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Naast de gebruikelijke beiaardbespelingen in het seizoen, telkens op zaterdag, organiseerde de
stichting traditiegetrouw ook in 2017 de jaarlijkse zomerconcerten op de beiaard, verzorgd door onze
stadsbeiaardier Adolph Rots.
Het was de bedoeling dat de stichting in 2017 een bijdrage zou leveren aan het culturele
manifestatie: “Terug Naar het begin” waarin Appingedam inmiddels al sinds een aantal jaren het
middelpunt is. Door allerlei omstandigheden is dit in 2017 helaas niet geluk en staat nu voor 2018 op
het programma. Het is de bedoeling dat er door de stichting een duo‐concert zal worden verzorgt
voor beiaard en blaasorkest.
Tijdens de jaarlijkse Open Torendag op 10 juni 2017 hebben wij 40 geïnteresseerde bezoekers in de
toren mogen ontvangen voor een rondleiding en demonstraties op het carillon. Hetzelfde gold voor
de openstelling van de toren tijdens de Open Monumentendagen, waarvan ruim 100 bezoekers
gebruik van hebben gemaakt.
Inmiddels is een extra dimensie aan de beiaardconcerten toegevoegd door de realisering van een
beeld‐en geluidverbinding tussen de begane grond en de speelcabine van de beiaardier bovenin de
toren.
Passanten kunnen de beiaardier tijdens de concerten in actie zien. Hetgeen een zeer waardevolle
toevoeging is gebleken aan de taak van de stichting om de beiaardcultuur in onze stad dichter bij het
publiek te brengen.
In 2017 is door de gemeente Appingedam een begin gemaakt aan de planvorming t.b.v. de
restauratie van de toren. De eerste fase van deze restauratie zal, zoals het zich nu laat aanzien, in het
najaar van 2018 van start gaan.
Intussen is het stichtingsbestuur begonnen met de fondsenwerving van een aantal projecten in de
toren, die los van deze restauratie staan, t.w. de verdere verbetering van de toegankelijkheid in de
toren, uitbreiding van de museale presentatie, etc. Beide projecten zullen gefaseerd over een aantal
jaren en afhankelijk van de beschikbare middelen, worden uitgevoerd.
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