
PERSBERICHT NIJKERKSE KLOKKENSPELVERENIGING 

30 april 2010 

Betreft beiaardconcert “Meideun” 11 mei, 19.00-20.00 uur; carillon Grote Kerk Nijkerk 

26e MEIDEUNSERIE – Van folklore tot kunst 

In Nijkerk begint het voorjaar pas echt als de Meideun weerklinkt. Gezellige klanken 

van het carillon, om mee te fluiten als je nog wat in de tuin loopt te rommelen, of 

mee te neuriën bij een lekker kopje koffie. 

Het is een traditie die teruggaat tot voor 1900. Sinds 1983 worden de Meideunen niet 

meer door de stadsbeiaardier gespeeld, maar door vergevorderde 

beiaardstudenten.  Het is in feite een ontmoeting tussen nieuw beiaardtalent en de 

Nijkerkse beiaardscene, waarvan natuurlijk ook alle toevallige luisteraars kunnen 

meegenieten! 

Bij de eerste Meideun, dinsdag 11 mei, is het meteen raak: aanstormend talent van 

de eerste orde! Rien Donkersloot begon pas in 2008 aan de Nederlandse 

Beiaardschool te studeren. Weliswaar was er al een uitstekende basis gelegd door 

de getalenteerde beiaardier Roy Kroezen, ook in Nijkerk een graag gehoorde gast, 

maar toch verbaasde hij bij in 2009 in de vorige Meideunserie, door zijn grote 

muzikaliteit en al vergevorderde techniek. 

 

“Stay with me till the Morning” 
Het programma van Donkersloot begint met Bach, Mozart (“Stay with me till the 

Morning” – maar dan het origineel natuurlijk) en Haydn. Vervolgens het mei-element: 

drie voorjaarsliederen van Mendelssohn-Bartoldy. Het programma wordt besloten 

met drie originele beiaardwerken, waarvan het laatste, Passacaglia, Koraal en Fuga 

van Benoît Franssen heel wat eisen aan de beiaardier stelt. 

Kortom, een programma dat misschien een beetje serieus is voor een Meideun, 

maar waarin heel wat moois te horen zal zijn! Deze 1e meideun van 2010 vindt plaats 

op dinsdag 11 mei en duurt van 19.00-20.00 uur. 

 

Luisterplaats 
De meibespelingen vinden plaats op de dinsdagen van mei, steeds ’s avonds van 

19.00-20.00 uur. Het beluisteren van de concerten kan natuurlijk overal in het 

centrum van Nijkerk, maar als u wat geconcentreerder (en gegarandeerd droog) 

wilt luisteren, kunt u terecht op de speciale luisterplaats van de Nijkerkse 

Klokkenspelvereniging. Deze bevindt zich op een binnenplaatsje, dat bereikbaar is 

vanuit de Gasthuisstraat, tussen nr. 3 en 5. De toegang is gratis en men kan tussen de 

programmaonderdelen vrij in- en uitlopen. Natuurlijk zijn er programma’s aanwezig. 

De overige Meideunen worden verzorgd, steeds op dinsdagavond van 19.00-20.00 

uur, door:  

- Dick Klomp en Chung Eun Kim uit Zuid-Korea, studerend aan de Ned. 

Beiaardschool,  op 18 mei en 

- Bart Vervaat, student aan het Carillon Instituut Nederland, op 25 mei. 

 

 

 

 

 



 

 


