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STUDIEREIS - VRIJDAG 11 NOVEMBER 2016 – OOST-VLAANDEREN 
 
Beste studenten en docenten, 
Beste vrienden van de Koninklijke Vereniging voor Toren & Beiaard 'Jef Denyn'vzw, 
 
Graag nodigen wij u uit 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.  
 
08u00 Vertrek uit Mechelen – Samenkomst Veemarkt   
 
09u30  Kort bezoek aan de site van de abdij van Ename.   
 
10u15 Streekontbijt in “De Flandrien” in Oudenaarde 
 
10u45 We maken even halt aan het stadhuis van Oudenaarde 

met vervolgens bezoek aan en bespeling van de 
beiaard in de Sint-Walburgakerk van Oudenaarde. 
Gastheer zijn stadsbeiaardier Lode Schynkel en Marc 
Van Eyck. 

  
 Alternatief voor wie de toren niet beklimt: Museum 

voor Oudenaarde en Vlaamse Ardennen in het 
stadhuis (inkom 6 € - reductie mogelijk) 

 
12u30  Middagmaal in  “De Flandrien” in Oudenaarde 
 
14u00  Vertrek naar Deinze 
 
14u30 Bezoek aan en bespeling van de grote terts-beiaard van 

de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Deinze.  
Gastheer is stadsbeiaardier Charles Dairay. 

 
16u00 Vertrek naar Gent 
 
16u45  Bezoek aan en bespeling van de monumentale Hemony-

beiaard van het belfort in Gent. Gastheer is 
stadsbeiaardier Kenneth Theunissen.  

 
18u45  Terug naar Mechelen - 20u15 Aankomst te Mechelen  



 
 
Inschrijving:  
15 € voor studenten - 25 € voor niet-studenten. De prijs omvat de  
busreis, het streekontbijt en het middagmaal, drank inbegrepen. 
 
Wees er snel bij want er kunnen maximum 50 personen deelnemen! 
 
Graag uw deelname bevestigen vóór 6 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 
2016”. Houd er rekening mee dat het schoolsecretariaat gesloten is 
van 28/10 tot en met 6/11. 
 
Cash betalen op het secretariaat van de school kan ook. 
De deelname wordt enkel geregistreerd nadat de betaling wordt ontvangen. 
	
DE	BEIAARDEN	
	
Oudenaarde	-	Sint-Walburgakerk		

o Petit	&	Fritsen	1967	
o 49	klokken	(met	bes	en	es)	
o klavier:	Europese	standaard	
o Stemming:	gelijkzwevend	
o Transpositie:	c0	=	c1	
o Totaal	gewicht:	15.324	kg	

	
Deinze		-	Onze-Lieve-Vrouwkerk		

o Eijsbouts	1988	-	1994	
o 48	klokken	met	grote	terts-profiel	
o klavier:	Europese	standaard	
o Stemming:	gelijkzwevend	
o Transpositie:	c0=g1		
o Totaal	gewicht:	3.885	kg	

	
Gent	–	Belfort	

o 24	klokken	van	Pieter	Hemony	1659	–	1661;	1	klok	J.	Pauwels	1713;	1	klok	
Joris	Dumery	1749;	1	klok	Marcel	Michiels	Jr.	1948;	27	klokken	Eijsbouts	
1981,	1983,	1993.	

o 54	klokken		
o klavier:	Europese	standaard	
o Stemming:	middentoon	
o Transpositie:	c0=c1	
o Totaal	gewicht:	30.052	kg	
o Bezienswaardigheden:	trommel	door	Pieter	Hemony	1659,	de	klok	met	een	

kogelgat,	de	Roeland-klok	(6.050	kg)	van	Marcel	Michiels	Jr.	1948	en	het	
schitterend	uitzicht	over	de	stad	Gent.	


