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Datum:  23 augustus 2016  

Onderwerp: VREDESBEIAARDPROJECT AARSCHOT STELT VOOR… 

“Een stad zonder beiaard is en blijft een dorp” 

Meer info:  Beiaardcomité Aarschot - Voorzitter Flor Trappers 

016 56 51 10 - 0497 338 958 - info@flor-trappers.be    

 

 

VREDESBEIAARDPROJECT AARSCHOT STELT VOOR… 

“Een stad zonder beiaard is en blijft een dorp” 

 

Deze boutade bracht vrienden en sympathisanten van de Aarschotse Onze-Lieve-Vrouwekerk 

op het idee om in de westertoren een prachtige vredesbeiaard te installeren naar het 

voorbeeld van vele Vlaamse steden. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog betekende 

een nieuwe stimulans om dit tegen 2018 te verwezenlijken. 

 

Uniek sponsorproject 

Iedereen wordt uitgenodigd om als peter of meter deel te nemen aan het unieke sponsorproject 

van de vredesbeiaard. Het project wil bijdragen tot de culturele uitstraling van de stad 

Aarschot en de collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk op regionaal en nationaal vlak. Sinds 2010 

kan het project bovendien rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting. Deze 

stichting levert een fiscaal attest af voor elke storting vanaf 40 euro in één enkele storting of 

in het totaal op jaarbasis. 

 

Brochure met sponsorformulier 

Het sponsorformulier met alle details over de 51 nieuw te gieten klokken kan je terugvinden 

in de bijhorende brochure. Deze brochure is o.a. beschikbaar in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, 

aan de infobalie van het stadhuis, in de Stedelijke Openbare Bibliotheek, het Stedelijk 

Museum, CC Het Gasthuis en op de website www.vredesbeiaard.be. 

 

Uit de sponsorlijst kan je een klok kiezen waarop de namen van de donateurs en 

hoofdsponsors zullen prijken. De namen van de sponsors komen op een bronzen gedenkplaat 

in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

 

Persmoment op 7 september 2016 om 20 uur 

Op woensdag 7 september 2016 om 20 uur plant het Beiaardcomité een persmoment over het 

vredesbeiaardproject in zaal ‘De Gardiaan’ in het Capucienenklooster (Stadspark 1 - 3200  

Aarschot). Iedereen van harte welkom! 

 

Flor Trappers, voorzitter Beiaardcomité van Aarschot 

  Jos Van Thielen 

 

E.H. Pastoor Huub Gerits 

 

Leden van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Aarschot: 

  Luc Bollen 

Jos Bruyninckx 

André Delsaerdt 

Bart Hermans 
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  Robert Nyssen 

 

 Adviseur-beiaardier Marc Van Eyck 

 

Architectenbureau Bart Macken 

 

Bob Verstraete, schepen van Stadspatrimonium en Monumenten stad Aarschot  

 

Einde persbericht 

 

 

Namen het Beiaardcomité van Aarschot 

Voorzitter Flor Trappers 

016 56 51 10 - 0497 338 958 - info@flor-trappers.be 

  

 

 

 

BIJLAGEN: 

 Folder: Vredesbeiaard – Bouwplan – Koning Boudewijnstichting – Inlichtingen 

 Brochure: De nieuwe Vredesbeiaard van Aarschot – Historiek – Bouwplan 
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