
   
 

 

 

 
 

Beiaardiers uit Amsterdam zijn uitgenodigd om te komen spelen in Weesp 
tijdens de Weesper Week. Ook ons eigen stadsbeiaardier en de 
stadsbeiaardier van Den Haag - waar de Tweede Kamer zijn akkoord gaf aan 
de fusie - spelen mee.  
 
Voor verder details van de programma’s zie de Facebook website via 
beiaardweesp.nl of stuur een e-mail na info@beiaardweesp.nl om e-mail 
nieuwsbrieven te ontvangen met alle concert en beiaard muziek 
aankondigingen. 
!  



   
 

 

 

 
 Beiaardconcert - Weesp en Amsterdam 

steden duet in harmonie 

 Door Gijsbert Kok, stadsbeiaardier van Den Haag en oud-
stadsbeiaardier van Weesp 

 Maandag 21 maart 16:00 - 17:00 uur 

 De fusie van Weesp en Amsterdam was goedgekeurd door de Tweede 
Kamer. Een goede reden om de stadsbeiaardier van regeringsstad Den 
Haag uit te nodigen om ons stad te versieren met feestelijke klanken. 
Dan niemand beter dan de oud-stadsbeiaardier van Weesp: Gijsbert 
Kok. 
Hij brengt een mengsel van toepasselijke muziek stukken ten gehoor: 
-  muziek dat of is gecomponeerd of gedrukt in Amsterdam of Den 
Haag, o.a. Bach en Mozart; 
-  vier Amsterdamse liedjes; 
-  twee stukken uit de musical t.g.v. het 650 – jarig bestaan van Weesp 
in 2005 door Gerard van Amstel; 
-  composities uit de Weesper Carillon geschiedenis van de hand van 
Sylvia Maessen, Martijn Voorvelt en Wim Franken. 
Luisterplaats 
Iedereen is welkom in de achtertuin van Oudegracht 27 - via de zijpoort. 
Gratis thee en koffie. Via een beeldscherm kan je de beiaardier in actie 
zien. 

 

 



   
 

 

 

 
 

 Beiaardconcert - Weesp en Amsterdam 
steden duet in harmonie 

 Door Bauke Reitsma, stadsbeiaardier van Weesp 

 Dinsdag 22 maart 11:00 - 12:00 
Woensdag 23 maart  15:30 - 16:30 

 Laurenstoren, Nieuwstraat 31 - Luisterplaats Oudegracht 27 

 Hij speelt een mengsel van Weesper en Amsterdamse liedjes en 
andere beiaard muziek om een feestelijke sfeer te brengen in de 
binnenstad. Hij zal ook enkele Oekraïense liedjes ten gehoor 
brengen. 
 
Luisterplaats 
Iedereen is welkom in de achtertuin van Oudegracht 27 - via de 
zijpoort. Gratis thee en koffie. Via een beeldscherm kan je de 
beiaardier in actie zien. 
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 Beiaardconcert - Weesp en Amsterdam 

steden duet in harmonie 

 Door Boudewijn Zwart, beiaardier van de Westertoren te 
Amsterdam 

 Donderdag 24 maart. 18:00 - 19:00uur 

 Laurenstoren, Nieuwstraat 31 - Luisterplaats Oudegracht 27 

 Boudewijn Zwart brengt en gevarieerd programma - van barok 
muziek zoals de Trumpet Voluntary van Handel, via Mozart en 
Beethoven, tot zijn eigen improvisaties over Amsterdamse 
liedjes zoals: 
    Daar is de orgelman 
    Aan de voet van die ouwe Wester 
    Tulpen uit Amsterdam 
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