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Beste vrienden, 
 
Carillon Tiel wenst al haar vrienden een voorspoedig 2022! Een beetje laat, maar niet 
minder gemeend. 
 
Ondanks alle corona-beperkingen van de afgelopen tijd kon beiaardier Wim 
Ruitenbeek gewoon doorspelen op het carillon, hoog en veilig in de toren van de Sint 
Maartenskerk. Zoals op dinsdag 7 december 2021 het concert voor prinses Amalia, 
die 18 jaar werd. Dat concert leverde veel aandacht op in de pers en op radio2 en tv. 

De beiaardier kreeg bezoek van Omroep Gelderland in de Tielse toren. Aandacht in 
het NOS-journaal, bij Hart van Nederland en Omroep Gelderland. Mooie promotie 
voor de beiaard! 
Zie de prachtige uitvoering op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZLZVOQ_zc 
En bij omroep Gelderland:  
https://www.gld.nl/nieuws/7477040/stadsbeiaardiers-brengen-muzikale-ode-aan-
jarige-prinses-amalia 
 
Ondertussen maakt de stichting Carillon Tiel weer volop plannen voor dit jaar. 

 Door de bezuiniging van de gemeente Tiel op het carillon speelt beiaardier 
Wim Ruitenbeek per april 2022 niet vier, maar nog drie maal per maand op 
de zaterdagen. 
Maar gelukkig kan Carillon Tiel met de bijdragen van haar Vrienden extra 
bespelingen bekostigen. Zoals op Konings-, Bevrijdings- en Open 
Monumentendag, en andere bijzondere concerten, bijvoorbeeld een extra 
bespeling op 5 december en rond de Kerst…  
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 Op zaterdag 7 mei 2022 vindt er een openluchtconcert plaats in 
samenwerking met de KTVM. Dit concert zou al plaatsvinden op 8 mei 2020, 
75 jaar na de officiële bevrijding van Tiel. Helaas kon dit zowel in 2020, als in 
2021 geen doorgang vinden. Wie weet zijn er op 7 mei wel KTVM 
torenblazers te zien en horen! Zie ook: https://ktvm.nl/    en 
https://www.facebook.com/KTVM.nl/ 

 In juni 2022 wil het Tiels Mannenkoor samen met de beiaardier een concert 
organiseren. Zie ook https://www.tielsmannenkoor.nl/ en 
https://www.facebook.com/TielsMannenkoor/ 

 
Nog een tip  
Luister en kijk naar carillonmuziek op YouTube! Je kunt je abonneren op deze 
leuke YouTube-kanalen:  

 Vrienden van Carillon Tiel    https://www.youtube.com/results... 

 Wim de Beiaardier  https://www.youtube.com/results...  
 

                                                              
 

Datum Activiteit 
januari, februari, maart elke zaterdag carillonbespeling 

vanaf april drie zaterdagen per maand carillonbespeling 

zaterdag 7 mei concert i.s.m. de KTVM 

juni concert i.s.m. het Tiels Mannenkoor 

juli  verzoek jaarlijkse bijdrage Vrienden 
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