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Stem vóór 22 februari op Klok & Peel, het 

leukste uitje van Noord-Brabant! 

Museum Klok & Peel genomineerd voor ANWB prijs 

Museum Klok & Peel is 

genomineerd voor de ANWB 

verkiezing ‘Het leukste uitje van 

Noord-Brabant’. Het museum is 

begonnen met een campagne om 

zoveel mogelijk stemmen binnen te 

halen.  

Na een oproep hebben ruim 15.000 

ANWB leden hun favoriete uitje 

voorgedragen. Uit die reacties is per 

provincie een top 10 samengesteld. 

In Noord-Brabant is het Astense 

museum één van de 

genomineerden. Met een 

publiekscampagne gaat het museum 

zo veel mogelijk stemmen binnen 

halen. De winnaar mag zich een 

jaar Leukste uitje van de provincie 

Noord-Brabant noemen. 

Stemmen 

Stemmen kan via https://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing 

Onderaan de pagina kunt u het museum een cijfer geven en vervolgens uw stem uitbrengen. 

bevestig daarna de email die u ontvangt. Er kan tot en met 21 februari gestemd worden. De 



 

winnaar wordt op 30 maart bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ANWB-

hoofdkantoor in Den Haag. 

Wij hopen op uw steun 

Vanmiddag sturen we u nog een korte e-mail die u eenvoudig kunt doorsturen naar familie, 

vrienden, kennissen, collega’s of andere bekenden.  

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp! We gaan ervoor!  

______________________________________________________________________ 

Alle klokken gaan luiden in Asten 

Museum gaat Klok en muziek verbinden 

 

Woensdagavond 28 januari jl. vond in Museum Klok & Peel een uniek kamerconcert plaats. 

Een strijkkwartet en een koperkwintet met de meest getalenteerde musici van het Nederlands 

Studenten Orkest gaven twee mini-concerten, die sprankelden van energie en motivatie. 

Museum Klok & Peel nodigde sponsoren en stakeholders uit, die enthousiast reageerden op dit 

initiatief dat voor de tweede keer door het museum georganiseerd werd. Een kleine 150 mensen 

woonden het kamerconcert bij.  

Het Nederlands Studenten Orkest wordt jaarlijks samengesteld uit een tachtig studenten die 

nog nooit samen hebben gemusiceerd. Zij ervaren een maand het leven van een professioneel 

orkestmusicus door avond aan avond een muzikale prestatie van wereldformaat te leveren.  



 

Het NSO start haar jaarlijkse concerttour al vele jaren in De Ruchte in Someren. Een 

gerenommeerde, vaak jonge dirigent blijkt ieder jaar opnieuw in staat om het NSO tot grote 

hoogten te brengen. Voorafgaand aan het eerste concert oefenen de studenten tien dagen zeer 

intensief in een accommodatie in Someren-Eind.  

Enkele jaren geleden is museumvoorzitter Harry van der Loo toegetreden tot het comité van 

aanbeveling. Dit betekende de start van een muzikale alliantie die resulteerde in dit sfeervol 

kamerconcert voorafgaand aan de concertcyclus in Nederland en Ierland. 

Beide ensembles brachten een gevarieerd programma. Bijzonder was het samenspel van het 

koperkwintet met Frank Steijns op de mobiele beiaard. In zijn korte inleiding verwees Steijns 

naar de historische betekenis van het spelen op toeters en bellen.  

Alle Klokken luiden 

Eerder die avond had Luc Rombouts, beiaardier en bestuurslid van Museum Klok & Peel een 

nieuw evenement voor Asten aangekondigd. Op zondag 23 mei aanstaande gaan “Alle Klokken 

Luiden”, een evenement met de ambitie om met alle Astenaren klokken te gaan verbinden met 

muziek in de breedste zin van het woord.  

 

 

Handbellenkoor Museum Klok & Peel op zoek 

naar nieuwe leden 

 
Museum Klok & Peel is voor zijn unieke handbellenkoor op zoek naar 

muziekliefhebbers die één  keer in de week, op maandag om 16.00, uur willen repeteren 

in het museum in Asten.  

Museum Klok & Peel herbergt de grootste collectie klokken en bellen ter wereld waaronder 

handbellen die in de Verenigde Staten zijn vervaardigd. Deze bijzondere bellen zijn echter niet 

alleen in het museum te zien, ook klinken ze wekelijks in het museum. De bekendste 



 

toehoorder van het handbellenkoor was Koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan het museum 

in 2012. Het handbellenkoor bracht toen een stuk van Mozart ten gehore.  

Teamsport 

Al vele eeuwen wordt er gemusiceerd met handbellen, vooral in Engeland en de Verenigde 

Staten. Handbellen doet men niet alleen, maar altijd samen. Iedere speler heeft één of meerdere 

bellen. De leden van het koor spelen met drie octaven. Elke keer als een van de bellen aan de 

beurt is laat men de desbetreffende bel klinken: zo ontstaat de melodie. Van te voren dacht 

koorlid Josje Hendriks dat het niets zou worden met haar, ze kon immers geen noten lezen. 

“Nu zou ik het niet meer willen missen” vertelt ze.  

Een keer komen kijken of proberen? 

Op het moment is het tien leden tellende koor op zoek naar uitbreiding. De leden komen uit 

Asten, Someren, Deurne en Geldrop en er wordt wekelijks gespeeld op maandag van 16.00 tot 

18.00 uur in een ruimte in het museum. Het kunnen lezen van muzieknoten is niet perse 

noodzakelijk, wel handig. Bent u nieuwsgierig naar de handbellen? Wilt u ze graag horen of zelf 

proberen? Maak dan een afspraak met Rainer Schutte via 0493-691865 of 

r.schutte@museumklokenpeel.nl . Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. 

 

 

Thema Tentoonstellingen: 

 
 

 



 

Agenda 

In het kort: 

Vrijdag 6 februari 

Vragen over vroeger? Kom tussen 13.00 tot 17.00 naar het Erfgoedpunt. 

 

Maandag 9 februari 

Lezing: De Belgische Opstand van 1830 en de Peel 

 

Donderdag 19 februari 

Beeldherkenning Asten van 10.00 tot 12.00 uur in het Erfgoedpunt 

 

Zondag 22 februari 

Optreden gemengd koor de Veengalm in de Oranjerie  

 

Woensdag 25 februari 

Themamiddag kinderen: "Uilenballen uitpluizen" 

 

Zondag 1 t/m zaterdag 14 maart 

Expositie schilderkunst van Jeanne Moorman in de Oranjerie  

 

Zondag 22 maart 

Optreden van Simits (klezmermuziek) in de Oranjerie  

 

Woensdag 25 maart 

Themamiddag kinderen: "Voorjaar" 

 

Zondag 12 april 

Dabida dag (Poppen en figuratieve kunst) 



 

 

18 t/m 24 april 

Museumweek 

 

Zondag 23 mei 

Alle Klokken Luiden 

 

Meer informatie: www.museumklokenpeel.nl 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Museum Klok & Peel voert campagne voor ANWB prijs 

Stem vóór 22 februari! 

Klok & Peel is opnieuw in de strijd 

om een belangrijke verkiezing te 

winnen. Samen met negen anderen 

is het museum genomineerd voor 

het “Leukste uitje van Brabant”. 

Museumvoorzitter Harry van der 

Loo: “De verkiezing van deze 

ANWB prijs is weer een unieke 

gelegenheid om het museum op de 

regionale en landelijke kaart te 

zetten. Vandaar dat wij opnieuw 

een oproep doen om ons te 

steunen om zoveel mogelijk 

stemmen binnen te halen.” Samen 

met het campagneteam Frank van 

Kempen en Henny Cleef voert hij 

tot en met 21 februari campagne 

om deze belangrijke prijs binnen te 

halen. 

Klok & Peel ’t leukste uitje van 

Brabant 

Stemmen kan eenvoudig via de link 

op www.museumklokenpeel.nl  

Onderaan de pagina kunt u het 

museum een cijfer geven en vervolgens uw stem uitbrengen. Bevestig daarna de email die u 

ontvangt. Er kan tot en met 21 februari gestemd worden. De winnaar wordt op 30 maart 



 

bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag. 

De winnaar mag zich een jaar “Leukste uitje van de provincie Noord-Brabant” noemen. 

Heeft u problemen met stemmen of verdere vragen, dan kunt u het campagneteam een e-mail 

sturen via communicatie@museumklokenpeel.nl 

Alvast bedankt voor uw stem! We gaan ervoor!  

 

Concert marimbaspeler Jacob van Eijk & Gemengd koor 

Veengalm 

Concert in Oranjerie Museum Klok & Peel op 

zondag 22 februari 2015 



 

 

Marimbaspeler Jacob van Eijk geeft op zondag 22 februari 2015 samen met gemengd koor 

Veengalm een concert in de Oranjerie van Museum Klok & Peel.  

Jacob van Eijk 

Jacob van Eijk (17)  is een getalenteerde muzikant. Op zeer jonge leeftijd begon hij al op allerlei 

dingen te tikken en kreeg zijn eigen kleine drumstelletje. Toen hij 6 was ging hij op pianoles en 

leerde de “Suzuki methode”. Op zijn 8ste begon hij met slagwerklessen, die hij nu nog volgt.  

Jacob speelt niet alleen de Marimba, alhoewel dat zijn lievelingsinstument is, maar ook piano, 

drums, kleine trom, vibraphoon, xylophoon, multi-percussion en pauken. 

Jacob geeft solistische concerten, maar speelt ook bij de Slagwerkgroep van Somerens Lust 

waarmee hij Nederlands Kampioen is geworden. Ook wordt hij gevraagd om met Harmoniën 

op te treden. Zo werd hij op 8 oktober 2014 gevraagd om bij een congres van de Koninklijke 

Bond Van Oranje Verenigingen te spelen. Daar was Koning Willem-Alexander bij aanwezig. 



 

Verder heeft Jacob ook verschillende masterclasses gehad, waaronder een van Herman Rieken 

(slagwerker bij het Concertgebouw Orkest) en Pieter Jansen (o.a. bekend als dirigent van de 

Koninklijke Militaire Kapel en van de Marinierskapel der Koninklijke Marine).  

Veengalm 

Dit gemengde koor is afkomstig uit Neerkant. De Veengalm staat in de wijde omtrek bekend 

als een koor dat zowel het zingen als ook de sociale contacten hoog in het vaandel heeft staan. 

Een concert, reisje, feestavond of fietstocht is elke keer weer een verbroedering. Kortom een 

gezellig koor. Voor dit optreden neemt het koor een pianist mee.  

Concert 

Het concert duurt van 14.00 uur tot 16.00  uur met pauze. Voor de entree gelden de normale 

entreeprijzen van het museum. 

Click hier om een filmpje van Jacob te bekijken. 

 

Kinderactiviteit tijdens de Carnavalsvakantie 

Thema: Wintergasten  

Van woensdag 18 t/m zondag 22 

februari kunnen kinderen met een 

boekje een tocht door de collectie 

Peel van het museum maken. De 

activiteit is geschikt voor kinderen 

van de basisschool.  

Wintergasten 

Tijdens de koude maanden trekken 

er verschillende vogels naar de Peel 

om daar de winter door te brengen. 

Zo maakt bijvoorbeeld het 

roodborstje helemaal de reis van Scandinavië naar hier om de winter door te brengen.  

Wie eet wat? 

Met een boekje vol opdrachten en een kleine verrassing wordt je door de collectie Peel geleid. 

In dit boekje staan vragen, weetjes en opdrachten over deze wintergasten. Een belangrijke vraag 

hierbij is: ‘Waarom komen ze tijdens de winter naar de Peel?’. 

Als afsluitende activiteit kunnen kinderen aan tafel plaatsnemen. Het eten wat op deze tafel ligt 

is echter niet bedoeld voor kinderen, het is bestemd voor vogels. Weet jij welk eten voor welke 

vogel is? 



 

Ouders en grootouders kunnen gezellig meedoen met de tocht door het museum en de 

kinderen een handje helpen.  

Voor deelname wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd, boven op de normale toegangsprijs van 

€ 3,50.  

 

 

 

Thema Tentoonstellingen: 

 
 

 

Agenda in het kort: 

 

Donderdag 19 februari 

Beeldherkenning Asten van 10.00 tot 12.00 uur in het Erfgoedpunt 

 

Zondag 22 februari 

Optreden Jacob van Eijk en gemengd koor Veengalm in de Oranjerie  

 



 

Woensdag 25 februari 

Themamiddag kinderen: "Uilenballen uitpluizen" (geen vrije plaatsen meer) 

 

Woensdag 4 maart 

Extra themamiddag kinderen "Uilenballen uitpluizen" 

 

Zondag 1 t/m zaterdag 15 maart 

Expositie schilderkunst van Jeanne Moorman in de Oranjerie. Dagelijks van 13.00 tot 16.00  

 

Zondag 22 maart 

Optreden van Simits (klezmermuziek) in de Oranjerie.  

 

Woensdag 25 maart 

Themamiddag kinderen: "Voorjaar" 

 

Zondag 12 april 

Dabida dag (Poppen en figuratieve kunst) 

 

18 t/m 24 april 

Museumweek 

 

Zondag 24 mei 

Alle Klokken Luiden 

 

Meer informatie: www.museumklokenpeel.nl 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Stemmen kan nog tot en met zaterdag 

Museum Klok & Peel is met negen anderen 

genomineerd voor ‘Leukste uitje van Brabant’.  

 

De campagne is bijna voorbij! U kunt nog tot en met 21 februari stemmen op Klok & Peel. 

Stem via deze link:  

https://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing 

Heeft u al gestemd? Mogen we u dan van harte bedanken? 

Op 30 maart weten we of Klok & Peel deze ANWB verkiezing tot ‘Leukste uitje van Brabant’ 

gewonnen heeft! 
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Kunstenares Jeanne Moorman schildert vanuit haar 
onbewuste 

Expositie in Oranjerie Museum Klok & Peel  
van 1 t/m 15 maart 

 

Afgelopen zondag is expositie van schilderes Jeanne Moorman geopend. De 

schilderijen zijn tot en met 15 maart dagelijks tussen 13.00 en 16.00 uur te bezoeken.  

Dat de Oranjerie van Museum Klok & Peel zich perfect leent voor exposities hebben 

bezoekers de afgelopen jaren kunnen ondervinden. Tijdens evenementen en daarbuiten zijn er 

regelmatig werken van kunstenaars te zien. Dit keer zijn het schilderijen van Jeanne Moorman.  

 

 

 



 

Schilderen vanuit het onderbewuste 

De Duitse kunstenaar Joseph Beuys is van grote invloed op Jeanne Moorman. Ze herkent zich 

in zijn filosofie over de menselijke psyche, iets dat duidelijk naar voren komt in haar werk. Ze 

noemt het zelf ‘intuitieve kennis van de wetmatigheden van de natuur’. Wetmatigheden die naar 

voren komen in archetypes en die in alle culturen, mythologieën en religie’s en aanbeden 

worden.  

 

Daarnaast zijn er zijn ook abstracte archetypes zoals kleuren en andere vormen. Het onbewuste 

wordt voortdurend beïnvloed door de archetypes die zich om ons heen bevinden. Door dit 

onbewuste laat Jeanne Moorman zich beïnvloeden en probeert op die manier haar psyche en 

onbewuste niet alleen te begrijpen maar ook positief te beïnvloeden. Deze invloeden zijn te 

herkennen in haar werk.   

 

Optreden van Simits in de Oranjerie 

Jiddische muziek voor jong en oud op zondag 22 

maart 
Op zondag 22 maart klinkt er vanaf 14.00 weer muziek in de Oranjerie van Klok & Peel. 

Te gast zijn Simits. Deze groep speelt Jiddische muziek.  

Simits 

Simits begint met Max Silverenberg. Bij de kleine Max 

thuis werd op een kofferpick-up de muziek van de 

vermaarde joodse zanger Leo Fuld (1912-1997) 

gedraaid. Veel later verzamelt Max een aantal 

muzikanten om zich heen die liefde voor muziek 

paren aan vriendschap, spontaniteit en gezelligheid. 

De optredens van Simits bevatten precies die 

componenten. Het gaat om plezier maken en plezier 

geven. De muziek van Simits is typisch Jiddisch. ...Dat betekent vrolijk en blijmoedig, maar 

tegelijkertijd ook droevig en melancholisch. Max Silverenberg speelt zelf de sopraansaxofoon 

en zingt de meest gevoelige liedjes van het Simits-repertoire. Naast hem staat Kees de Wit, die 

met zang, klarinet, fluit, altsaxofoon en cajun bijna alle kleuren van het gevoelspalet benut. 

René Vermaes is virtuoos op bandoneon, gitaar, piano en voetbas. Daarnaast laat hij met allerlei 

kleine instrumentjes verrassende geluiden horen en brengt daarmee de komische noot in het 

programma. Ruud Sempel is met zijn bas de stuwende kracht en de ritmische basis van Simits. 

Met René Vermaes arrangeert hij de eeuwenoude joodse traditionals, zodat de liedjes naar de 

21ste eeuw worden gekatapulteerd.  

 

Expositie Brabantse mode (en meer) in Rood en Wit  

Van 3 juli t/m 16 augustus in de Oranjerie 



 

De reizende expositie Brabantse Mode in Rood en Wit is afgelopen week van start 

gegaan in Museum ’t Oude Slot in Veldhoven waar is deze nog 29 maart te zien is. 

 

De eerste modeshow van de Brabantse kledinglijn tijdens de uitreiking van de Brabantbokaal 2014  

Kledingontwerpster Truus de Kanter is door de Brabantse Hoeders gevraagd een kledinglijn 

geïnspireerd, op de Brabantse vlag, te ontwikkelen. Brabantse Hoeders zijn vrouwen en 

mannen die zijn onderscheiden met de Brabant Bokaal. Deze jaarlijkse prijs van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds ontving voorzitter Harry van der Loo van Klok & Peel in 2014. 

De winnaars hebben zich verenigd in de Brabantse Hoeders. Jaarlijks realiseren ze samen een 

cultureel project. Truus de Kanter heeft haar eigen atelier in Tilburg. Ze maakte in het kader 

van zogeheten Textiel Weekeinden in en om het Textiel Museum in Tilburg onder meer 

kledingcollecties geïnspireerd op kunstenaars als Mondriaan en Rietveld. 

Expositie in de Oranjerie 

Van 3 juli tot en met 16 augustus is deze expositie in de Oranjerie van Museum Klok & Peel te 

zien. Klok & Peel gaat het groots aanpakken om er een heus Brabant Paviljoen van te maken. 

Hier zullen ook andere Brabantse elementen bij worden betrokken. Denk hierbij o.a. aan 

streekproducten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thema Tentoonstellingen: 

 
 

Agenda 

In het kort: 

Vrijdag 13 maart Vragen over vroeger? Activiteit in het erfgoedPunt 

Donderdag 19 maart Beeldherkenning Asten in het ErfgoedPunt 

22 maart Concert van Simits, klezmermuziek 

25 maart Themamiddag “Voorjaar” 

12 april Dabida dag, Poppen en figuratieve kunst 

18 t/m 26 april Museumweek. Thema: Duurzaamheid 

19 april Concert Da capo 

29 april Themamiddag “Fossielen” 

2 t/m 17 mei Kinderactiviteiten tijdens de Meivakantie 

24 mei Alle Klokken Luiden. Nieuw evenement brengt klokken en muziek bij elkaar 

27 mei Themamiddag “Amfibieën” 

14 juni Blue Planet Harp Ensemble 

24 juni Themamiddag “Dieren op en in het water” 

27 & 28 juni Kruidendagen. Thema: Peels genieten 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode in Rood en Wit (en meer) 

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 



 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: Klok & Peel 

15 november Concert van Chelsea en Boudewijn  

13 december Kerstconcert Vocal Surprise  

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Meer informatie: www.museumklokenpeel.nl 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Museum Klok & Peel leukste uitje van Noord-Brabant 

Belangrijke toeristische opsteker voor Asten en 

regio 

 
 

Vandaag is Museum Klok & Peel  in het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag 

uitgeroepen tot leukste uitje van Noord-Brabant 2015. Het grote netwerk van vrienden en 

vrijwilligers, bezoekers en leden van de ANWB zorgden voor een klinkende overwinning. Als 

leukste uitje van Nederland werd opnieuw de Efteling verkozen. Twee successen om trots op te 

zijn! 

 



 

De trofee Leukste uitje van Noord-Brabant werd door hoofddirecteur van de ANWB, Frits van 

Bruggen, uitgereikt aan museumvoorzitter Harry van  der Loo. Van der Loo was met het 

campagneteam, Frank van Kempen en Henny Cleef, uitgenodigd voor deze grote happening in 

Den Haag.  

 

In elke provincie waren tien uitjes genomineerd. Van de tien Noord-Brabantse genomineerden 

stonden drie musea uit Zuidoost Brabant in de finale: het Philipsmuseum, het 

Boerenbondmuseum en Museum Klok & Peel.  

 

De ANWB organiseerde voor de vijfde keer de verkiezing van het ‘Leukste uitje van 

Nederland’. De verkiezing is onderdeel van het Land van ANWB, de website met duizenden 

verrassende dagjes uit. Eind vorig jaar werd Museum Klok & Peel genomineerd. In februari 

voerde het museum een korte krachtige campagne. Voor de beoordeling telden het aantal 

stemmen en de beoordeling op een vijftal onderwerpen mee. Klok & Peel wint vanwege de 

sfeer en de klantvriendelijkheid van het personeel. “Spelenderwijs kom je zoveel te weten, ook 

door het enthousiasme van de suppoosten. We kregen spontaan een fantastische rondleiding”, 

aldus een bezoeker. Tot op het laatst bleef de uitslag spannend.  

 

Voor Museum Klok & Peel, dat vorig jaar de prestigieuze BankGiro Loterij Museumprijs 2014 

won, is het winnen van deze trofee opnieuw van groot belang voor het museum, de gemeente 

Asten en de gehele regio. 

 

Stemmers bedankt!!! 
 

 

Internationale poppen en figuratieve kunst in Asten te 

bewonderen 

Jaarlijks terugkerend evenement in Museum Klok & 

Peel 



 

 

DABIDA, de vereniging van Nederlandse en Belgische poppenkunstenaars, houdt op zondag 

12 april haar jaarlijkse expositie in Museum Klok & Peel in Asten. Wie bij poppenkunst denkt 

aan de antieke porseleinen poppen, babypoppen en speelgoed heeft het helemaal mis. 

DABIDA laat zien dat het meer is dan zomaar een pop maken: het is een heel speciale 

kunstvorm. De expositie op zondag 12 april is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.  

Ongeveer achttien kunstenaars van DABIDA laten een grote diversiteit aan poppen- en 

figuratieve kunst zien met ieder een eigen stijl en materiaalgebruik. Bekende kunstenaars uit 

Oekraïne, Rusland, Tsjechië, Duitsland, Italië, België en Nederland zijn uitgenodigd om hun 

werk te tonen. 

Dit jaar komt Galeriehoudster Bohdana Klatilova uit Praag. Zij laat prachtige handgesneden 

houten marionetten zien van verschillende Tsjechische poppen- kunstenaars. Ook komen 

Natali Iunina uit Duitsland met haar fantasie figuren en Elisa Fenoglio, Patriza Cozzo en 

Alessandra Nicolin uit Italië met bijzonder mooie mini mensfiguren om bij weg te dromen. 

Niet minder bijzonder is het werk van de twee Nederlandse gasten, de viltkunstenares Marijke 

Eken, zij boetseert met vilt en de uit Gemert afkomstige keramiste An Brzoskowski met 

keramiek beelden van vooral kinderen. 

De Russische Svetlana Pchelnikova is supporting member van DABIDA en zij neemt ieder jaar 

werk mee van bekende Russische poppenkunstenaars. Kortom de expositie is zeer de moeite 

waard, er is heel wat moois te zien. 

Internationale wedstrijd 



 

Ieder jaar wordt door DABIDA een internationale wedstrijd uitgeschreven, dit jaar met het 

thema ‘nostalgie’. Het werk van degenen die in de top drie zijn gekomen, July Volorkaska en 

Alexandra Marey uit Oekraïne en Fabrizio Corbo uit Italië,  is ook te bewonderen. Op de 

expositie wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. 

 

Enquete over Museum Klok & Peel 

“Heeft u een paar minuten tijd voor mij?” 

Mijn naam is Emma Henselmans en momenteel ben 

ik bezig met het afronden van mijn studie Toerisme & 

Recreatie aan de NHTV in Breda.  

Om dit te realiseren loop ik stage bij Museum Klok & 

Peel en doe ik onderzoek naar de doelgroep van het 

museum. Daar hoort u natuurlijk bij! Ik zou het 

ontzettend op prijs stellen als u even een paar 

minuten van uw tijd vrij zou willen maken om de 

volgende korte enquête in te vullen over uw mening 

over het museum. 

Link van de enquête: http://www.survio.com/survey/d/L1H6M1H4S5A8I4S4W 

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan mijn onderzoek! 

 

 

 

Thema Tentoonstellingen: 

 
 

Agenda 



 

In het kort: 

12 april Dabida dag, Poppen en figuratieve kunst 

18 t/m 26 april Museumweek. Thema: Duurzaamheid 

19 april Concert Da capo 

29 april Themamiddag “Fossielen” 

2 t/m 17 mei Kinderactiviteiten tijdens de Meivakantie 

24 mei Alle Klokken Luiden. Nieuw evenement brengt klokken en muziek bij elkaar 

27 mei Themamiddag “Amfibieën” 

14 juni Blue Planet Harp Ensemble 

24 juni Themamiddag “Dieren op en in het water” 

27 & 28 juni Kruidendagen. Thema: Peels genieten 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode in Rood en Wit (en meer) 

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: Klok & Peel 

15 november Concert van Chelsea en Boudewijn  

13 december Kerstconcert Vocal Surprise  

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Meer informatie: www.museumklokenpeel.nl 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Een nieuwe website voor Museum Klok & Peel 

  
 

Sinds begin april vervangt een nieuwe website de vertrouwde verschijning van het Museum 

Klok & Peel op het internet. De bestaande website gaf vooral erg veel informatie voor 

bekenden, maar bleek in de praktijk potentiële bezoekers niet erg lang te boeien. 

  

De nieuwe website betrekt bezoekers al vóór hun bezoek bij de collectie, met name door onder 

de knop ONTDEK EN ERVAAR meer te laten zien van wat er zoal in het museum te zien en 

te beleven is. Daarnaast wordt essentiële bezoekinformatie op één plaats samengevat onder 

PLAN JE BEZOEK. En in een dynamische rechter kantlijn zien we wat er ACTUEEL is of 

wordt. 

  



 

In de loop van de tijd kunnen eenvoudig nieuwe functies worden toegevoegd. Nu is er al een 

toepassing ingebouwd waarmee een steeds groter wordend deel van de collectie, in detail, via 

het web kan worden bestudeerd. Onder BLADER DOOR DE COLLECTIE kan op foto's 

worden ingezoomd tot in groot detail. Het betreft opnamen die het museum heeft aangeleverd 

aan de Brabant Cloud, een project waarin museumcollectes worden gedigitaliseerd en waarin 

het museum een pionier rol speelt. 

  

Zie: http://www.museumklokenpeel.nl 
 

 

Thema “Ons echte goud” 

Deelname Klok & Peel aan Nationale Museumweek 

 

Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 april vindt de Nationale Museumweek plaats. 

Ook in Museum Klok & Peel te Asten is er in deze week rond het thema “Ons echte 

goud” van alles te beleven.  

 

Wat eerst Museum-dag, daarna Museum-weekend was is dit jaar voor het eerst Museum-week. 

Gedurende een hele week vinden er speciale activiteiten in het museum plaats omtrent de 

gouden pronkstukken van het museum. Eén van deze pronkstukken is de klok die Koningin 

Beatrix bij de opening luidde. Een ander pronkstuk van het museum Klok & Peel is 

duurzaamheid. Rondom dit thema vinden er diverse activiteiten voor jong en oud plaats. 



 

 

In de museumweek staat de Beatrix-klok in de schijnwerpers. Op 24 april 2012 opende 

Koningin Beatrix het vernieuwde Museum Klok & Peel door deze klok te luiden. Deze klok is 

speciaal voor deze gelegenheid gegoten door Koninklijke Eijsbouts te Asten, die de klok aan 

het museum geschonken heeft. De goudkleur is typisch voor hoogwaardig brons, een uiterst 

duurzaam materiaal dat vele eeuwen mee kan gaan. 

 

Duurzaamheid, het andere goud van het museum 

Naast dit Gouden Pronkstuk, de Beatrix, hebben we als het Groenste Museum van Nederland 

óók goud in handen. Van zaterdag 18 t/m vrijdag 24 april is er een energiehuisje in de 

Oranjerie waar van alles over energiebesparing te ontdekken valt. Zo kun je bijvoorbeeld zelf 

energie opwekken door te fietsen.  

 

Iedere dag zijn er rondleidingen o.a. langs het “groene goud” van het museum. Hier wordt 

aandacht besteed aan de elementen die het museum “groen” maken.  Binnen de collectie Peel 

wordt duurzaamheid belicht via biodiversiteit, meanderende beken, weidevogelbescherming, 

enz.. Tijdens de Museumweek gelden de normale entreeprijzen, de extra activiteiten en 

rondleidingen zijn gratis. 

 

 

Kinderactiviteiten in Museum Klok & Peel 

Duurzaamheid is goud waard   
 



 

 
 

Kinderactiviteiten 

In het kader van duurzaamheid kunnen kinderen diverse activiteiten doen. Op zondag 19 april, 

woensdag 22 april en zaterdag 25 en zondag  26 april kunnen kinderen op speelse wijze aan de 

slag met duurzaamheid. Ze kunnen allerlei leuke proefjes doen en een duurzaamheidsspel 

spelen. Tijdens de Museumweek gelden de normale entreeprijzen, de extra activiteiten en 

rondleidingen zijn gratis. 

 

Optreden Da Capo in Klok & Peel op zondag 19 april 

 



 

Seniorenorkest Da Capo uit Asten 

geeft op zondag 19 april vanaf 

14.00 uur een concert in het 

museum.   

Da Capo 

Seniorenorkest Da Capo is al 16 

jaar een begrip in Asten en 

omgeving. Vanaf het begin in 1999 

staat het orkest onder leiding van 

de heer Willie van Bakel. Onder het 

motto “blijf kwiek, maak muziek” 

komt een vijfentwintigtal 55 plussers minstens eenmaal per week bijeen om samen muziek te 

maken. De meeste leden hebben een jarenlange ervaring als muzikant. Deze ervaring stelt het 

orkest in staat om heel gevarieerde muziek te maken. Zo brengt men een mix van marsen, 

walsen, polka’s, Spaanse muziek en muziek uit de 60er jaren ten gehoor. Regelmatig wordt het 

orkest gevraagd om bij allerlei evenementen de stemming te verhogen door het spelen van 

aantrekkelijke blaasmuziek. Sinds 1 januari 2011 is Seniorenorkest Da Capo een onderdeel van 

Jong Nederland Asten. 

Concert 

Het concert duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur met halverwege een pauze. Kaartjes reserveren 

kan via e-mail info@museumklokenpeel.nl of telefonisch 0493-691865. 

Voor de toegang tot het concert gelden de normale toegangsprijzen. Met een gezins- of 

seniorenpas kunt u voor 25 euro per jaar samen met uw partner en (klein)kinderen tot en met 

15 jaar het museum zo vaak bezoeken als u wilt. Dus ook de diverse optredens die dit jaar in de 

Oranjerie plaats vinden! 

 

 

Thema Tentoonstellingen: 



 

 
 

 

Agenda 

In het kort: 

18 t/m 26 april Museumweek. Thema: Duurzaamheid 

19 april Concert Da capo 

29 april Themamiddag “Fossielen” 

2 t/m 17 mei Kinderactiviteiten tijdens de Meivakantie 

24 mei Alle Klokken Luiden. Nieuw evenement brengt klokken en muziek bij elkaar 

27 mei Themamiddag “Amfibieën” 

14 juni Blue Planet Harp Ensemble 

24 juni Themamiddag “Dieren op en in het water” 

27 & 28 juni Kruidendagen. Thema: Peels genieten 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode in Rood en Wit (en meer) 

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: Klok & Peel 

15 november Concert van Chelsea en Boudewijn  

13 december Kerstconcert Vocal Surprise  



 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 

 

 



 

 

 

Nieuwsbrief van Museum Klok & Peel  Mei 2015 – nummer  19 

 

Klok & Peel Actueel is de digitale nieuwsbrief van Museum Klok & Peel. Deze nieuwsbrief 

wordt verstuurd aan personen en organisaties die geïnformeerd willen worden over 

ontwikkelingen in Klok & Peel. Ontwikkelingen waar we trots op zijn. Wenst u deze 

nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u zich onder deze e-mail afmelden. 

 

 

Rondje Asten officieel gelanceerd 

Nieuwe fietsroute brengt fietsers uit de Peelregio 

naar Asten 

 
Zondag 3 mei is tijdens het fietsevenement Rondje Helmond Rondje Asten gelanceerd. De 

route van Rondje Asten sluit aan op de Helmondse route. Wethouder Frans Stienen vestigde 

tijdens zijn toespraak de aandacht op Rondje Asten en noemde het de perfecte aansluiting op 

Rondje Helmond en een bijzondere fietstocht om Asten en de Peel te ontdekken. 

Het fietsrondje is ontwikkeld door Museum Klok & Peel in het kader van ToerismePoort Klok 

& Peel. Museumvrijwilligers stonden langs de route van Rondje Helmond om aan deelnemers 

de routeboekjes van Rondje Asten uit te delen. Op deze manier werd men bekend gemaakt met 

de Astense variant van de route.  

 



 

Fietsers ontdekken tijdens de route het unieke landschap van Asten en de Peel. Rondje Asten 

voert de fietser door een rijk gevarieerd landschap waarbij bossen, beeklopen, akkers, weiden en 

karakteristieke boerderijen elkaar afwisselen. De route loopt over rustige wegen, verharde 

fietspaden en landbouwweggetjes. Onderweg treft de deelnemer voldoende picknicktafels en 

meerdere terrassen aan waar de inwendige mens versterkt kan worden. In de route zit een 

doorsteek, waardoor het mogelijk is drie afzonderlijke rondjes te fietsen, twee van 30 en één 

van 25km.0 

 

De fietstocht is gratis verkrijgbaar in Museum Klok & Peel. Digitaal is Rondje Asten gratis te 

downloaden via de link www.museumpleinasten.nl 

 

Vooraankondiging Alle Klokken Luiden 

Klok en muziek bij elkaar op 24 mei 

 

Op zondag 24 mei aanstaande vindt een verrassend muzikaal programma plaats in en rond 

Museum Klok & Peel met klinkende klokken in samenspel met andere instrumenten. De 

toegang is gratis. 

Klok & Peel verbindt op deze dag beiaardmuziek en andere instrumenten op een unieke wijze. 

Maar liefst vijf beiaardiers brengen hun muziek ten gehore in een doorlopend programma met 

grote variëteit. Aanwezig zijn de beiaardiers Rosemarie Seuntiëns, Luc Rombouts, Jan 

Verheijen, Richard de Waardt en Frank Steijns. Laatstgenoemde reist de hele wereld rond als 



 

beiaardier en violist van André Rieu’s Johan Strauss orkest. Vaak neemt hij hierbij zijn 

bijzondere, uit modules opgebouwde, reizende beiaard mee. Naast deze beiaard zijn ook nog 

twee andere reizende beiaarden te bekijken én te beluisteren!  

Het eerder genoemde samenklinken wordt verzorgd door Rosemarie Seuntiëns en musici van 

Harmonie St. Cecilia. Ook harpisten Inge Frimout en dochter Kyra dragen hun steentje bij. Al 

met al spannende combinaties!  

Ook kinderen worden 24 mei uitgenodigd mee te doen. Bijzonder is de workshop van 

beiaardier Jan Verheijen waarin kinderen én volwassenen samen leren spelen op handbellen. U 

wilt deze leuke en kleurrijke workshop zeker meemaken!  

Verder worden korte optredens verzorgd door Richard de Waardt en Dina Verheyden met 

zang, accordeon en klarinet. Museum Klok & Peel, op 30 maart jl. door de ANWB uitgeroepen 

tot leukste uitje van Brabant, is 24 mei geopend vanaf 13.00 uur en de hele middag gratis 

toegankelijk. Het programma begint om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Inwoners uit Asten 

worden opgeroepen zo veel mogelijk met de fiets te komen. 

Het weekend vóór dit nieuwe evenement vindt in het centrum Asten Klinkt Als Een Klok 

plaats met o.a. een beiaardconcert op 16 mei en een kunstmarkt op 17 mei. Meer informatie 

over Asten Klinkt Als Een Klok vindt u hier. 

 

Museum Klok & Peel neemt deel aan Lidl Museumactie 

Voor 1 euro naar het museum 

Nadat Museum Klok & Peel maart 

door de ANWB is uitgeroepen tot 

het Leukste uitje van Noord-

Brabant maakt het museum nu deel 

uit van de landelijke Lidl 

Museumactie.  

Klanten van de Lidl kunnen hun 

kassabon (bij een besteding vanaf 

€10,-) online omzetten in een 

voucher. Met deze voucher kan 

men gedurende de maand mei voor 

slechts 1 euro een van de 

deelnemende musea bezoeken waar 

het Astense museum er één van is. 

Hier kunt u meer informatie over 

de actie vinden. 

 



 

 

Nieuwe stopplek en invalidenparkeerplaatsen 

Uitbreiding ToerismePoort 

 

Onlangs is de ToerismePoort Klok & Peel uitgebreid met een stopplek en vernieuwde 

invalidenparkeerplaatsen. Vrijwilligers van het museum en Atlant medewerkers hebben 

tegenover het museum een mooie grote picknick-bank geplaatst en de invalidenparkeerplaatsen 

opnieuw ingericht.  

 

 

Thema Tentoonstellingen: 



 

 
 

 

Agenda 

In het kort: 

2 t/m 17 mei Kinderactiviteiten tijdens de Meivakantie 

24 mei Alle Klokken Luiden. Nieuw evenement brengt klokken en muziek bij elkaar 

27 mei Themamiddag “Amfibieën” 

14 juni Blue Planet Harp Ensemble 

24 juni Themamiddag “Dieren op en in het water” 

27 & 28 juni Kruidendagen. Thema: Peels genieten 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode in Rood en Wit (en meer) 

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: Klok & Peel 

15 november Concert van Chelsea en Boudewijn  

13 december Kerstconcert Vocal Surprise  

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

 

Colofon 



 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 

 

 



 

 

 

Nieuwsbrief van Museum Klok & Peel  Mei 2015 – nummer  20 

 

Klok & Peel Actueel is de digitale nieuwsbrief van Museum Klok & Peel. Deze nieuwsbrief 

wordt verstuurd aan personen en organisaties die geïnformeerd willen worden over 

ontwikkelingen in Klok & Peel. Ontwikkelingen waar we trots op zijn. Wenst u deze 

nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u zich onder deze e-mail afmelden. 

 

 

Alle Klokken Luiden op 24 mei  

Nieuw evenement versterkt imago van Asten 

Klokkendorp 
 

Natuurlijk. Wie Asten zegt, zegt 

Klokkendorp. Koninklijke 

Eijsbouts is 's werelds grootste in 

de klokkengieterij. Het museum in 

Asten won de ‘Museumprijs 2014’. 

Eind maart 2015 werd Museum 

Klok & Peel uitgeroepen tot 

‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. 

En als je de Astenaar vraagt naar de 

ziel van het dorp, dan zal hij 

zeggen: klokken. En tóch. Toch 

blijft Museum Klok en Peel 

poetsen en polijsten aan het 

Klokkendorp-imago van Asten. 

Daarom lanceert het museum deze 

maand een nieuw 

publieksevenement onder de 

vrolijke titel Alle Klokken Luiden. 

Komende zondag vindt de eerste 

editie van dit evenement plaats. De 

toegang is gratis.  

 

Bestuursvoorzitter Harry van der 

Loo van Klok en Peel: 'Wat glas is 

voor Leerdam of zilver voor 

Schoonhoven, is klokken voor 



 

Asten. In het verlengde daarvan zou je moeten kunnen zeggen: Wat de Eiffeltoren is voor 

Parijs of De Efteling voor Kaatsheuvel, moet Klok en Peel voor Asten worden.'   

 

Op 24 mei luiden de klokken in alle tonen en zingen carillons in combinatie met andere 

muziekinstrumenten. Tijdens de eerste editie van Alle Klokken Luiden zijn liefst drie reizende 

beiaarden te zien en te horen, naast de klokkenspelen waarover het museum zelf beschikt. Zo 

komen de klokken uit hun (ivoren) torens, letterlijk en figuurlijk.  

 
Maar liefst zeven beiaardiers brengen hun muziek ten gehore in een doorlopend programma 

met grote variëteit. Aanwezig zijn de beiaardiers Rosemarie Seuntiëns, Luc Rombouts, Dina 

Verheyden, Jan Verheijen, Richard de Waardt, Gildas Delaporte en Frank Steijns. 

Laatstgenoemde reist de hele wereld rond als beiaardier en violist van André Rieu’s Johan 

Strauss orkest. Vaak neemt hij hierbij zijn bijzondere, uit modules opgebouwde, reizende 

beiaard mee.  



 

 
 

Naast deze beiaard zijn ook nog twee andere reizende beiaarden te bekijken én te beluisteren!  

Een spannende muzikale combinatie is er van Rosemarie Seuntiëns en musici van Astens 

Harmonie St. Cecilia. Richard de Waardt verzorgt met Dina Verheyden een 

zang/accordeon/klarinet-optreden. Verder dragen gitarist Cor Mutsers, kunstfluiter Geert 

Chatrou en de harpisten Inge Frimout en dochter Kyra hun steentje bij. 

 

In het museum zijn diverse suppoosten aanwezig die diverse klokken van het museum zullen 

laten klinken. Een voorbeeld is het carillon van Hattem die door een speeltrommel aangestuurd 

wordt.  

 



 

 
Ook kinderen worden 24 mei uitgenodigd mee te doen. Bijzonder is de workshop van 

beiaardier Jan Verheijen waarin kinderen én volwassenen samen leren spelen op handbellen. U 

wilt deze leuke en kleurrijke workshop zeker meemaken! Ook worden korte optredens verzorgd 

door Richard de Waardt en Dina Verheyden met zang, accordeon en klarinet. 

 

Museum Klok en Peel is op 24 mei gratis toegankelijk; de deuren gaan om 13.00 uur open. Het 

programma duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur. Een muziekmiddag om je vingers bij af te likken. 

En laat het maar lekker druk worden. Opdat Alle Klokken Luiden niet alleen bijdraagt aan het 

Klokkendorp-imago van Asten, maar ook het museum versterkt als ToerismePoort van de Peel.  

Inwoners uit Asten worden opgeroepen zo veel mogelijk met de fiets te komen. 

 
 

Agenda 2015 

In het kort: 

24 mei Alle Klokken Luiden. Nieuw evenement brengt klokken en muziek bij elkaar 

27 mei Themamiddag “Amfibieën” 

14 juni Blue Planet Harp Ensemble 

24 juni Themamiddag “Dieren op en in het water” 



 

27 & 28 juni Kruidendagen. Thema: “Peels genieten” 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode (en meer) in Rood en Wit  

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september Concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

15 november Concert van Chelsea en Boudewijn  

13 december Kerstconcert Vocal Surprise  

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Familievoorstelling ‘Flidias & the Magic Harp’ op zondag 

14 juni 

Concert Blue Planet Harp Ensemble in Klok & Peel 
 

 
 

Op zondag 14 juni klinkt er vanaf 14.00 weer muziek in de Oranjerie van Klok & Peel.  

Die dag vindt er een familievoorstelling in de vorm van een harpconcert plaats door het 

Blue Planet Harp Ensemble. Het optreden wordt begeleid met videobeelden. Ter 

afsluiting zal het ensemble samenspelen met beiaardier Frank Steijns bekend van o.a 

André Rieu’s Johan Strauss orkest. 

 



 

‘Flidias & the Magic Harp’ is een Ierse legende over de jonge harpspeler Suamach, die met zijn 

muziek het kwade overwint. Het verhaal begint in de wouden van Ierland, met de vogels hoog 

in de bomen. De luisteraar wordt meegevoerd naar het geheimzinnige meer diep in het donkere 

woud. Wat gebeurt daar? 

De legende is muzikaal vertaald door Inge Frimout-Hei, alle figuren en dieren in de legende 

hebben een eigen muzikaal thema gekregen. Het verhaal zal worden verteld door Willem 

Ligtvoet, voormalig burgemeester van Nuenen. 

Het Blue Planet Harp Ensemble bestaat uit leerlingen van Inge Frimout-Hei in de leeftijd van 6 

tot 21 jaar. Voor bijzondere concerten wordt samenwerkt met andere jonge harpisten. 

 

Jeugdjournaal 

Het eerste grote concert, de première van Whispering Caves, vond plaats in 2012 in de 

Gemeentegrot van Valkenburg. Dit concert werd een item in het Jeugdjournaal. Het 

ensemble heeft samengewerkt met violist Ernö Olah, slagwerker Sjoerd van Bommel, het 

Nuenens Mannenkoor en Viool-Harp duo Jasmijn van Wijnen en Judith Campman. 

 

Voor het concert gelden de normale entreeprijzen van het museum. Tip: Voor 25 euro per jaar 

kunt u met een gezins- of seniorenpas, sámen met uw partner én (klein-)kinderen tot en met 15 

jaar, het museum zo vaak bezoeken als u wilt.   

 

 

Eerste editie Alle Klokken Luiden 

Geslaagde muzikale happening in en rond Klok & Peel 

 
In een zonovergoten omgeving 

hebben ongeveer duizend 

belangstellenden zondagmiddag 24 

mei j.l. genoten van het spel en de 

samenspel van beiaardiers en 

muzikanten bij Klok & Peel. In en 

rond het museum in Asten klonken 

de klanken van de drie mobiele 

beiaards in combinatie met 

harpmuziek, gitaar, zang, 

accordeon, klarinet, kunstfluiten en 

de harmonie. De eerste editie van 

Alle Klokken Luiden, als afsluiting 

van de Klokkendagen 

georganiseerd door Asten Klinkt 

Als Een Klok, is een groot succes 

geworden.  

 

 



 

Opening  

Na het muzikale welkom door beiaardier en bestuurslid Luc Rombouts werd door 

eerstgenoemde en Joost Eijsbouts, directeur van Royal Eijsbouts de middag geopend door 

samen de “afklank” te verrichten op de bijzondere Beatrixklok.  Vervolgens dwaalde het 

publiek langs de verschillende plekken waar muziek en zang te beluisteren viel, door het 

museum en de museumtuin. Kinderen vermaakten zich bij de workshops handbellen en met de 

spellen in het museum en de museumtuin. In het museum konden ze, onder toeziend oog van 

de suppoosten, hun zelf gekozen melodie spelen.  

 

Spannend  

In de voorbereidingen kreeg de organisatie van Alle Klokken Luiden de schrik te pakken. Eén 

van de beiaards, het carillon Petr Manusek uit Tsjechië, verongelukte een week voor het 

evenement. De truck waarop hij stond was total loss, maar de beiaard ongeschonden. Er werd 

van alles in het werk gesteld om de beiaard toch op tijd in Asten te krijgen. Zondag stond hij 

keurig op tijd op de plaats van bestemming: de parkeerplaats tegenover de ingang van het 

museum, waar hij door de zeven beiaardiers die aan het programma mee werkten, bespeeld 

werd. Luc Rombouts, Frank Steijns, Richard de Waardt, Dina Verheyden, Jan Verheyen, Gildas 

Delaporte en Rosemarie Seuntiëns lieten horen waarom de Belgische beiaardmuziek door 

UNESCO erkend is als immaterieel cultureel erfgoed: de muziek is actueel en aan te passen aan 

de veranderingen in de samenleving. Hopelijk volgt ook een snel erkenning in Nederland.    

 

Klok & Peel heeft met deze eerste editie van Alle Klokken Luiden laten zien dat klokken ook 

dynamische muziekinstrumenten kunnen zijn. Voorbeelden zijn de gedurfde én geslaagde 

dialoog tussen licht klokkenspel en twee harpen. Eftelingsfeer met een vertelling, klokken, 

klarinet en zang. En wat te denken van de combinatie klokken, gitaar en het fluitspel van de 

wereldkampioen kunstfluiten. Het leidt vanzelf tot kruisbestuiving met andere 

muziekdisciplines die laat zien dat de Astense Klokkenschat écht heel bijzonder is.  

 

Afsluiting Klokkendagen 

Alle Klokken Luiden vormde de muzikale afsluiting van de Klokkendagen 2015, die op 

vrijdagavond begonnen met een klassiek concert in het museum. Ook heeft het publiek uit 

Asten en de regio genoten van de theateravond op zaterdag en de kunstmarkt op zondag. De 

organisatie Asten Klinkt Als Een Klok kan tevreden terug kijken op dit bijzondere evenement 

dat Asten opnieuw op de kaart zet. En Alle Klokken Luiden is hierbij al een bijna niet weg te 

denken onderdeel van. Het evenement zal een opmaat worden van een grote jaarlijkse 

happening waarbij klokken centraal staan. 

 

 

Museum Klok & Peel zet de toon tijdens Boschparade 

Klokje uit Asten op boot Iksperiment  
 



 

Op 18, 20 & 21 juni vaart 

kunstenaarscollectief Iksperiment 

uit Tilburg mee tijdens de jaarlijkse 

Boschparade door de Zuid-

Willemsvaart in ’s Hertogenbosch. 

Samen met zo’n twintigtal andere 

boten varen zestien zingende 

mannen op de boot mee tijdens de 

parade, die dit jaar voor de vijfde 

keer plaats vindt. Voor het lied dat 

ze gaan zingen gebruikt het 

collectief een klok in G van 

Museum Klok & Peel.  

 

De deelnemende boten worden niet motorisch aangedreven maar bewegen zich voort op een 

andere manier. Iksperiment gaat dit doen met ladders waar men in klimt. Deze zijn verbonden 

aan kettingen die op hun beurt weer tandwielen aandrijven.  

 

Naast het klim spektakel klinkt er het lied, geschreven door Sabine de Laat en gecomponeerd 

door Gijs van Schijndel. Voor de uitvoering van het lied kreeg Iksperiment een tip om een klok 

te lenen van Klok & Peel. Museum Klok & Peel heeft de ambitie om Klok te verbinden met 

muziek in de breedste zin van het woord. Zo vonden er onlangs in Asten verschillende 

concerten en festivals plaats van beiaardmuziek in combinatie met andere muziek. Dus 

ondersteunde het museum graag dit initiatief. 

 

Pjotr Eijkenboom die namens Iksperiment de klok kwam ophalen in Asten, was erg enthousiast 

over de samenwerking met het museum. 

 

Themamiddag diertjes in, op en rond het water in 

Museum Klok & Peel 

Themamiddag voor kinderen op woensdag 24 juni  
 



 

 
 

Op woensdag 24 mei aanstaande zijn kinderen van 6 tot en met 12 jaar van 14.00 tot 

16.00 uur van harte welkom in Museum Klok & Peel.  

 

Welke diertjes leven er allemaal in, op en rond het water? Een voorbeeld is de eend die vaak in 

de buurt van water te zien is. Er zijn ook diertjes die je niet zo snel ziet omdat ze in het water 

zwemmen. Een voorbeeld hiervan zijn de watersalamander en de bootsmannekes. Wat dat 

precies voor beestjes zijn kun je zelf onderzoeken tijdens de themamiddag. Met een schepnetje 

gaan de kinderen zelf op ontdekkingstocht bij het water. De beestjes worden vervolgens 

onderzocht. 

 

Ter afsluiting is er een creatieve activiteit die in het teken van deze diertjes staat.  

Dit zal voorlopig de laatste themamiddag in het museum zijn. Gebruik deze kans om nog een 

keer mee te doen! 

 

Aanmelden  

Er kunnen maximaal 15 kinderen deelnemen, dus geef uw kinderen of kleinkinderen snel op via 

info@museumklokenpeel.nl of 0493 691865. Voor deelname wordt een bijdrage van € 1,50 

gevraagd, boven op de normale toegangsprijs van € 3,50. Dit is voor de materiaalkosten en een 

glaasje limonade. 

 

 



 

 
 
 



 

Agenda 2015 

In het kort: 

14 juni Blue Planet Harp Ensemble 

24 juni Themamiddag “Dieren op en in het water” 

27 & 28 juni Kruidendagen. Thema: “Peels genieten” 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode (en meer) in Rood en Wit  

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september Concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Kruidendagen 2015 goed voor een weekend lang “Peels 

Genieten” in Asten 

Plantje ziek? Kom ermee naar Klok & Peel 

 
 

Planten. Ze groeien en bloeien, maar kunnen ook ziek worden. En hoe weet u wat ze 

dan precies mankeren? Geen nood: Museum Klok & Peel in Asten reikt u de hand. 

Maak een foto van uw zieke plant of breng 'm op 27 of 28 juni mee naar 't museum. 

Daar is tijdens de Kruidendagen 2015 een plantendokter aanwezig om al uw vragen te 

beantwoorden.  

Je verwacht het niet van een museum, maar zo'n plantendokter is een prachtige service. 

Datzelfde geldt voor de deskundigen van het Elkerliek ziekenhuis die er op zaterdag 27 juni 

voorlichting komen geven over pollen en hooikoorts en over wat men kan doen om 

hooikoortsklachten te verminderen.  

 



 

De Kruidendagen vormen elk jaar weer een dankbare activiteit van Museum Klok en Peel. 

Internet mag dan een vraagbaak zijn voor duizend en een dingen, je kunt er geen planten of 

kruiden ruiken, proeven of beleven. Daarvoor is fysiek contact nodig. En dat heb je tijdens de 

Kruidendagen op 27 en 28 juni in en rond Museum Klok & Peel.  

Jong & oud kan daar in de Oranjerie en in de Museumtuin - in de vroege zomer op z'n 

allermooist - van 12.00 tot 17.00 uur van alles zien en beleven. Voor kinderen zijn er leuke 

spelletjes en speurtochten door het museum.  

 

Planten en kruiden 

In de museumtuin kun je genieten 

van hele bijzondere planten en 

kruiden en daarover ook informatie 

verkrijgen. Veel planten zijn te 

koop, zoals de stevia-plant die een 

natuurlijk alternatief voor suiker 

levert. Er zijn specialisten aanwezig 

op allerlei vakgebieden, die alles 

kunnen vertellen over het gebruik 

van kruiden en planten, maar ook 

over de verzorging daarvan.  

In het museumcafé en op het terras 

kun je genieten van een high tea, compleet met lekkere hapjes.  In de Kruidenschop van het 

museum en in de Kruidentuin kunnen kruidentheeën en kruidencake worden geproefd.  

 

Kunst uit de Peel 

In de tuin staan landschapssculpturen van Dirk Verberne uit Helenaveen, maar er is nog meer 

kunst. In de Oranjerie exposeren en schilderen leden van o.a. Atelier De Peelse School, 

Schilderschool Art en So en Curry’s schilderwerken op steigerplanken. Van Wildlife Art Galerie 

uit Neerkant hangen schilderijen in de hal en er kunnen kunstkaarten worden gekocht.  

Op beide dagen is er live muziek van de Liesselse troubadour Gerard van Kol. Hij zingt over 

Brabant en de Peel. Om in die sfeer te blijven: er is ook een mooi aanbod aan streekproducten.    

 

Tijdens de Kruidendagen gelden de normale toegangsprijzen. Tip: voor 25 euro kun je samen 

met partner én (klein-)kinderen tot en met 15 jaar, het museum zo vaak bezoeken als je wilt. 

Deze zomer is er een aantrekkelijk programma in dit ‘Leukste uitje van Noord-Brabant 2015’.    

 

 



 

 
 
 

Agenda 2015 

In het kort: 



 

14 juni Blue Planet Harp Ensemble 

24 juni Themamiddag “Dieren op en in het water” 

27 & 28 juni Kruidendagen. Thema: “Peels genieten” 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode (en meer) in Rood en Wit  

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september Concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 
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Brabant Paviljoen geopend in Museum Klok & Peel 

‘Brabant’ zes weken centraal in Asten 

 
Jan Post, vicevoorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en Doris en Rinus Koolen van 

bakkerij Koolen in Asten snijden de Brabantse Bruidstaart aan. 

 

Op vrijdag 3 juli werd in de Oranjerie van Museum Klok & Peel het ‘Brabant Paviljoen’ 

geopend door Jan Post, vicevoorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-

Brabant en Doris en Rinus Koolen van bakkerij Koolen in Asten. Samen sneden ze voor 

deze gelegenheid een door hen gebakken Brabantse bruidstaart aan. De familie 

Swanenberg had een prominente rol bij de opening,  



 

De tentoonstelling is dagelijks te zien tijdens de openingstijden van het museum. Op 

woensdagen en zondagen zijn themadagen met extra activiteiten. Zie dagprogramma 

op  www.museumklokenpeel.  

 

Feestelijke bijeenkomst 

Na de ontvangst door museumvoorzitter Harry van der Loo gaf Jos Swanenberg van de 

Universiteit in Tilburg de genodigden een lesje over taal en dialect en de oorsprong van de 

Brabantse vlag. Vader Cor Swanenberg verzorgde samen met accordeonist Henk Verhagen een 

muzikaal intermezzo met liedjes in het dialect. Na de opening vertelde Nelleke (Swanenberg-) 

de Laat, beeldend kunstenaar en ijveraarster voor de Brabantse cultuur in taal en historie, over 

de ‘Brabantse koffietafel’. Daarna was er voor de genodigden een eenvoudige Brabantse lunch. 

’s Middags was er voor alle vrijwilligers en houders van Klok & Peel gezins- en seniorenpassen 

nog een muzikaal programma met medewerking van Cor Swanenberg en Henk Verhagen.  

  

 
Accordeonist Henk Verhagen, zanger Cor Swanenberg, voorzitter Stichting Brabantse Hoeder Paul Spapens en 

bakker Rinus Koolen zingen een lied in het dialect. 

 

Leukste uitje 

Het winnen van de ANWB-prijs ‘Het leukste uitje van Noord-Brabant’ vestigt stevig de 

aandacht op het Astense museum. En tegelijk kwam er de mogelijkheid voor een prachtige 

zomerexpositie in de Oranjerie, geheel gewijd aan Brabantse mode. Mode gebaseerd op de 

kleuren van de Brabantse vlag. Men zou kunnen zeggen een stukje Brabantse Brainport, 

modedesign op 

basis van rood en wit. Om er van te kunnen genieten hoeft men echt geen modefreak te zijn. 



 

Bovendien, de toevoeging ‘en meer’ geeft aan dat Klok & Peel nog meer rood-wit verrassingen 

in petto heeft! 

 

De oorsprong van deze reizende expositie 

De jaarlijkse uitreiking van de Brabant Bokalen, onderscheidingen van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, vond plaats op maandag 3 november 2014 in Veghel. Volgens de traditie worden 

de laureaten, waaronder museumvoorzitter Harry van der Loo, lid van ‘De Brabantse Hoeders’. 

Deze stichting realiseert ieder jaar een spraakmakend cultureel project met financiële steun van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit keer een presentatie van een kledinglijn in de kleuren van 

de Brabantse vlag, ontworpen door Truus de Kanter. De presentatie in Veghel kreeg terecht 

lovende kritieken en dat leidde tot een reizende expositie. Logisch dat Museum Klok & Peel 

één van de plaatsen is en dat nog wel in de vakantieperiode gedurende maar liefst 6 weken. 

 

Kledinglijn en Brabantse vlag 

De kledinglijn geïnspireerd op de Brabantse vlag is ontworpen en gemaakt door Truus de 

Kanter. De vijftien stuks kleding voor vrouwen, mannen, jongeren en kinderen reist gedurende 

2015 en een deel van 2016 door Brabant. De tentoonstelling heeft als titel ‘Brabantse Mode in 

Rood en Wit’. Truus de Kanter (1946) werd door de Brabantse Hoeders gevraagd de kledinglijn 

te ontwerpen en te maken omdat zij in de provincie bekendheid geniet als een vrouw die niet 

alleen een heel eigen ontwerpstijl heeft, maar de kleding zelf ook tot in detail kan maken. Bij elk 

project gaat ze diepgravend te werk door eerst een studie te maken van de achtergronden van 

de kleding. Deze aanpak vertaalt zich heel erg mooi in de Brabantse vlag-kleding.  

 

Kleding en meer in de Oranjerie 

Museum Klok & Peel wil in de grote glazen Oranjerie zowel Brabanders als vakantiegangers in 

de gelegenheid stellen die expositie te bewonderen. Tegelijk wordt promotie van Klok & Peel 

gecombineerd met wat Brabant te bieden heeft. En dat is heel wat! Al met al: een prachtig 

Brabants uitje tussen 3 juli en 16 augustus. 

 



 

 
 

Meer dan mode alleen   

Naast de mode gebaseerd op de Brabantse vlag komen Brabantse erfgoed, taal, sport, muziek, 

drank en hap aan bod. Er komen vertellers en schrijvers en er zijn veel Brabantse boeken te 

koop. De mascotte van PSV, Phoxy, komt een middag naar het museum. Op verschillende 

dagen is er theater en zijn er Brabantse muzikanten te horen. In de Oranjerie, op het terras en 

in het Museumcafé zijn speciale Brabantse hapjes en drankjes verkrijgbaar. Er staat een heel 

mooi Dafje in het Paviljoen en kinderen kunnen spelen in de ballenbak. Alles in Rood en Wit! 

Kinderen kunnen dagelijks een aankleedpoppetje maken en op twee woensdagen worden onder 

begeleiding kiekeboepoppetjes gemaakt. Er worden wafels gebakken, aardbeien en jam 

verkocht.  

 

Dagprogramma 

Gedurende de expositie vinden iedere woensdag en zondag tussen 14.00 en 16.00 uur speciale 

activiteiten plaats in het kader van de Brabant Paviljoen. De komende weken zijn dat: op 

zondag 5 juli Gerard van Kol, Brabantse dialectzanger. Op woensdag 8 juli Truus de Kanter, 

kinderactiviteit voor kinderen van 6 t/m 12 jaar aankleedpoppetjes en Betsy’s Hof, Wafels 

bakken. Op zondag 12 juli John van der Sanden, Luc de Graaf en Maarten van der Zanden, 

Cabaretvoorstelling “Achterom” en Ton van Eijk met Brabantse Hap. Op woensdag 15 juli Ed 

van de Kerkhof Verteller en voorlezer en De aardbeienman, Aardbeien proeven en te koop. 

Meer informatie op www.museumklokenpeel.nl.    

 

Klok & Peel  



 

Voor een bezoek aan het Brabant Paviljoen de normale entreeprijzen van het museum. Voor 

maar 25 euro kunt u sámen met uw partner én (klein-)kinderen tot en met 15 jaar, het museum 

een jaar lang zo vaak bezoeken als u wilt.  

 
 
 



 

Agenda 2015 

In het kort: 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode (en meer) in Rood en Wit  

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

Vanaf 5 september nieuwe permanente tentoonstelling: De Peel, een mysterie 

13 september Concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 
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Extra activiteiten op woensdag en zondag in Museum 

Klok & Peel 

Verhalen, volksmuziek, Brabantse hap en Phoxy in 

het Brabant Paviljoen 

 
Ook de komende weken pakt Museum Klok & Peel weer uit in haar inmiddels goed bezochte 

Brabant Paviljoen in de Museumtuin van Klok & Peel. Op woensdag én zondagmiddag zijn er 

tussen 14.00 en 16.00 uur weer extra activiteiten.  

 

•  Zondag 26 juli : Verhalenverteller Johan Biemans (o.a. bekend van Omroep Brabant) en 

dialectzanger Gerard van Krol die in het “Liessels” zingt. Ton van Eijk verzorgt in de 

Kruidenschob een Brabantse hap. 

 



 

•  Woensdag 29 juli Neem op woensdag 29 juli je fototoestel mee en ga op de foto met Phoxy 

de mascotte van PSV. Phoxy is er van 15.00 tot 15.30. En geniet die middag van Brabantse 

volksmuziek door Toon & Riek Manders. Betsy’s Hof bakt verse wafels. 

 

•  Zondag 2 augustus Pro et Contra, voor velen bekende dialectgroep. Bij de Aardbeienman 

zijn Aardbeien te proeven en te koop 

 

•  Woensdag 5 augustus Thomas Pieters, een jonge singersongwriter komt liederen zingen en 

Betsy’s Hof en bakt verse wafels. 

 

•  Zondag 9 augustus 

Muziek door Björn van der Doelen (Voormalig profvoetballer van PSV, Standaard Luik, FC 

Twente en NEC Nijmegen). Ton van Eijk verzorgt in de Kruidenschob een Brabantse hap. 

 

•  Woensdag 12 augustus 

Workshop voor kinderen van 6 tm 12 jaar: Brabantse trekpoppetjes maken met Truus de 

kanter. 

 

•  Zondag 16 augustus 

Muziek met een Peelsausje door Sakkerdju. 

 

Met het Brabant Paviljoen en de extra activiteiten biedt het ‘Het leukste uitje van Noord-

Brabant’ zowel voor Brabants publiek als voor vakantiegangers een gezellig dagje uit.  

In het Museumcafé zijn dagelijks speciale Brabantse drankjes en hapjes te koop en in de 

Museumwinkel Brabantse producten en boeken. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen 

aankleedpoppetjes maken (gratis) of een Vlinderspeurtocht doen (2 euro, incl. vlinderkaart en -

masker).  

 

Chinese scholieren bezoeken Museum Klok & Peel 
 



 

 
 

11 juni j.l. kreeg het museum bezoek uit China. Die dag bracht namelijk een groep Chinese 

scholieren een bezoek aan het museum in het kader van een Europese schoolreis georganiseerd 

door Dhr. David Shen en Mw. Lee li. 

De groep van zo’n 55 leerlingen kreeg een rondleiding door het museum waarbij niet alleen de 

oosterse klokken werden bekeken. Ook de klokken uit de lage landen werden met grote 

interesse bekeken en beluisterd.  



 

 
Verrast keek het buitenlandse bezoek op toen ter afsluiting beiaardier Bert Augustus het 

Chinese volkslied op de reizende beiaard speelde. Eind juli mag het museum weer een grote 

groep Chinese scholieren in het museum verwelkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Efteling op bezoek bij Klok & Peel 

Leukste uitje van Brabant en Leukste uitje van 

Nederland met elkaar in gesprek 
 

 
 
Het winnen van ANWB’s ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’ heeft niet alleen geleid tot 

aandacht in de landelijke media. Ook heeft het geleid tot contacten op directie- en bestuurlijk 

niveau van beide prijswinnaars.  

Onlangs waren Fons Jurgens (algemeen directeur) ,Coen Bertens (operationeel directeur) en 

Frans Goenee (concept en inspiratie manager) op bezoek om te vertellen over de manier 

waarop de Efteling steeds op een hoger niveau wordt gebracht. En daar kan Klok & Peel haar 

voordeel mee doen! 

 

Klokje van gieter Pieter Seest geschonken aan museum 

Bijzonder Amsterdams klokje uit 1770 
 



 

 
 

Begin deze maand is aan het museum een bijzonder klokje geschonken. Mw. van der Loo uit 

Achterveld was op zoek naar een goede bestemming voor de klok en kwam vanzelfsprekend bij 

Museum Klok & Peel uit. Het gaat om een Pieter Seest-klokje uit 1770 met de originele 

ophanging. Het is een gewaardeerde en waardevolle aanvulling op onze collectie. 

 

Pieter Seest was de voorlaatste klokkengieters van Amsterdam. Hij werd in 1716 geboren in 

Holstein, zijn eerste klok goot hij in 1756 toen hij meesterknecht in de Amsterdamse gieterij 

was. Vanaf 1770 was hij directeur van deze stadsgieterij. Hij overleed in 1780 te Amsterdam. 

Zijn zonen namen de zaak over. Met het vertrek van zijn zoon Christiaan in 1816 was het 

gedaan met de Amsterdamse gieterij. 

 
 

Agenda 2015 

In het kort: 

3 juli t/m 16 aug Tentoonstelling Brabantse mode (en meer) in Rood en Wit  

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

6 september Lezing: Beiaardiers in actie, 4 eeuwen afbeeldingen van beiaardiers door Luc 
Rombouts 

13 september Concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 



 

9 november Lezing Oost-Brabant in de Franse tijd door Simon van Wetten 

15 november Concert Seanma (Keltische muziek) 

30 november Van wingewest tot beschermd natuurmonument door Henk Zingstra 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Oosterse dagen op zaterdag 22 en zondag 23 augustus  

 
 

In Museum Klok & Peel in Asten zijn altijd al veel klokken en bellen te zien uit andere 

culturen. Die uit Azië nemen zelfs een prominente plaats in. Maar in het weekend van 

22 en 23 augustus spelen ze een onbetwiste hoofdrol bij 'Klok en Peel in Oosterse 

sferen'. Tijdens dat evenement, dat bol staat van allerlei activiteiten, mag de bezoeker 

zich in het Verre Oosten wanen.  

 



 

Het speelt zich allemaal af in de tuin en Oranjerie van het museum, op beide dagen tussen 

12.00 en 17.00 uur. Heel bijzonder zijn daar de Taiko trommelaars die op zondag een aantal 

optredens verzorgen. Maar ook zaterdag is een bezoek de moeite waard, want alle andere 

elementen zijn beide dagen te zien. Zoals de expositie van kimono’s. Of de mooie bonsai's in 

de Oranjerie. Deskundigen werken actief aan de boompjes en geven graag uitleg over de 

bonsaiteelt en het onderhoud daarvan.    

 

Demonstraties zijn er ook in de vorm van Samoerai-zwaardgevechten, Tai chi, acupuntuur en 

yoga. Aan de yoga workshop kan iedereen deelnemen. De matjes liggen voor je klaar in de 

museumtuin. Terzijde: liggend ervaar je zo'n tuin weer eens heel anders!  

En er is meer op het gebied van welzijn. Zo kun je plaatsnemen in een stoel om een Guasha-

behandeling te ondergaan. Deze behandeling is bedoeld om uw lichaam te ontgiften. Verder is 

er een deskundige op het gebied van klankschalen die je alles kan vertellen over de werking 

daarvan.  De trillingen van deze klankschalen voel je in je lijf en brengen het lichaam in balans.  

 

Heb je tussendoor lekkere trek? Dan zijn er heerlijke Oosterse hapjes aanwezig in de vorm van 

Sushi en Yakitori. 

 
 

In de Oranjerie zijn verschillende kunstvormen te zien. In het oog springend zijn o.a. de 

Kimono’s en de demonstraties groenten snijden. Een deskundige snijdt daar ware kunstwerkjes 

uit. Ook mooi: het zentangle tekenen. Dat is niet alleen een kunstvorm, maar tegelijk ook een 

vorm van meditatie. Verder is er een bijzonder schilderij te zien, bestaande uit maar liefst 7777 

gevouwen kraanvogels. Spectaculair is Raku, een glazuurtechniek op aardewerk die in de 

museumtuin wordt gedemonstreerd met open houtvuur. In de tuin zijn ook diverse Torii-

poorten te zien. 



 

 

Speciaal voor kinderen is de Oosterse kinderhoek, waar ze kunnen kennismaken met origami 

en kirigami. Verder zijn er spelletjes, kan er worden gekleurd en geschilderd en worden er 

spannende verhalen verteld.  

Tot slot: de Aziatische klokken van het museum kunnen natuurlijk niet achterwege blijven. 

Beide dagen worden rondleidingen speciaal afgestemd op deze bijzondere klokken. 

 

Voor een bezoek aan de Oosterse dagen gelden de normale entreeprijzen van het museum. 

Speciale aanbieding is een gezins- of seniorenpas voor 25 euro. Hiermee kunnen ouders of 

grootouders sámen met hun (klein)kinderen tot en met 15 jaar het museum een jaar lang 

onbeperkt bezoeken! 

 
 

Expositie Brabantse Mode & Meer afgelopen: Gruts, Gaaf 

& Gemoedelijk  

Ondergedompeld in Brabantica  

 
 

Zij op leeftijd en volslank en hij leek evenmin weggelopen uit het snelle wereldje van de 

modefotografie. Maar de rood-witte Daf stond er zo uitdagend bij en het rood-witte 

bloemenboeket op de karakteristieke motorkap oogde zo lekker fris. Dan poseer je toch 

even voor die leuke vakantiekiek!  

 

Thuis zagen ze de snapshots terug en werd de mooie herinnering opgeslagen: een zomerse 

zondagmiddag in het museum Klok & Peel in Asten. Waar in de vakantiemaanden in de 



 

Oranjerie - omgedoopt tot Brabant Paviljoen - de expositie 'Brabantse Mode & Meer' te zien 

was.  

Een initiatief van de Brabantse Hoeders, dat voor Klok en Peel als geroepen kwam. Want daar 

kon de reizende expositie uitgerekend dit jaar mede vorm geven aan het predicaat 'Het Leukste 

Uitje Van Brabant 2015'.   

Zes weken lang waren er 15 verrassende modecreaties te zien  in het rood-wit van de Brabantse 

vlag. Van een eigentijdse golfoutfit tot een bruidsjurk, gebaseerd op de historie van Brabant. 

Draagbare kleding voor vrouwen, mannen, jongeren én kinderen.  

Ronduit verrassend om de hippe collectie van mode-ontwerpster Truus de Kanter (1946) aan te 

treffen in een museum waar je naar toe gaat voor zingend brons & Peellandse natuur. En 

leerzaam ook:  kinderen konden bij de ontwerpster een workshop volgen. Daarbij: wie realiseert 

zich dat de rood-wit geblokte Brabantse vlag niets van doen heeft met het veel bezongen 

Brabants Bont?   

En dan was er nog dat ' & meer'. Veel meer zelfs, want bezoekers konden zich onderdompelen 

in 'Brabantica'. Bij de opening van de expositie door Jan Post, vice-voorzitter van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant,  was een rood-witte Brabantse bruidstaart 

aangesneden. Maar er waren ook wafels en andere streekproducten van Betsy's Hof, de 

Brabantse Hap van Ton van Eijk, en de zomerkoninkjes van de Aardbeienman. Nog meer 

consumptieve producten: Brabantse biersoorten én het opnieuw op de markt gebrachte 

frisdrankenmerk Exota.  

Permanent  was de aandacht voor het rood-wit van PSV - Phoxy kwam zelfs langs - en voor op 

en top Brabantse producten als het gaaf bewaarde Dafje, een roodwitte fiets van het lokale 

fietspaleis en de rood-witte meiboom van de muziektheaterproductie Mistero, Brabantse 

volksopera.  

 



 

En dan het Brabants dialect. Tijdens de officiële opening had de familie Swanenberg er 

aandacht voor gevraagd en Cor en Nelleke en Jos waren op hun wenken bediend. De hele 

tentoonstelling lang waren er op woensdag- en zondagmiddagen immers optredens van allerlei 

Brabantse muzikanten en vertellers. We zagen streektaalartiesten voorbij komen als Gerard van 

Kol; het trio John van der Sande, Maarten van der Zanden &  Luc de Graaf; volksmuziekgroep 

Horlepiep; liedzanger Hans van Gorp; zanggroep Pro et Contra; Toon & Riek Manders; 

Thomas Pieters; Bjorn v.d. Doelen en Sakkerdju alsmede verhalenmannen als Ed van de 

Kerkhof en Johan Biemans. Ook een bezoekje waard: het museumcafé voor Brabantse hapjes 

en drankjes en de uitstalling van Brabantse producten - boeken en cd's - in de museumwinkel.  

Al met al een tijdelijke expositie waarmee Klok en Peel op een uitstekende manier uitdrukking 

gaf aan de drie zachte G's.  

Die van:  Gruts, Gaaf & Gemoedelijk.   

 

Zes weken lang een dergelijk programma draaien in de vakantie periode vergt veel van de 

vrijwilligers organisatie. Een compliment en woord van dank zijn zeer op zijn plaats. 

 

Lezing Luc Rombouts in Museum Klok & Peel 

Wat weet het publiek van de beiaardier?  
 

Beiaardiers hebben hun vak 

eeuwenlang uitgeoefend buiten 

het zicht van het publiek. Dat 

mocht zelf bedenken hoe de 

carilloneurs hoog in torens hun 

klokken bespeelden. Vanaf de 

17e eeuw werden om didactische 

redenen afbeeldingen van 

spelende beiaardiers 

gepubliceerd. Die waren naar de 

vrije interpretatie van allerlei 

kunstenaars zeer divers. Deze 

afbeeldingen van beiaardiers 

illustreerden vaak hoe men een 

bepaalde tijd naar de 

beiaardcultuur keek. Over vier 

eeuwen afbeeldingen van 

beiaardiers heeft Luc Rombouts 

nu een attractieve causerie 

samengesteld. 

 

Die vindt zondag 6 september 

vanaf 14.00 uur plaats in Museum Klok en Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten. Rombouts 

(1962) is zelf beiaardier in Tienen en Leuven en daarnaast een groot pleitbezorger voor de 



 

klokkencultuur van de Lage Landen. Hij is onder andere bestuurslid van de Koninklijke 

Beiaardschool in Mechelen en van het Nationaal Museum Klok & Peel in Asten. Rombouts 

schreef onder andere het meermaals bekroonde boek 'Zingend Brons. 500 jaar beiaardmuziek 

in de Oude en de Nieuwe Wereld' (2010) dat vorig jaar nog een Engelse vertaling kreeg. 

 

 

Leuvense hoogleraar vertelt over zestiende-eeuwse 

criticus van heksenvervolging 

Anna Ceelen Lezing in Museum Klok & Peel 
 

Het twee jaar geleden bij het Astense kasteel geopende Anna Ceelen Huis treedt in 

september naar buiten met de eerste Anna Ceelen Lezing en een bezoek aan de 

tentoonstelling over hekserij die momenteel wordt gehouden in het Duitse Moers. 

Beide activiteiten kunnen door alle belangstellenden worden bijgewoond. 

 

Het documentatiecentrum voor de 

studie van hekserij is genoemd naar 

de Astense Anna Ceelen, een van 

de 25 vrouwen die in 1595 om het 

leven kwamen bij de grote 

heksenjacht in Peelland. Als laatste 

slachtoffer stierf zij door marteling 

in de kelder van kasteelheer 

Bernard van Merode. Het centrum 

houdt zich bezig met hekserij en 

magie en onderwerpen die daaraan 

verwant zijn.  Een van de 

voorgenomen activiteiten is een 

jaarlijkse lezing rond de Open 

Monumenten Dagen in september, waarbij een vooraanstaande deskundige uit de wetenschap, 

kunst of cultuur naar Asten komt om te spreken en te discussiëren. 

De eerste Anna Ceelen Lezing wordt op vrijdag 11 september gegeven door Vera Hoorens, 

hoogleraar sociale psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven 

De lezing vindt plaats in Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat in Asten en begint om 20 

uur. De toegangsprijs voor de lezing is € 5,-  per persoon (incl. koffie/thee bij aankomst). 

De dag na de lezing, zaterdag 12 september, is er voor geïnteresseerden in dit onderwerp 

gelegenheid de hekserijtentoonstelling te bezoeken in het Grafschafter Museum in het Duitse 

Moers. De boeiende tentoonstelling ‘Aberglaube und Hexenwahn am Niederrhein’ , die dan 

haar laatste weekeinde beleeft, geeft een uitstekend beeld van de vervolging en de ideeën die 

eraan ten grondslag lagen.  De werkgroep Anna Ceelen Huis heeft geregeld dat de de historica 

Diana Finkele, directeur van het museum en samenstelster van de tentoonstelling, een 



 

rondleiding verzorgt. Ook Vera Hoorens is aanwezig om op onderdelen toelichting te kunnen 

geven.   

 

Wie gebruik wil maken van deze gelegenheid om door uitleg van deskundigen zicht te krijgen 

op de achtergronden van de heksenvervolging, wordt verzocht zich vooraf voor lezing en/of 

rondleiding aan te melden via sbka@outlook.com in verband met de organisatie in de beide 

musea.  

 

Het is de bedoeling dat men op eigen gelegenheid naar Moers gaat. De stad ligt voorbij Venlo; 

met de auto is het vanuit Asten drie kwartier rijden. De kosten van de rondleiding zijn ook € 5,- 

per persoon.  

 

Lezing en rondleiding worden georganiseerd door Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten in 

samenwerking met Museum Klok &Peel. 

 
 

Agenda 2015 

In het kort: 

6 juli t/m 30 augustus Kinderactiviteiten tijdens de Zomervakantie 

22 & 23 augustus Oosterse dagen 

6 september Lezing: Beiaardiers in actie, 4 eeuwen afbeeldingen van beiaardiers door Luc 
Rombouts 

11 september Lezing: Eerste Anne Ceelen lezing 

13 september Concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

9 november Lezing Oost-Brabant in de Franse tijd door Simon van Wetten 

15 november Concert Seanma (Keltische muziek) 

30 november Van wingewest tot beschermd natuurmonument door Henk Zingstra 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Lezing Luc Rombouts in Museum Klok & Peel 

Wat weet het publiek van de beiaardier?  
 

Beiaardiers hebben hun vak 

eeuwenlang uitgeoefend buiten 

het zicht van het publiek. Dat 

mocht zelf bedenken hoe de 

carilloneurs hoog in torens hun 

klokken bespeelden. Vanaf de 

17e eeuw werden om didactische 

redenen afbeeldingen van 

spelende beiaardiers 

gepubliceerd. Die waren naar de 

vrije interpretatie van allerlei 

kunstenaars zeer divers. Deze 

afbeeldingen van beiaardiers 

illustreerden vaak hoe men een 

bepaalde tijd naar de 

beiaardcultuur keek. Over vier 

eeuwen afbeeldingen van 

beiaardiers heeft Luc Rombouts 

nu een attractieve causerie 

samengesteld. 

 

Die vindt zondag 6 september 

vanaf 14.00 uur plaats in Museum Klok en Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten.  



 

 

Rombouts (1962) is zelf beiaardier 

in Tienen en Leuven en daarnaast 

een groot pleitbezorger voor de 

klokkencultuur van de Lage 

Landen. Hij gaf concerten in 

Europa en de Verenigde Staten en 

trad op tijdens festivals en 

congressen. Samen met zijn collega 

Twan Bearda vormt hij het 

beiaardduo The Bells' Angels, dat 

het repertoire voor beiaard 

vierhandig exploreert. Hij is 

bestuurslid van de Koninklijke 

Beiaardschool in Mechelen en van 

het Nationaal Museum Klok & Peel 

in Asten. Luc publiceerde in de 

jaren ’90 de herontdekte 

manuscripten van het Leuvens 

beiaardhandschrift en de preludia 

van Matthias Vanden Gheyn. 

Verder zet hij zich in om de 

beiaardcultuur bekend te maken bij 

het grote publiek. Hij was 

eindredacteur van het boek ‘De 

beiaard, Een politieke geschiedenis’ (2009) en schreef de beiaardgeschiedenis ‘Zingend brons. 

500 jaar beiaardmuziek in de Oude en de Nieuwe Wereld’ (2010). Dit laatste boek werd 

meermaals bekroond en kwam in 2014 op de internationale markt in Engelse vertaling (Singing 

Bronze. A History of Carillon Music). Onlangs zelfs nog. Zie bericht in deze nieuwsbrief. 

Deze zomer treedt Luc onder meer op in Bergen-op-Zoom, Baarn, Vlaardingen, Grimbergen 

en Ronse. 

 
 

Regionale Showband Bv de Vloer in Oranjerie Klok & 

Peel 



 

 

 

Op zondag 13 september klinkt er weer muziek in de Oranjerie van Museum Klok & 

Peel  in Asten. Die dag verzorgt showband Bv de Vloer een concert van 14.00 tot 16.00 

uur. 

Bv de Vloer is geen leverancier van parket- of tegelvloeren. De afkorting Bv staat voor 'Benen 

van'. Volledige naam is dus: Benen van de Vloer.  En ja, dat kan bij dit grote regionale 

showorkest uit Zuidoost Brabant. De formatie werd in 1993 in Lierop geboren als The Summer 

Music Band. Toen speelde het orkest vooral Egerländer, maar dat repertoire is al lang 

vervangen door een veel breder muziekscala. Onder het motto ‘Let us entertain you’ vertolkt 

Bv de Vloer tegenwoordig herkenbare classics en moderne muziek (soul, latin, pop, rock). 

Daarbij valt te denken aan het werk van o.a. The Beatles, Anouk, Robbie Williams, Tina Turner 

en Tom Jones. De muziek wordt  met een bezetting van meer dan 20 muzikanten uitgevoerd. 

Samen staan ze voor energieke optredens. 

 

 

Belangrijke prijs voor bestuurslid Luc Rombouts  

Provinciale Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde 

Luc Rombouts, verbonden aan Museum Klok & Peel, en de KU Leuven en zelf 

beiaardier van Tienen, ontving zondag 30 augustus j.l. de laureaat van de Provinciale 



 

 

Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde 2014 voor zijn lijvige publicatie ‘Zingend brons. 

500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld’. 

Het gezelschap werd zondag 

verwelkomd door Luk Lemmens, 

gedeputeerde voor cultuur. De 

Gouverneur van de Provincie 

Antwerpen, Cathy Berx, reikte de 

prijs uit.  

‘Zingend brons. 500 jaar 

beiaardmuziek in de Lage Landen 

en de Nieuwe Wereld’ rolde in 

2010 van de persen, telt bijna 500 

bladzijden en is ook naar het 

Engels vertaald. Luc Rombouts vat 

500 jaar beiaardgeschiedenis 

overzichtelijk samen in drie grote 

tijdspannes. Hij raakt daarbij aan 

alle aspecten van deze traditie: de 

bouw, de bespeling, de wereldwijde 

verspreiding en de opleiding tot 

beiaardier. Hij verweeft 

geschiedenis en actualiteit en plaatst 

zijn thema’s in een ruime culturele 

en politieke context. 

In haar verslag omschrijft de jury, 

samengesteld uit vijf leden van de 

Provinciale Commissie voor  

Gouverneur Cathy Berx (L), Luk Lemmens (M) en Luc Rombouts (R) 

Geschiedenis en Volkskunde, het werk als origineel, diepgaand, vér-reikend, wetenschappelijk 

gefundeerd, rijk aan inhoud en ‘melodieus van voorslag tot nagalm’. Opvallend daarbij zijn ook 

de geleerdheid van de auteur, het virtuoos taalgebruik, de wetenschappelijke degelijkheid en het 

feit dat het boek voor een breed publiek toegankelijk is. Het is niet de eerste keer dat de auteur 

met deze publicatie in de prijzen valt. Zijn werk werd in 2011 nog bekroond met de Visser 

Neerlandia-prijs van het Algemeen-Nederlands Verbond. De prijs wordt naar jaarlijkse traditie 

op het einde van augustus uitgereikt tijdens de Cultuurmarkt. 

De boeken ‘Zingend Brons’ en ‘Singing Bronze’ is nog verkrijgbaar in de museumwinkel van 

Museum Klok & Peel. Bestellen kan via info@museumklokenpeel.nl 

 

 



 

 

Agenda 2015 

In het kort: 

6 september Lezing: Beiaardiers in actie, 4 eeuwen afbeeldingen van beiaardiers door Luc 
Rombouts 

11 september Lezing: Eerste Anne Ceelen lezing 

13 september Concert BV de Vloer 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

9 november Lezing Oost-Brabant in de Franse tijd door Simon van Wetten 

15 november Concert Seanma (Keltische muziek) 

30 november Van wingewest tot beschermd natuurmonument door Henk Zingstra 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 
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Uitreiking van UNESCO erkenning van de beiaardcultuur 

in België 
 

Vandaag was een uitermate belangrijke dag voor de klok- en beiaardcultuur. In Brussel heeft de 

uitreiking van de UNESCO erkenning van de beiaardcultuur in België plaats gevonden. De 

inzet en inbreng van onze bestuurder Luc Rombouts is van enorme betekenis geweest om dit 

resultaat te bereiken. 

 

Luc Rombout is beiaardier en schrijver 

van het boek “Zingend Brons, 500 jaar 

beiaardmuziek in de Lage Landen en de 

Nieuwe Wereld”. Het boek is vertaald in 

het Engels (Singing Bronze) en 

behandelt de beiaardgeschiedenis 

overzichtelijk met alle aspecten van deze 

traditie: de bouw, de bespeling, de 

wereldwijde verspreiding en de opleiding 

tot beiaardier. Rombouts ontving 

verschillende prijzen voor dit werk dat 

geschiedenis en actualiteit verweeft en de 

thema’s in een ruime culturele en politieke context plaatst. Het boek is in Museum Klok & Peel 

verkrijgbaar. 

 

Daarnaast is Rombouts medeoprichter van het Internationaal Expertise Centrum Zingend 

Brons (2014) in Museum Klok & Peel. Naast de ambitie van het opstarten van een 

wetenschappelijk tijdschrift voor campanologie, moet het centrum deeldomeinen ondersteunen 

en stimuleren, de kennis van klokken en beiaarden beter documenteren en verankeren.  Dit 

draagt bij tot grotere aandacht voor het erfgoed van klokken en beiaarden als belangrijke 

elementen in de maatschappelijke- en cultuurgeschiedenis. 

 

 

 



 

 

Persbericht UNESCO 

Unesco zet 500 jaar oude Belgische 

beiaardcultuur in de kijker 
 

Op vrijdag 18 september 2015 is Brussel DE beiaardstad van Europa. Beiaardiers uit 

binnen- en buitenland verzamelen op die dag in de hoofdstad van ons land.  

Hoogtepunt is de ‘omtovering’ van de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal tot de 

grootste ‘live jukebox’ ter wereld!  

 

Kom mee luisteren en vieren! 

Een jaar geleden erkende Unesco de beiaardcultuur in 

België ‘als voorbeeldpraktijk voor de borging van 

Immaterieel Cultureel Erfgoed’. De Vlaamse Unesco 

Commissie en haar Frans- en Duitstalige 

Zustercommissie grijpen deze verjaardag aan om de 

internationale gemeenschap van beiaardiers op 

gepaste wijze in de bloemetjes te zetten.  

De beiaardtraditie gaat in onze streken ruim 500 jaar 

terug en is het oudste muzikale massamedium uit de 

geschiedenis. De beiaard kan omschreven worden als 

de koperen voorloper van radio en internet. Vandaag 

koesteren nog steeds zeventig Belgische steden en 

gemeenten een of meer beiaarden in hun belfort of 

kerktorens. Beiaardiers van alle leeftijden roepen op 

het instrument een unieke atmosfeer op die het 

samenleven en werken in de stad aangenamer maakt. 

Hun repertoire strekt zich uit van Bach tot Coldplay. 

Prof. dr. Marc Vervenne, Ere-Rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse Unesco 

Commissie en de heer Philippe Busquin, Minister van Staat en voorzitter van de Belgische 

Frans- en Duitstalige Unesco Commissie nodigen het ruime publiek uit om deze feestelijke dag 

bij te wonen.  

 

Het officiële gedeelte start om 14.00 uur in de Gotische zaal het Brusselse Stadhuis met een 

verwelkoming door mevrouw Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van Brussel. Minister van 

Staat Philippe Busquin en Prof.dr. Marc Vervenne, ererector KU Leuven stellen het 

beiaarddossier voor. De Belgische beiaardverenigingen ontvangen dan de officiële Unesco-

oorkonde plechtig uit handen van de heer Salvatore Mineo, hoofd van het Unesco 

verbindingskantoor bij de Europese Instellingen in Brussel.  

Om dit feestelijk gebeuren nog meer luister te geven wordt een mobiele beiaard uit het Noord-

Franse Douai bovenaan de Kunstberg geplaatst. Van 10.00 uur tot 13.45 uur zullen beiaardiers 

uit Vlaanderen en Wallonië samen met studenten van de verschillende beiaardscholen dit 

bijzondere instrument bespelen. Tot in het Brusselse stadscentrum zal de feestelijke 

klokkenmuziek te horen zijn. 



 

 

 

Het evenement sluit om 15.00 uur af met een groots concert  op de beiaard van de Sint-

Goedele en Sint-Michielskathedraal. Dit concert is te beluisteren op het Sint-Goedelevoorplein, 

dat is het park voor de kathedraal. Het publiek zal kunnen bewijzen dat beiaardmuziek zeer 

actueel is. De grote beiaard van de kathedraal, met zijn 49 klokken, wordt omgevormd tot “de 

grootste jukebox ter wereld”: uit een speellijst van nationale en internationale hits bepaalt het 

publiek op papier of aan de hand van een gloednieuwe mobiele ‘beiaardapp’ welke stukken de 

beiaardiers van 245 treden hoog zullen laten klinken. Pascaline Flamme, stadsbeiaardier van 

Doornik en Bergen, en Kenneth Theunissen, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, spelen live 

de gekozen nummers. Zij die hun stem zullen uitgebracht hebben zullen als beloning op het 

Voorplein van de kathedraal gratis kunnen proeven van het speciale ‘Beiaardbier’ van brouwerij 

Broeder Jacob uit Wezemaal. 

 

 

Agenda 2015 

In het kort: 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

9 november Lezing Oost-Brabant in de Franse tijd door Simon van Wetten 

15 november Concert Seanma (Keltische muziek) 

30 november Van wingewest tot beschermd natuurmonument door Henk Zingstra 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 

mailto:actueel@museumklokenpeel.nl
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Voorbereidingen Jubileumeditie  

25e Pompoendagen van start 

  

Ze zijn gestart, de voorbereidingen van de 25e Pompoendagen Asten. Aan alle medewerkers en 

vrijwilligers wordt de komende tijd een extra inspanning gevraagd om in negen dagen tijd de 

meer dan tienduizend bezoekers een fantastische dag te bezorgen.  

Ook dit jaar worden weer tienduizenden pompoenen verzameld (of bijeengebracht?) 

(samengebracht) die de Museumtuin omtoveren in een kleurrijke pompoenwereld met 

activiteiten voor jong en oud. De komende weken komen nog veel pompoenen naar Asten 

waaronder ook enige reuze pompoenen. Verder zijn we druk bezig met het inrichten van het 



 

verhalenbos en het maken van honderden liters pompoensoep die tijdens het evenement 

geproefd kan worden.  

Rabo Museumkidsweek 2015 

Naast de jubileumeditie met nadruk op Klok en Peel, is er dit jaar tijdens de Pompoendagen 

aandacht voor de Rabo Museumkidsweek. Museum Klok & Peel neemt deel aan de 

Museumkidsweek met een sprookje over een heks die de klokken betoverd heeft. De kinderen 

die het museum bezoeken kunnen de betovering verbreken door het versieren en inkleuren van 

een klok en een wulp. 

 

 

We gaan er weer voor! 

Nomineer Klok & Peel voor het Leukste uitje 

van Noord-Brabant 2016! 

 
In maart 2015 werd Museum Klok & Peel uitgeroepen tot het ‘Leukste uitje van Noord-

Brabant’. We waren hier erg blij mee: de prijs heeft het museum opnieuw bovenregionaal in de 

kijker gezet. Zo werden we genoemd en getoond op RTL4’s ‘Land van ANWB’ en vermeld in 

het ANWB ledenblad ‘de Kampioen’. Verder is contact gelegd met het ‘Leukste uitje van 

Nederland’, de Efteling, die twee keer op rij deze prijs in de wacht sleepte.  

Ook in 2016 willen we Klok & Peel weer op de kaart zetten. Hiervoor hebben we uw hulp 

nodig. U kunt Klok & Peel nomineren voor de verkiezing van Leukste Uitje van Noord-

Brabant 2016. We stellen dit erg op prijs. Nomineer (vóór 17 oktober aanstaande) Museum 

Klok & Peel als volgt       



 

Stap 1. Ga naar de volgende webpagina  https://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-

peel/verkiezing . (Sleep de cijferbalk naar het gewenste cijfer) Geef het museum op de 

cijferbalk een cijfer en klik op de button “geef cijfer”.  

Stap 2. Klik nogmaals op de button “nomineer”. 

Stap 3. Vul uw naam en email adres in en klik op de button “versturen” om ons te nomineren.  

Stap 4. U ontvangt een e-mail op het door u ingevoerde e-mailadres. In deze e-mail kunt u uw 

nominatie bevestigen en maakt u kans op vijf tickets voor de Efteling! 

Vervolg 

Op 2 november 2015 wordt bekend wat de top 10 is van genomineerde provinciale uitjes. Bij 

de beoordelingsronde (die loopt van 2 november 2015 t/m 3 januari 2016) kunt u de 

genomineerde uitjes beoordelen. U kunt dan stemmen door de genomineerde uitjes te 

beoordelen op vijf aspecten. U kunt tevens stemmen op de lijst met landelijke uitjes die dan 

bekend wordt gemaakt.  

Op 21 maart 2016 wordt tijdens een feestelijke prijsuitreiking bekend wie de winnaars zijn van 

het Leukste uitje van Nederland en van de Leukste uitjes van alle provincies in 2016. De best 

beoordeelde uitjes mogen een jaar lang de titel "Leukste uitje van ….” voeren. Ook de nummer 

2 en nummer 3 worden in het zonnetje gezet.  

Zet Klok & Peel weer op de kaart en nomineer ons! 

 

Agenda 2015 

In het kort: 

15 oktober Beeldherkenning Asten in ErfgoedPunt Peel 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

9 november Lezing Oost-Brabant in de Franse tijd door Simon van Wetten 

15 november Concert Seanma (Keltische muziek) 

30 november Van wingewest tot beschermd natuurmonument door Henk Zingstra 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

https://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing
https://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing
mailto:actueel@museumklokenpeel.nl
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25e Pompoendagen in Asten 

Grootste Pompoenfestijn Benelux viert 

jubileum  

  

In het Brabantse Asten vinden van 24 oktober tot en met 1 november voor de 25e keer de 

jaarlijkse Pompoendagen plaats. Het evenement is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een razend 

populair gezinsuitje tijdens de herfstvakantie. Bij Museum Klok & Peel worden ieder jaar 

tienduizenden pompoenen samengebracht, die de Museumtuin omtoveren tot een kleurrijke 

pompoenwereld, waar  activiteiten voor jong en oud plaatsvinden. Bezoekers zijn dagelijks 

welkom van 12.00 tot 17.00 uur.    

Met tienduizenden pompoenen kunnen duizend-en-één verschillende creaties worden gemaakt. 

Dat gebeurt ook, elk jaar weer. En al die creaties vinden een plekje in de feeërieke museumtuin. 

Bezoekers betreden er een heus sprookjesland.  

Er is een gezellige markt waarop van alles te zien, te ruiken en te proeven valt. Ook in de 

Oranjerie in de Museumtuin vinden diverse leuke activiteiten plaats. Heeft u trek in 

pompoensoep? Er worden honderden liters gemaakt! En voor wie thuis pompoensoep wil 

maken, zijn er kant en klare pompoensoeppakketten en recepten te koop.  



 

Verder zijn op de pompoenmarkt natuurlijk pompoenen te koop, kunnen kinderen zelf een 

Halloween-pompoen uithollen en versieren of kaarsjes maken. Een beetje spannend, maar wel 

heel bijzonder is het verhalenbos waar dit jaar het thema Klok en Peel wordt uitgebeeld. Laat je 

hier verrassen, onder andere, door de Witte Wieven. 

    

Reuzenpompoenen 

In de museumtuin zijn ook reuzenpompoenen te bewonderen. Die zijn zo groot en zwaar, dat 

ze enkel met een heftruck verplaatst kunnen worden. Op de Pompoendagen is ook informatie 

te verkrijgen over het kweken van pompoenen. Misschien lukt het  jou ook  om volgend jaar 

zelf een reuzenpompoen te kweken.  

Pompoenrotondes 

In de afgelopen 25 jaar is het evenement voor veel gezinnen een vast uitje in de herfstvakantie 

geworden. Niet alleen bezoekers uit de regio, maar vanuit alle verre windstreken weten de weg 

naar Asten te vinden. Het klokkendorp heeft dan ook zoveel waardering voor deze activiteit 

van Museum Klok & Peel, dat in dit jubileumjaar zes rotondes worden versierd met een klok, 

gemaakt van pompoenen...  

De betovering, verbreek jij ‘m? 

De Pompoendagen vallen samen met  de Rabo Museumkidsweek. Deze activiteit vindt dit jaar 

voor de eerste keer plaats en is gericht op kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Dat komt toevallig 

heel goed uit. Het museum heeft namelijk de hulp van jullie - kinderen - nodig, omdat de 

klokken van het museum zijn betoverd door de Peelheks. Tijdens het evenement kunnen jullie 

meehelpen om de betovering te verbreken. Als bedankje krijg je een leuke beloning!   



 

Mensen die het liefst op minder drukke dagen komen, kunnen het beste op de zaterdagen of 

maandagen komen. De minst drukke dagen zijn doorgaans de beide zaterdagen. Op 

www.museumklokenpeel.nl vind je het programma met de dagelijkse activiteiten.  

 

Opnieuw opnames Tussen Kunst en Kitsch in Klok & Peel  

Kaarten vanaf nu te bestellen 

 

Opname in Oranjerie in Museumtuin Klok & Peel op 22 april 2013 

Op maandag 9 mei 2016 vinden opnieuw opnames voor het tv programma Tussen Kunst en 

Kitsch plaats in Museum Klok & Peel. De aantrekkelijkheid van en de gastvrijheid op de locatie 

die de programmamakers in april 2013 ondervonden, hebben beslist meegespeeld in de keuze 

om terug te keren naar Asten.  

Wilt u de opnames bijwonen dan kunt u toegangskaarten kopen via de website 

http://web.avrotros.nl/tussenkunstenkitsch/over/opnamedagen.aspx 

Heeft u een voorwerp waarvan u de waarde wel eens wilt weten? Wacht dan niet te lang! De 

toegangskaarten zijn doorgaans snel uitverkocht. 

 

http://www.museumklokenpeel.nl/
http://web.avrotros.nl/tussenkunstenkitsch/over/opnamedagen.aspx


 

Agenda 2015 

In het kort: 

24 oktober t/m 1 november Pompoendagen (25e editie). Thema: “Klok & Peel” 

9 november Lezing Oost-Brabant in de Franse tijd door Simon van Wetten 

15 november Concert Seanma (Keltische muziek) 

30 november Van wingewest tot beschermd natuurmonument door Henk Zingstra 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 
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Vooraankondiging tentoonstelling 

 



 

Jef Rottiers was een Belgisch beiaardier, onderwijzer, docent, kunstschilder, componist en 

auteur. De dertigste verjaardag van zijn overlijden en de recente verwerving door het Museum 

Klok & Peel van zijn minutieus geschilderde replica van De Tuin der Lusten vormen de 

aanleiding voor een tentoonstelling over deze veelzijdige kunstenaar.   

 

 

 

Stem en maak kans op musicaltickets 

Nominatie Leukste uitje Noord-Brabant 2016  



 

 

Museum Klok & Peel is opnieuw genomineerd voor Leukste Uitje van Noord-Brabant. Tot 3 

januari 2016 kan gestemd worden op de website van de ANWB: 

www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing   

Beoordeel onderaan op de webpagina Klok & Peel, vul je gegevens in en bevestig daarna de 

email die je ontvangt. Met je stem zet je de Peel op de kaart en maak je kans op vijf 

musicaltickets voor ‘The Bodyguard’. Op 15 maart wordt de winnaar bekend gemaakt. 

In maart van dit jaar werd het museum door de ANWB al uitgeroepen tot ‘Het leukste uitje van 

Noord-Brabant 2015’. Met deze prijs trekt het museum opnieuw bovenregionale aandacht. In 

de zomer- en herfstvakantie wisten veel mensen dan ook de weg naar het museum in Asten te 

vinden. Attractiepark de ‘Efteling’ won twee jaar op rij de prijs van ‘Leukste uitje van 

Nederland’. Leuke aanleiding voor de twee winnaars om nader kennis te maken; de directie van 

de Efteling was onlangs dan ook te gast in Klok & Peel.  

In 2016 maakt Museum Klok & Peel een start met de kwaliteitsslag van de vaste museale 

opstelling. Nu al, in december, opent de nieuwe tentoonstelling ‘De wereld van Jef Rottiers, 

rondom de Tuin der Lusten’. In het voorjaar volgt de tentoonstelling ‘De Peel, een mysterie’.  

Op deze nieuwsbrief volgt een e-mail met bovenstaande bericht die u eenvoudig kunt 

doorsturen. Wij zouden het zeer waarderen indien u deze wilt doorsturen naar familie, 

vrienden, collega’s etc. 

 

http://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing


 

Op en top Astens kerstconcert in  

Oranjerie museum Klok & Peel 

 

Twee gerenommeerde Astense zangverenigingen gaan zondag 13 december tussen 14.00 en 

16.00 uur samen bewijzen dat het lokale zangtalent een pracht van kerstconcert kan verzorgen. 

Plaats van handeling: de Oranjerie van Museum Klok & Peel  in Asten. Optredende 

verenigingen: Vocal Surprise en het Astens Mannenkoor.  

In 2014 vond in een volle Oranjerie voor het eerst een kerstconcert plaats. Het spits werd 

afgebeten door een Somerens koor. Het concert smaakte naar meer en vandaar dat er nu een 

nieuwe editie komt, waarin twee Astense koren de kerstfakkel overnemen.  

Vocal Surprise ging in 1997 van start als een initiatief van een groepje vriendinnen. In de loop 

der jaren sloten zich veel enthousiaste zangeressen aan. Nu is het een dynamisch koor met 

ongeveer zestig leden van jonge tot middelbare leeftijd. Hun doel is om zichzelf én anderen te 

vermaken met stemmige koormuziek en gezelligheid. In september dit jaar leverde het koor  

daarvan een fraai bewijs met het Vocal Surprise Songfestival, een show die drie keer een 

uitverkocht gemeenschapshuis de Klepel trok. Tijdens het kerstconcert zal dirigente Lia van 

Veghel het koor voor de laatste keer leiden. De instrumentale begeleiding is in handen van 

pianist Rene Vermaes. 



 

 

Het Astens Mannenkoor bestaat al sinds 1968. Dit koor telt ongeveer 60 actieve zangers en 

staat onder leiding van Poul van Rooij, de zesde dirigent in de geschiedenis van het koor. 

Onder zijn leiding wordt hard gewerkt  aan de idealen van deze vereniging. Dat is in de eerste 

plaats: het met plezier zingen. Daarnaast heeft Het Astens Mannenkoor zich altijd betrokken 

gevoeld bij de Astense samenleving, die vaak wordt getrakteerd op mooie koorconcerten. 

Verder houdt het AMK de schwung erin met uitwisselingen met regionale en buitenlandse 

koren. Het Astens Mannenkoor wordt op piano of orgel begeleid door Oksana Bos-Baljva.  

Voor het bijwonen van het kerstconcert in de Oranjerie gelden de normale entreeprijzen van 

het museum. Speciale aanbieding is een gezins- of seniorenpas voor 25 euro. Hiermee kunnen 

ouders of grootouders sámen met hun (klein)kinderen tot en met 15 jaar het museum tot het 

eind van het jaar onbeperkt bezoeken. Actie: Als u nu een kaart koopt is deze t/m 31 december 

2016 geldig.  

 

Agenda 2015 

In het kort: 

13 december Kerstconcert Vocal Surprise & Astens Mannenkoor 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

Zaterdag 26 december Concert op de beiaard door Koen van Assche 

Zondag 27 december Concert Chapieter (Muziek uit alle windstreken) 

Dinsdag 29 december Concert Misto (Blokfluit ensemble)       

Zondag 17 januari Boudewijn & Chelsea, optreden in de Oranjerie 



 

 
 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 
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Gezelligheid voor jong en oud in de kerstvakantie 

Museum in Wintersfeer in Museum Klok & Peel 

 

Van 26 december tot en met 3 januari kunnen bezoekers dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur een 

gezellige dag beleven in Museum Klok & Peel. Het museum is aangekleed met diverse winterse 

taferelen en dagelijks vinden er activiteiten voor jong en oud plaats. Een ideaal uitje in de 

kerstvakantie voor gezinnen en grootouders met hun kleinkinderen.  

 



 

Modeltreinen 

De Oranjerie van het museum wordt omgevormd tot een wereld vol met modeltreinen 

Modelspoorclub Oost-Brabant richt deze namelijk in met diverse modelspoorbanen. Bekijk o.a. 

een waterlift voor treinen, een turfstrooisel fabriek en een winterlandschap met treinen. Enkele 

banen zijn speciaal voor kinderen. Door de trein te besturen kunnen ze een machinisten 

diploma behalen! 

 

Activiteiten voor jong en oud 

Iedere dag vinden er wisselende activiteiten voor kinderen plaats.  

 Ze kunnen bijvoorbeeld een kaarsje gieten, een kiekeboe poppetje of een kettinkje 

maken.  

 Heel bijzonder is de klankschaal die speciaal voor kinderen is. Wanneer je er geluid mee 

maakt gaat het water op een heel bijzondere manier dansen. Kom het maar eens 

uitproberen! 

 Maak je eigen schilderij! Kinderen vanaf 4 jaar kunnen een onderdeel van een schilderij 

kleuren en krijgen het resultaat thuis gestuurd. 

 Dagelijks starten er gratis rondleidingen om 13:30 uur en 15:00 uur door de collecties 

Klok & Peel. De gids vertelt hierbij o.a. over het ontstaan van de Peel of demonstreert 

het luiden van een klok.  

Live muziek 

Op enkele dagen klinkt er live muziek in het museum.  



 

 Op 26 december geeft beiaardier Koen van Assche een concert op zijn Bronzen Piano.  

 27 december verzorgt het blaasensemble ‘Chapieter’ de muziek. 

 29 december musiceert het blokfluit ensemble ‘Misto’ in het museum.  

In het museumcafé zijn “winterse” consumpties te verkrijgen: warme chocomel met slagroom, 

erwtensoep en Glühwein.  

Openingstijden 

Het museum is geopend op 2e kerstdag en 31 december geopend tot 16.00. Op 25 december 

en 1 januari is het museum gesloten. 

Speciale aanbieding is een gezins- of seniorenpas voor 25 euro. Hiermee kunnen ouders of grootouders sámen met 

hun (klein)kinderen tot en met 15 jaar het museum tot het einde van 2016 onbeperkt bezoeken! Museum Klok 

& Peel aan de Ostaderstraat 23 te Asten. 

 

Tentoonstelling met ‘Tuin der Lusten’ geopend  

Museum Klok en Peel Asten eert artistieke 

duizendpoot Jef Rottiers  



 

 

Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Brabant en Björn 

Siffer, Schepen Cultuur en Toerisme van Mechelen openden donderdag 17 december 2015 

samen letterlijk het drieluik van de Tuin der Lusten, een natuurgetrouwe kopie door Jef Rottiers 

van het schilderij dat onlosmakelijk met het Prado Museum in Madrid verbonden is. Het 

drieluik is één van de schilderijen die nu te bewonderen zijn in het Museum Klok en Peel. 



 

 

Jef Rottiers (1904-1985) was een artistieke duizendpoot. De man was niet alleen een bekwaam 

pedagoog en muziekdocent, maar ook een van de beste beiaardbespelers van zijn tijd, een 

productieve toondichter en een zeer gewaardeerde kunstschilder. Voldoende redenen voor 

Museum Klok en Peel in Asten om deze minzame kunstenaar komende maanden in het 

zonnetje te zetten. Dat gebeurt met de expositie 'De wereld van Jef Rottiers rondom de Tuin 

der Lusten', die de komende wintermaanden in het museum te zien zal zijn.  



 

 

 

Duurzame samenwerking Atlant Groep met 

Museum Klok & Peel  

Op donderdag 17 december is een 

nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Atlant Groep en Museum 

Klok & Peel gesloten. De 

overeenkomst werd getekend door 

algemeen directeur René 

Walenberg en directeur 

Groepsdetacheringen Paul 

Verbakel namens Atlant Groep en 

door voorzitter Harry van der Loo 

en vice-voorzitter Wil van 

Roosmalen van Museum Klok & Peel. 

De gevolgen van de invoering van de nieuwe Participatiewet gaan niet aan het museum voorbij. 

De instroom van mensen in het kader van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is gestopt. 

Hierdoor krijgt het museum, zeker op termijn, te maken met een breder aanbod van mensen 

die op dit moment buiten het arbeidsproces staan. De begeleiding van deze mensen, in 

combinatie met 170 vrijwilligers, is een uitdagende opgave voor de leiding van Museum Klok & 

Peel. 



 

Het doel van de overeenkomst is personen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te 

laten plaatsen dan wel ervaring op te laten doen in het kader van de Participatie Poort Klok & 

Peel. Deze bestrijkt het gebied Asten-Someren. De overeenkomst past binnen de ambitie van 

de Participatie Poort zoals benoemd in het beleidsplan van Klok & Peel ‘Duurzaam op weg 

naar 2020’ en sluit aan bij de doelstellingen van de Atlant Groep in het kader van de 

Participatiewet. 

 

 Leukste uitje van Noord-Brabant 2016?! 

Nog dertien dagen campagne 

 

Over dertien dagen worden de stemmen geteld. Wie wordt het ‘Leukste uitje van Noord-

Brabant 2016’? Naast Museum Klok & Peel zijn nog negen andere uitjes genomineerd. Bij een 

tussenstand half november stond Museum Klok & Peel op de derde plaats. Helpen jullie ons 

om door te stomen naar de eerste plek? Dit zou opnieuw aandacht en meer bezoekers 

opleveren voor Museum Klok & Peel. En die ambitie staat voor ons altijd op nummer 1! Je 

kunt stemmen op https://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing 

En nodig anderen ook uit te stemmen! 

Met je stem zet je de Peel op de kaart en maak je kans op vijf musicaltickets voor ‘The 

Bodyguard’. 

https://www.anwb.nl/landvananwb/museum-klok-peel/verkiezing


 

 

 

Agenda 2015 

In het kort: 

26 december t/m 3 januari Museum in Wintersfeer 

Zaterdag 26 december Concert op de beiaard door Koen van Assche op zijn Bronzen piano 

Zondag 27 december Concert Chapieter (Muziek uit alle windstreken) 

Dinsdag 29 december Concert Misto (Blokfluit ensemble)       

Zondag 17 januari Boudewijn & Chelsea, optreden in de Oranjerie 

Zondag 22 mei Alle Klokken Luiden in en rond het museum 

 

 

Colofon 

Redactieadres: actueel@museumklokenpeel.nl 

 

Telefoon: 0493-691865 

mailto:actueel@museumklokenpeel.nl

