
PERSBERICHT NIJKERKSE KLOKKENSPELVERENIGING 

22 april 2010 

Betreft beiaardconcert “Meideun 1” 3 mei, 19.00-20.00 uur; carillon Grote Kerk Nijkerk 

Meideunconcerten zonder luisterplaats 
 

Op de dinsdagen in mei zullen, zoals gebruikelijk, vergevorderde beiaardstudenten een bespeling 

op de beroemde Nijkerkse beiaard verzorgen. Het is al een traditie van minstens een eeuw, met 

een pauze van 1960 tot 1983.  

Lydia Zwart, jawel „de dochter van“, die op dinsdag 3 mei de eerste bespeling verzorgt, is net als haar 

vader Boudewijn Zwart, een veelzijdig muzikaal talent. Natuurlijk studeert ze beiaard: in Dordrecht 

aan het Carillon Instituut Nederland, waarvan haar vader directeur is. Daarnaast studeert ze piano bij 

de Russische pianiste Evelina Vorontsova en bovendien klassiek gitaar bij Peter Constant. Ze speelt 

regelmatig mee met het Nederlands Jeugd Gitaar Orkest, dat bestaat uit zo’n 20 gevorderde 

gitaristen. Als freelance beiaardier speelt ze o.a. op bruiloften, geeft ze educatieve rondleidingen aan 

schoolklassen en vervangt ze beiaardiers. Bijvoorbeeld de Nijkerkse stadsbeiaardier Freek Bakker, 

waardoor ze al goed thuis is op het Nijkerkse carillon! 

Lydia is bovendien dit jaar lid geworden van deNederlandse Klokkenspelvereniging. 

 

Oude bekenden 

Het programma van Lydia Zwart is opgebouwd uit delen met gitaarmuziek, pianomuziek, en originele 

beiaardmuziek. De bespeling wordt besloten met populaire melodieën, zoals de song „All I ask of 

you“ uit de bekende musical „The Phantom of the Opera van Andrew Lloyd Webber. 

De volgende bespelingen worden verzorgd door oude bekenden: JungEun Kim uit Korea en de 

Nederlanders Wim Reusink, Dick Klomp en Rien Donkersloot. 

 

Geen luisterplaats 

Het ziet ernaar uit dat de Nijkerkse Klokkenspelvereniging (NijKV) het voorlopig zonder luisterplaats 

zal moeten doen. De vereniging heeft ruim twintig jaar de binnenplaats van Fa. Jan Poorter mogen 

gebruiken en heeft daar veel profijt van gehad. Ze is daarvoor de heer Jan Poorter veel dank 

verschuldigd! Helaas is het gebruik van de binnenplaats niet meer mogelijk.  

De NijKV zoekt nu naarstig naar een goed toegankelijke semi-overdekte ruimte met goed zicht op de 

toren en een mogelijkheid om de stoelen e.d. ter plekke op te slaan. Hopelijk zal een van de weinige 

opties benut kunnen worden, zodat de NijKV leden en gasten weer optimaal kan ontvangen en 

daarmee de liefhebbers weer extra luisterplezier kan bieden! 

 

 

 

 

 

 

 


