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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2017 
 

Concert 7 -  Donderdag 24 augustus 20.00-21.00 uur 

Gastbeiaardier: Wim Ruitenbeek uit Nijkerk 

 
            

Beiaardier Wim Ruitenbeek speelt thuiswedstrijd 
 

Een drukke tijd voor beiaardier Wim Ruitenbeek. Concerten her en der in het land, maar 

ook op zijn “eigen” carillons moet hij wekelijks aan de bak. En met veel plezier!  

Daarnaast vervangt hij regelmatig stadsbeiaardier Freek Bakker; heel handig, omdat hij 

ook al jaren in Nijkerk woont. 

Het gaat goed met de carrière van Wim. Hij leerde de beginselen van het beiaardspel van 

Freek Bakker. Daarna ging hij studeren aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, 

waar hij les kreeg van Arrie Abbenes en Bernard Winsemius. Al in 2002 won hij de eerste 

prijs van het Internationale Beiaardconcours in Enkhuizen en in 2005 behaalde hij het 

Mastersdiploma. Daarna werd hij al snel stadsbeiaardier van Velsen en Tiel en later de vaste 

bespeler van het glascarillon in “De Zingende Toren” in Leidsche Rijn. Jaren lang was hij 

bovendien actief binnen de PR-commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Wim 

is muziekdocent op het Nijkerkse Groenhorst College en verder ook nog organist en 

koordirigent. Maar hij is vooral een veelgevraagd gastbeiaardier. 

 

Programma 

Wim Ruitenbeek opent het programma van donderdagavond 24 augustus met de 

Koraalfantasie over “Ein feste Burg” van Kristiaan van Ingelgem n.a.v. het “Lutherjaar”: 2017 

- 500 jaar Reformatie. Ook interessant is de weinig gehoorde “Suite voor carillon” van de 

componist Oscar van Hemel, die 125 jaar geleden werd geboren. Verder staan er bekende 

“Slavische dansen” van Dvořák en Spaanse gitaarcomposities op het programma. Zie het 

hele programma op www.nijkv.nl.  

Het concert is rustig en droog te beluisteren op de NKV-luisterplaats, bij het Tabakhuis, 

Nieuwstraat 9 en duurt van 20.00-21.00 uur. 

Dit concert wordt financieel mogelijk gemaakt door Meddens & Van Ree 

Installatietechniek B.V. uit Nijkerk. 

 

 
Bijlagen: programma 24 augustus – 1 foto van beiaardier  Wim Ruitenbeek (door M.Quakkelaar) 

 


