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Concerten 2022 

Beiaard Peer

Met dank aan onze sponsors:

AR INVEST BVBA 

Peerderbaan 15 

Meeuwen

Zomerconcerten 2022 

Elke woensdagavond in juli en augustus om 20 uur 

29 juni 2022: Leerlingenconcert klas Jan Verheyen

6 juli 2022: Luc Dockx (beiaardier Hoogstraten)

13 juli 2022: Boudewijn Zwart (beiaardier van o.a. 
Amsterdam, Dordrecht, …)

20 juli 2022: Eddy Mariën (beiaardier Mechelen, 
Leuven, Meise)

27 juli 2022: Twan Bearda (beiaardier Grimbergen)

3 augustus 2022: Drie Wimmen (Wim Van den Broeck 
- Ruitenbeek - Berteloot - beiaardiers van o.a. Peer, 
Brugge, Nijkerk enz.)

10 augustus 2022: Koen Van Assche (beiaardier 
Antwerpen, Turnhout, Herentals en Lier)

17 augustus 2022: Auke De Boer (beiaardier Dokkum 
- Groningen)

24 augustus 2022: Frank Steyns (beiaardier 
Maastricht, Weert, Heerlen)

31 augustus 2022: Lorenz Meulebroek (beiaardier 
Dendermonde)

NIEUWE LUISTERPLAATS

Met enorme dank aan de stad zijn wij bijzonder fier om 
onze nieuwe luisterplaats te mogen voorstellen in de 
binnentuin van het Poorthuis.
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VOORWOORD 

Beste concertganger 

Een concertseizoen in zijn der>gste jaargang; 

Een 25ste jaar Mariafeesten “ Gedragen door Maria”; 

Een totaal gerenoveerde beiaardcabine; 

Een toren met tentoongestelde kerkschaEen die ook 
digitaal kunnen worden bewonderd; 

Een toren die de je na  165 trappen beloont met een 
prach>g panoramisch zicht op onze stad en de verre 
omgeving; 

Een toren die een koppel slechtvalken herbergt met 
gezinslast; 

Een toren die de geschiedenis van deze stad in wel en 
wee in  herinnering brengt :  zie  het Mariabeeld  onder 
de toren  en de  gedenksteen van de slach>ng op 
Servaasdag. Dat lezen we. Dat zien we; 

Een samenwerking met het stadsbestuur op kruissnelheid 
waarvoor dank; 

Maar bovenal spant de beiaard de kroon in deze toren. 
Een  uniek instrument, zo graag bespeeld door beiaardiers 
van heinde en verre. Die horen we; 

Vandaag mogen we weer een concert horen. Als horen 
luisteren wordt en we het s>l maken dan voelen we dat 
tot in het puntje van onze ziel , zoals Boer Wortel dat 
uitdrukt in zijn Boerenpsalm; 

Dan wordt luisteren een gebed; 

Veel luistergenot, namens het beiaardcomité 

Marc Desair 

           

       

         

Wim Van den Broeck (°1974) starEe op volwassen 
leeWijd met muziekstudies voor orgel en beiaard.  

Orgel studeerde hij bij Carl Van Eyndhoven en Luc De 
Winter. Beiaard studeerde Wim vanaf 2008 bij Teun 
Michiels in de academie voor muziek en woord te 
Diest en vervolgens in de Koninklijke beiaardschool te 
Mechelen waar hij les kreeg van Eddy Mariën 
(beiaardliteratuur-campanologie), Erik Vandevoort 
(harmonie en composi>e) en improvisa>e bij Tom Van 
Peer en aldaar afstudeerde in 2013. 

In zijn thuisgemeente Meerhout kreeg Wim de 
gemeentelijke cultuurprijs uitgereikt in 2013 voor zijn 
diverse muzikale verdiensten. 

Wim is momenteel beiaardier in Peer, Diest en Genk, 
organist te Meerhout en Laakdal en voorziEer van de 
Vlaamse Beiaardvereniging.

Programma 27 juli 2022 

VERZOEKPROGRAMMA BEIAARDCOMITE 

1. Conquest of paradise Vangelis       
  voor Coen 

2. Ode aan Morricone  Ennio Morricone                                 
  voor Wendy 

3. Paradise by the dashboard light Jim Steinman.                     
  voor Paul 

4. Life on mars   David Bowie                              
  voor Peter              

5. All night long   Lionel Richie     
  voor Conny 

6. Lieve Vrouw van zeven weeën       
      Armand Preud’homme   
  voor Marc 

7. Houden van    Miel Cools     
  voor Lucie 

8. Bohemian rhapsody  Freddy Mercury     
  algemeen verzoek 

9. Thema uit Schindler’s list  John Williams    
  voor Paul 


