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STUDIEREIS - ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017  
 
Beste studenten en docenten, 
Beste vrienden van de Koninklijke Vereniging voor Toren & Beiaard, 
 
Graag nodigen wij u voor onze jaarlijkse studiereis.   
 
Deze studiereis is een onderdeel van de opleiding in de beiaardschool. 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk studenten deelnemen en op de 
beiaarden spelen.  In de beiaardles zal de muziek voor de reis 
voorbereid worden.  
 
 
 
08u30 Vertrek uit Mechelen – Samenkomst Veemarkt   
 
10u00   Aankomst in Mol. – Koffie/Thee (afspraak aan de toren) 
 
10u30 Bezoek aan torenmuseum van de Sint-Pieterskerk te Mol 
 Gastheer: Herman Valgaeren, voorzitter Beiaardcomité Mol 
 
11u00 Studentconcert op de beiaard van Mol 
 
12u15 Vertrek naar Restaurant Leto, Achterbos 279 voor de lunch 
 
14u00  Vertrek naar Neerpelt 
 
14u30  Bezoek aan de beiaard van Neerpelt en studentenconcert. 
 Gastheer: Jan Verheyen, beiaardier van Neerpelt 
 
15u45 Vertrek naar Turnhout 
 
16u45 Bezoek aan de historische beiaard van Turnhout en 

studentenconcert. Gastheer: Koen Van Assche, beiaardier 
 van Turnhout 
 
18u00  Vrij moment voor een drankje of een hapje  
 
19u00 Terug naar Mechelen  
 
20u30 Aankomst te Mechelen  
 



 
Inschrijving:  
17 € voor studenten - 27 € voor niet studenten. De prijs omvat de  
busreis, de koffie en het middagmaal drank niet inbegrepen. 
 
Noteer bij de inschrijving welke past je verkiest: 
-Spaghetti Bolognaise 
-Vegetarische pasta 
-Lasagna 
Wees er snel bij want er kunnen maximum 50 personen deelnemen! 
 
Graag uw deelname bevestigen vóór 7 november per telefoon of per e-mail 
(beiaardschool@mechelen.be ) met vermelding van je naam en GSM-nummer en door het 
verschuldigde bedrag te storten op rekening IBAN: BE 49 8805 6726 8171 - BIC SWIFT-
code: HBKABE22 van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn”vzw met vermelding van je 
naam, het aantal personen en “studiereis 2017”. Hou er rekening mee dat het 
schoolsecretariaat gesloten is van 1/11 tot en met 5/11. 
 
Cash betalen op het secretariaat van de school kan ook. 
De deelname wordt enkel geregistreerd nadat de betaling wordt ontvangen. 
	
DE BEIAARDEN 
 
Mol – Sint-Petrus-en-Paulus-kerk 

o 35 klokken Michiels Jr. 1951; 14 klokken Eijsbouts 1967 
o 49 klokken (met bes en es) 
o Klavier: Europese standaard 
o Stemming: gelijkzwevend 
o Transpositie: c0 = c1 
o Totaal gewicht: 16.504 kg 
o Bezienswaardigheid: torenmuseum  

 
Neerpelt – Sint-Niklaaskerk 

o 2 klokken Petit & Fritsen 1967; 46 klokken Eijsbouts 2015 
o 48 klokken  
o Klavier: WCF standaard  
o Stemming: gelijkzwevend 
o Transpositie: c0=a1  
o Totaal gewicht: 3.568 kg 

 
Turnhout – Sint-Pieterskerk 

o 1 klok Georgius du Mery 1752); 36 klokken Andreas Joseph 
Vanden Gheyn 1767, 1774, 1775); 1 klok Cyril Johnston  
1924; 12 klokken Jacques Sergeys/Eijsbouts 1980 

o 50 klokken 
o Klavier: Europese standaard 
o Stemming: middentoon 
o Transpositie: c0=a1 
o Totaal gewicht: 4.325 kg 


