
Vereniging “Vrienden van het Carillon Zeewolde” presenteert 
in samenwerking met de ‘Nijkerkse Klokkenspel-Vereniging’ 

en stichting ‘De Barneveldse Beiaard’ 

beiaard - busexcursie 
 

dinsdag 23 april 2019 
 

Opnieuw een excursie! Deze voert langs de beiaarden in de torens van Bathmen en Deventer. Daarnaast 
bezoeken we het Museum More te Gorssel, met een grote collectie van schilderijen uit het magisch 
realisme. Bij deze bijzondere collectie krijgen wij een professionele rondleiding. Zoals gebruikelijk wordt er 
weer goed voor de deelnemers gezorgd en is er zowel een lunch als diner voorzien. Opnieuw een dag vol 
muziek, bezienswaardigheden en gezelligheid!  
 
Het programma is als volgt (kleine wijzigingen voorbehouden) : 
09.00 uur Vertrek Zeewolde (parkeerplaats Pioniersweg, achter Albert Heyn) 
09.30 uur  Tweede opstapplaats: Station Nijkerk 
10.15 uur Koffie/thee in Museum More te Gorssel 
  Rondleiding door professionele gidsen 
12.30 uur Vertrek naar Bathmen 
13.00 uur  Lunch in Brasserie Boode, Brink 10, 7437 ZG Bathmen 
14.00 uur  Beklimming van de Dorpstoren (13-de eeuw) te Bathmen  
  Demonstratie van één van de kleinste beiaarden in Nederland (Eijsbouts, 2008) 
14.30 uur Orgelconcert door Boudewijn Zwart op het kleine Holtgräve-orgel uit 1876 
14.45 uur Beiaardconcert door dorpsbeiaardier Jan-Willem Achterkamp 
15.15 uur Vertrek naar Deventer 
15.30 uur Beklimming Lebuïnestoren te Deventer 
  Demonstratie van de Hemony-beiaard (17-de eeuw) 

door stadsbeiaardier Jan-Willem Achterkamp 
16.30 uur Bezichtiging Lebuïneskerk  

Orgelconcert op het onlangs gerestaureerde Holtgräve stadsorgel uit 1839 
door Kirstin Grämlich (organist van de Lebuïneskerk)  

18.00 uur Warme maaltijd in Zalencentrum ‘De Horst’,  
  Borgelerstraat 55, 7412 XB Deventer 
19.30 uur Vertrek naar Nijkerk 
20.15 uur Aankomst Nijkerk 
20.45 uur  Aankomst Zeewolde 
 
Het deelnamebedrag à € 60,- per persoon dient op de dag zelf contant te worden voldaan, bij voorkeur met 

gepast geld. Dit is inclusief busreis, lunch, diner, toegang en rondleidingen. 

Opgave vòòr uiterlijk 15 april  via uw reisleider: Boudewijn Zwart.  
Hoe? Bij voorkeur per e-mail: boudewijnzwart@gmail.com of anders door verzending van onderstaande 
invulstrook naar: Boudewijn Zwart, Hooglandseweg 18, 3864 PV Nijkerkerveen.  
Onder het motto 'vol is vol' geschiedt deelname op orde van binnenkomst! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Reageert u niet per e-mail? Vul dan dit formulier in en stuur het vòòr 15 april op naar Boudewijn Zwart, 
Hooglandseweg 18, 3864 PV Nijkerkerveen. 
Ondergetekende neemt deel aan de excursie op dinsdag 23 april 2019: 
Naam:        Aantal personen:  
 
Adres:    E-mail:    Telefoon: 
 
Opstapplaats:  NIJKERK / ZEEWOLDE   Ik neem wel/niet een MUSEUMKAART mee 

mailto:boudewijnzwart@gmail.com

