele keren de melodieën op de 

speeltrommel. Welke melodieën dat zijn wordt o.a. vermeld in de 

Oldambtster, op de website van het CHC en Facebookpagina van het 

carillon. Op Open Torendag kunnen bezoekers weer voorstellen voor 

melodieën op de speeltrommel doen. 

 De beiaardcommissie start dit jaar o.a. met de realisatie van een 

permanente expositie over het carillon in de toren. 

Van deze en andere relevante activiteiten houden we u via de mail (als 

uw mailadres bij het CHC bekend is) op de hoogte. U kunt de informatie 

ook altijd vinden op de website van het CHC en Facebookpagina van 

het carillon. 

 De beiaardcommissie zet zich er dit jaar voor in nieuwe donateurs te 

werven. Wellicht kunt u met uw liefde en enthousiasme voor het carillon 

mensen bewegen ook donateur te worden. Voor eenieder die een 

nieuwe donateur aanbrengt ligt er een CD van het Winschoter carillon of 

van de carillons in onze provincie klaar. 

Nieuws over het carillon 

Ook in de nieuwsbrieven, die het CHC regelmatig via de mail verspreidt, 

proberen we iedereen zo goed mogelijk over de activiteiten rond het 

carillon te informeren. 

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief, maar stelt u dat wel op prijs, dan kunt u 

uw mailadres aan het CHC doorgeven (chcoldambt@gmail.com). 

Informatie over het carillon kunt u ook vinden op de website van het CHC 

(historischcentrumoldambt.nl) onder het kopje ‘carillon’ en op de Facebook-

pagina van het carillon (fb.me/carillonwinschoten). 

 

De beiaardcommissie:           Winschoten, april 2019 

Vincent Hensen, stadsbeiaardier 

Ruud Swart, stadsgids/torenwacht 

Els de Haas, Cultuurhistorisch Centrum 
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