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Concertcyclus 2021 

Elke woensdag van van 20 tot 21 uur. (Met 
uitzondering van het afstudeerconcert van 8 
september).


30 juni 2021: Leerlingenconcert beiaardklas Peer


7 juli 2021: Elien Van den Broeck (beiaardier Mol-
Postel)


14 juli 2021: Boudewijn Zwart (beiaardier 
Amsterdam, Dordrecht, Gouda, Schoonhoven, 
Nijkerk, …)


21 juli 2021: Frank Steyns (beiaardier Maastricht, 
Heerlen, Weert)


28 juli 2021: Jasper Depraetere (adjunct-
stadsbeiaardier Lier)


4 augustus 2021: Lorenz Meulebroek 
(stadsbeiaardier Dendermonde)


11 augustus 2021: Dina Verheyden (beiaardier 
Puurs) en Richard De Waardt (beiaardier Rotterdam)


18 augustus 2021: Wim Berteloot (beiaardier 
Brugge, Menen, Diksmuide)


25 augustus 2021: Quizconcert door Wim Van den 
Broeck (beiaardier Peer, Diest, Genk)


8 september 2021 (OM 19 UUR): afstudeerconcert 
Francis Van Bree en Willy Martens




VOORWOORD 

Beste beiaard luisteraar 

Mag het wat meer zijn ?  

In  deze kruideniersslogan van vroeger willen we het 
beiaardseizoen 2021 kaderen.  De opgelegde zwijgplicht 
van het voorbije jaar mag best vergeten worden en dit 
tot ieders tevredenheid. Beiaardiers mogen de klokken 
weer knuffelen zonder smetvrees. Aan de slag dus. Laat 
de klanken galmen, rollen, dreunen en klingelen over 
daken,  straten en pleintjes. Open de ramen en  breng 
de warmte van het “klokkenknuffelmoment”over op 
eenieder die het wil horen. Laat ons weer opkijken naar 
de toren , naar de hemel, naar de overdrijvende 
wolken . Maak ons zielig, maak ons zalig  en breng ons in 
stemming om te genieten van torenhoge kunst . 

Dit is de opdracht van het beiaardcomité . Je zal 
vaststellen dat er weer goed werk geleverd is. Een 
concertseizoen om U tegen zeggen . 

Dank aan alle sponsors, dank  aan het stadsbestuur, 
dank aan  de eigenaar voor het ter beschikking stellen 
van het  tuinterras. 

Veel  luistergenot  

Marc Desair 

VoorziMer beiaardcomité 

Rob Beliën 
Rob Beliën is poliPe-agent en heeR een muzikale 
achtergond in de fanfare van Hamont, waar hij vroeger 
klarinet speelde. Na een workshop op de mobiele beiaard 
in 2017 kreeg hij de smaak te pakken en schreef zich in 
voor een cursus beiaard… 
- Mars uit Leuvens beiaardboek MaMhias Vanden Gheyn 

(arr. Luc Rombouts) 
- AllegreMo    Fernando Sor 

(arr. Elena Sadina) 
- - Conterdans nr. 5   Anoniem 
     (arr. Elena sadina) 

Ulrich Seidel 
Ulrich Seidel zet zich in zijn thuisstad Erfurt (D) in voor de 
beiaard. Hij speelt er zelf regelmaPg en organiseert er 
zomerconcerten. Hij volgt de beiaardles meestal online. Hij 
is in Duitsland bekend vanwege zijn boeken over Erfurt en 
Thüringen. 
- Childrens song   Ulli Boegershausen  
     (Arr. Ulrich Seidel) 
-   Das alte Schloss  Modest Mussorgsky  
    (arr. Ulrich Seidel) 
-   Gute Besserung   Ulrich Seidel 

Karen Droushoudt 
Karen Droushoudt heeR als kind orgel gespeeld. Ze heeR 
het hele traject in de muziekacademie doorlopen, maar 
droomde toen al van beiaardspel. Nu, zo veel jaren later, 
maakt ze die droom waar. In het dagelijkse leven werkt ze 
als dierenarts. 
- Menuet nr. 4   MaMhias Vanden Gheyn 

(arr. Luc Rombouts) 
- Mars uit Leuvens beiaardboek MaMhias Vanden Gheyn 

(arr. Luc Rombouts) 
- De Rabauwen van Mallow  Iers tradiPonal 

(arr. Elena Sadina)

Eaven Rommes 
Eaven Rommes heeR een brede muzikale interesse die gaat 
van oude muziek tot metal. Ze speelt al enkele jaren 
klavecimbel en andere toetsinstrumenten en is ook 
gefascineerd door de stemming van een instrument. Nu 
voegt ze ook nog beiaard aan haar lijstje toe. 
- In de Tuin     Russisch 

Volkslied (arr. Elena Sadina) 
- AndanPno voor clavier  MaMhias Vanden Gheyn 

(arr. Luc Rombouts) 

Marnik van Helden 
Marnik van Helden is de jongste beiaardier van de avond. 
Hij is helemaal gebeten door muziek. Hij speelt trombone 
in verschillende orkesten, arrangeert muziek voor 
verschillende bezeengen, volgt les dirigeren en is sinds 
vorig jaar ook in de ban van de beiaard.  
- Herinneringen aan Bach Wilhelm Creman 
- Mars uit Leuvens beiaardboek MaMhias Vanden Gheyn 

(arr. Luc Rombouts) 
-  Rondo in G   Ludwig van Beethoven 

(arr. Elena Sadina) 

Jan Peeters 
Jan Peeters is leerkracht piano aan de academie in Genk en 
kapelmeester in de basiliek van Tongeren, waar hij opnieuw 
beiaardconcerten in het leven heeR geroepen. Hij geraakte 
vorig jaar geïnteresseerd in beiaard bij een bezoek aan de 
Sint-Romboutstoren in Mechelen. 
- Spring morning  Geert D’hollander 
- ReflecPon   Geert D’hollander 
 - SummerPme   George Gershwin (arr. K. 
Lefevere/J. Peeters) 

Coda: Vierhandige stukken 
- Tyrolienne   Jo Haazen 
- ReflecPng on thoughts  Geert D’hollander 
- Playful syncopes  Geert D’hollander


