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Beiaard Peer 
 

Zestiende concertseizoen 
 

Concerten 2007 
 
 
Zondag 6 mei 13u Torenfeesten 

Concert met beeldprojectie 
Dwarsfluit en beiaard 
Programma: licht klassiek 
 
Tanja Smits (dwarsfluit) en Erik Vandevoort (beiaard) 
 
Tanja Smits studeerde dwarsfluit aan het 
muziekconservatorium van Antwerpen.  Aan het 
Noordlimburgs instituut voor kunstonderwijs is zij lerares 
dwarsfluit en coördinator.  Tanja treed regelmatig op met 
diverse ensembles 
 
Erik Vandevoort studeerde orgel aan het 
muziekconservatorium van Brussel en Maastricht en aan de 
koninklijke beiaardschool Jef Deneyn in Mechelen.  Hij is 
leraar orgel, begeleidingspraktijk, samenspel en ict-
coördinator aan het Noordlimburgs instituut voor 
kunstonderwijs en leraar aan de koninklijke beiaardschool.  
Hij is beiaardier in Peer en Roermond en organist aan de St-
Trudokerk van Peer 
 
 

Maandag 28 mei 10.45u Pinkstermaandag 
Concert met beeldprojectie 
Klarinet, gitaar en beiaard 
Programma: easy listening en licht klassiek 
 
Josiane Steenaerts (klarinet), Christian Lismont (gitaar) 
en Erik Vandevoort (beiaard) 
 
Klarinettiste Josiane Steenaerts studeerde klarinet aan het 
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen bij 
de bekende klarinettist Walter Boeykens. 
Thans is zij verbonden als docent klarinet, saxofoon en 
ensemble aan de Muziekacademie ‘De Noorderkempen’ in 
Baarle-Hertog. Zij was jarenlang dirigent van verschillende 
harmonieorkesten en is nog steeds dirigent van de K.H. St.-
Cecilia uit Lummen. Als duo met gitarist Christian Lismont 
luistert zij regelmatig academische zittingen en vernissages 
op. Hun repertoire behelst voornamelijk licht klassiek en 
easy listening. 
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Zondag 17 juni 20u Nationale beiaarddag 
Programma: Nieuwe muziek voor Limburgse carillons 
Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 
 
 

Zondag 24 juni 20u Concert door de leerlingen uit de Peerse beiaardklas 
Beiaardiers:  

• Lucie Weltens 
• Wouter Vandevoort 
• Maarten Renckens 
• Rob Ramakers 
• Louk Maas 

 
 

Zondag 1 juli 14u Lekkerbekkenmarkt 
Concert met videoprojectie 
Piano en beiaard en vierhandig beiaard 
Programma: easy listening en licht klassiek 
 
Wouter Vandevoort (piano en beiaard) en Erik 
Vandevoort (beiaard) 
 
Wouter Vandevoort studeert piano en saxofoon aan het 
Lemmensinstituut, koordirectie aan het stedelijk 
muziekconcervatorium van Hasselt en beiaard aan de 
koninklijke beiaardschool ‘Jef Deneyn’ 
 
 

Maandag 2 juli 10.45u Marktconcert 
Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 
 
 

Zondag 8 juli 21u Peer Feest 
Feest van de Vlaamse gemeenschap 
Beiaardfeest 
Concert met beeldprojectie 
Programma: volkse muziek 
Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 
 
 

Maandag 9 juli 21u   Braderie 
Avondmarkt 
Concert met beeldprojectie 
Dwarsfluit, gitaar en beiaard 
Programma: easy listening 
 
Greet Schoofs (dwarsfluit), Patrick Schrooten (gitaar) en 
Erik Vandevoort (beiaard) 
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Greet Schoofs en Patrick Schrooten studeerden aan het 
Noordlimburgs instituut voor kunstonderwijs en vormen 
samen al jaren een muzikaal duo dat zeer regelmatig 
evenementen, lezingen, tentoonstellingen en liturgische 
vieringen opluistert. Ze brengen een repertoire van licht 
klassiek tot easy listening. 
 
 

Zondag 15 juli 20u Klassiek beiaardconcert door Carlo van Ulft. 
 
Carlo van Ulft, geboren in 1961 in Venlo, Nederland, 
behaalde einddiploma’s voor orgel, popmuziek en beiaard 
aan diverse instituten in Nederland en Belgie in de jaren 
1984 en 1987. Tussen 1982 en 1997 bekleedde hij de functies 
van beiaardier van Hilvarenbeek, Roermond, Son en Venlo, 
hoofdvakdocent aan de Koninklijke beiaardschool “Jef 
Denyn” in Mechelen (Belgie) en organist van de dekenale St. 
Martinuskerk in Venlo.  
Carlo is sinds 1997 verbonden als beiaardier aan het 
Centralia Carillon in Centralia, Illinois, USA. Naast de 3 
wekelijkse bespelingen is hij verantwoordelijk voor de 
organisatie van, en is tevens de initiator van, de nu reeds 
gerenommeerde  “Centralia Carillon Summer Series”. Als 
beiaardier van Centralia bewerkt hij veel populair klassieke 
werken voor dit instrument. Omdat er in de USA een grote 
vraag is naar deze beiaardarrangementen, worden de diverse 
mogelijkheden voor publicatie daarvan  momenteel 
onderzocht.  Naast zijn activiteiten in Centralia is hij sedert 
1998 verbonden als  docent beiaard aan “Principia College” 
in Elsah, Illinois. Voor de GCNA vervult hij momenteel de 
taak van jurylid van de Advancement-Recital –Committee. 
Verder reist hij veel voor gastconcerten voor beiaard en orgel 
in de USA en Europese landen. In 1993 werd hem door de 
Universiteit van Berkeley, California, de “Berkeley-medal” 
voor “distinguished service to the carillon” toegekend;  een 
onderscheiding welke onder andere ook werd toegekend aan 
Koningin Beatrix (Nederland) en de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties, Dhr. Cofi-Annan.  
 
 

Zondag 22 juli 20u Klassiek beiaardconcert door Tom Van Peer 
 
Tom Van Peer werd geboren op 2 september 1975 te 
Herentals en woont momenteel in Mechelen.  Hij studeerde 
klassieke piano vanaf zijn zevende jaar in het Cultureel 
Centrum te Bornem.  Daarna volgde hij privéles bij Geert 
D'Hollander en Hilde Gerregat.  Nu studeert hij onder 
leiding van Helena Luyten. 
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Daarnaast studeerde hij jazzpiano aan de Jazz-studio in 
Antwerpen. Beiaard leerde hij aan de Koninklijke 
Beiaardschool'Jef Denyn' te Mechelen bij Jo Haazen, Koen 
Cosaert, Geert D'hollander en Eddy Mariën.  In 1998 
behaalde hij zijn laureaatsdiploma met grote onderscheiding.   
 
In 1998 behaalde Tom Van Peer de Eerste Prijs op de 4de 
Internationale Beiaardwedstrijd "Koningin Fabiola".  Hij won 
eveneens de Speciale Prijs van Sabam voor de beste 
interpretatie van een Belgisch modern werk.  Hij werd 
benoemd tot Vlaams Ambassadeur van de gemeente Puurs. 
 
 

Zondag 29 juli 20u Klassiek beiaardconcert door Jan Verheyen 
 
Jan Verheyen (°1976) komt van Hasselt. Al van in zijn 
jeugd is hij veel met muziek bezig. Hij speelt orgel, piano en 
beiaard. In juni is hij afgestudeerd aan de beroemde 
Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ in Mechelen. Zowel 
in België als in het buitenland gaf hij al verschillende 
concerten. Hij schrijft ook muziek voor beiaard en maakt 
arrangementen van populaire muziek.  
Hij is ook de bezieler van Compagnie Aardbei, een 
vereniging die creatief met beiaard bezig is. Zo brengen ze 
bijvoorbeeld het verhaal van ‘Rocky het klokkie’ voor 
kinderen. Dit is een unieke combinatie van verteltheater en 
beiaardmuziek. Onlangs waren ze ook in Peer te gast. In de 
toekomst zal Cie Aardbei met nog andere vernieuwende 
projecten voor de dag komen. 
Naast zijn muzikale activiteiten is Jan Verheyen leraar talen 
aan het Wico Campus Sint-Hubertus in Neerpelt. 
 
 

Vrijdag 3 augustus 18.30 Beiaardconcert met populaire muziek door Jos Wouters 
 
Jos Wouters is sedert 1975 stadsbeiaardier in Genk. Hij 
volgde er de eerste stadsbeiaardier Jos De Greeve op.  
Wouters is laureaat van de Mechelse beiaardschool.  Met een 
improvisatie op een gegeven thema behaalde hij de Adèle 
Colsonprijs.  Op zijn initiatief werd in Genk een 
Beiaardcommissie opgericht.  Jos Wouters concerteert 
regelmatig in binnen- en buitenland.  Naast beiaardmuziek, 
bewerkingen van bekende muziek is hij vooral bezig met de 
uitvoeringspraktijk van oude muziek. 
 
Naast muzikale activiteiten is hij ook bezig met publicaties 
over beiaard en orgel.  Van zijn hand verscheen de brochure 
“Klokken en beiaard in Genk”. 
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Vrijdag 10 augustus 
18.30u 

Beiaardconcert met populaire muziek door Frank Steijns 

Frank Steijns studeerde viool, muziektheorie en 
orkestdirectie aan het Lemmensinstituut in Leuven waar hij 
in 1994 cum laude zijn laureaatsdiploma behaalde. Daarnaast 
volgde hij de opleiding tot beiaardier aan de Koninklijke 
Beiaardschool in Mechelen, waar hij in 1991 met grote 
onderscheiding het einddiploma behaalde. Hij is 
stadsbeiaardier van Maastricht, Heerlen en Weert. Daarnaast 
speelt hij viool in het Johann Strauss Orkest van Andre Rieu. 

 
Zondag 19 augustus 20u Concert met beeldprojectie 

Viool en beiaard 
Programma: klassiek 
 
Chantal Krekels (viool) en Erik Vandevoort (beiaard) 
 
Chantal Krekels studeerde zang en viool aan het 
muziekconservatorium van Brussel en is lerares viool aan de 
muziekacademie van Tienen.  Zij concerteert regelmatig als 
zangeres en violiste in wisselende ensembles. 
 
 

Zondag 26 augustus 20u   Klassiek beiaardconcert door Elena Sadina 
 
Elena Sadina studeerde piano en volksmuziek aan het 
concervatorium van Saratov in Rusland en beiaard aan de 
Koninklijke beiaardschool ‘Jef Deneyn’ in Mechelen.  Zij 
won verschillende beiaardwedstrijden en is nu docente aan 
de Koninklijke Beiaardschool.  Naast beiaardconcerten treedt 
ze op met een ensemble van Russische volksmuziek. 
 
 

Zondag 2 september 15u Kermisconcert met aangepaste muziek  
Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 

 


