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Programma/tentoonstellingen:

Vaste tentoonstellingen
•  Klok & Beiaardcollectie
•  Natuur- en cultuurhistorie De Peel
•  Museumtuinen

Speciale exposities
•  De Peel, een Mysterie
•  Asten klinkt in de Nôtre Dame
•  De Peel aan Zee
•  Klank van de Lage Landen
•  Samen het klimaat de baas t/m 27 augustus
•  In de ban van de Aa t/m 27 augustus

 Educatie
•  Doorlopend activiteiten gekoppeld aan de exposities voor basis- en voortgezet  
 onderwijs www.museumklokenpeel.nl/onderwijs

Openingstijden
•  Actuele openingstijden vindt u op www.museumklokenpeel.nl 

Evenementen
•  Museum in Wintersfeer van 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
  Zo 25 dec. (1e kerstdag) en 1 januari gesloten. Za 31 dec. open tot 16.00 u. 

Expositie

Samen het klimaat de baas 
Tot en met 27 augustus 2023
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Bedankt, 
Wil van Roosmalen! 

In het wintermagazine 2022 nemen 
wij met een passend interview 
publiek afscheid van onze penning-
meester Wil van Roosmalen. Wil was 
de rots in de branding met de 
vernieuwbouw van Museum Klok & 
Peel in 2012, beheerde tien jaar lang 
de financiën en bekleedde jaren-
lang het vicevoorzitterschap. 
Bij de recente bestuurswisseling 
bleef hij zo lang trouw op zijn post 
dat de overgang van het oude naar 
het nieuwe bestuur soepel kon 
plaatsvinden. Wil verdient daarom 
veel dank van alle geledingen van 
Museum Klok & Peel. Wij wensen 
zijn opvolger Henk van Moorsel een 
even succesvol bestuurslidmaat-
schap toe. Wil van Roosmalen blijft 
door zijn betrokkenheid bij de 
vriendenstichting en collectie-

stichtingen in de luwte aan het 
museum verbonden. Met bestuur, 
museummedewerkers en -vrijwil-
ligers nemen we nog op gepaste 
wijze ‘live’ afscheid van Wil als 
penningmeester. 

Dit magazine staat ook in het teken 
van een ambitieus duurzaamheids-
project. Samen met onder meer het 
IVN afdeling Asten-Someren, de 
stichting Culturele Vorming 
Someren-Asten en andere partici-
panten hebben wij het onderwijs-
project  ‘Lang leve planeet Aarde’ 
ontwikkeld. Met dit project hopen 
wij in deze tijd van klimaatsveran-
dering een kleine 3.000 basis school -
leerlingen interessant lesmateriaal 
over verduurzaming aan te bieden.
Direct daaraan gekoppeld is de 

tijdelijke tentoonstelling ‘Samen 
het klimaat de baas’ dat wij 
realiseerden in samenwerking met 
de gemeenten Asten en Someren 
en Waterschap Aa en Maas. 
Voor deze tentoonstelling nodigen 
wij u van harte uit! 

Ook staan in dit magazine de 
schijnwerpers nog eens vol op onze 
vernieuwde luidklokkenhal, waar de 
expositie ‘Waar de grote klok luidt’ 
al de hele zomer bewondering 
afdwingt. 

Veel leesgenoegen en graag tot 
ziens! 

Frans Stienen  
Voorzitter

In Memoriam Thérèse Eijsbouts-Knitel

Met verdriet maar ook met gevoelens van dankbaarheid 
hebben bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Museum 
Klok & Peel afgelopen zomer kennisgenomen van het over-
lijden van mevrouw Thérèse Eijsbouts-Knitel. 
Als echtgenote/weduwe van Max Eijsbouts, directeur van 
Royal Eijsbouts tussen 1962 en 1976; als moeder van Joost 
Eijsbouts, de huidige directeur van Royal Eijsbouts, en als 
bestuurslid van het vroegere Nationaal Beiaardmuseum was 
Treesje – zoals ze in Asten kozend werd genoemd – in ons 
museum altijd een graag geziene gast. 
Als goodwill-ambassadeur toonde zij zich tot op zeer hoge 
leeftijd bijzonder betrokken bij Museum Klok & Peel. 
Zij was graag van de partij bij openingen, boekpresentaties 
of NSO-concerten en wij zullen haar bij zulke gelegenheden 
node missen. Wij wensen de familie Eijsbouts en de Royal 
Eijsbouts na het verlies van mevrouw Thérèse Eijsbouts 
sterkte en veel mooie herinneringen toe. 

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
van Museum Klok & Peel

Frans Stienen (l) 
met de vertrekkende 
penningmeester 
Wil van Roosmalen.

Verbindende
Pompoendagen 

De 31e editie van de Pompoendagen van Museum 
Klok & Peel van 22 tot en met 30 oktober was er een 
om in te lijsten. Mede dankzij het fraaie najaarsweer 
was het evenement goed voor meer dan 10.000 
bezoekers. Zij konden met een treintje op en neer 
pendelen tussen het museum en Asten centrum. 
Er was veel publieke waardering voor de algehele en-
tourage, opgebouwd met zo’n 20.000 pompoenen (!), 
en de creatieve presentatie van de ‘Astense iconen’. 
Ook de artistieke hoogstandjes van Inge Geurts en 
haar secondanten oogstten veel bewondering. De 
vele jeugdige bezoekers versneden samen met hun 
begeleiders honderden pompoenen tot Halloween-
maskers. Ook de workshops hadden over belangstelling 
niet te klagen. De gemotiveerde projectgroep onder 
leiding van Jos de Vries mag tevreden terugzien op 
een prachtig evenement! 

Voor sfeervol fotoverslag: zie pagina 12 en 13



4

Of hij eens naar het bouwplan wilde kijken. Zo begon 

in 2008 de 14-jarige verbintenis van Somerenaar 

Wil van Roosmalen met het Astense Museum Klok & Peel. 

Dit najaar neemt hij afscheid als penningmeester, een 

functie die hij sinds 2012 bekleedt. Tussen 2012 en 

2021 was hij bovendien vicevoorzitter. Van Roosmalen 

is niet rouwig dat hij er nu een punt achter kan zetten. 

Of toch? Hij heeft Museum Klok & Peel immers altijd 

met plezier helpen besturen. “Maar ja, de leeftijd, hè. 

Ooit moet je een stapje terugdoen.”

il van Roosmalen is 77 nu. Toen oud-voorzitter 
Harry van der Loo hem in 2008 binnenhaalde, 
was hij nog niet met pensioen. Wil herinnert 
zich Harry’s verzoek nog goed. 

Op bezoek
“Ik was met mijn kleinkinderen in het museum,” begint hij. 
“dat kende ik goed. En Harry kende ik al vanaf de tijd dat hij nog 
bij Goossens werkte. Ik was in die tijd mede-eigenaar van Wijnen 
Bouwgroep. Later zaten we samen in het bestuur van het 
Industrieel Contact Asten-Someren. Toen Harry daar als voor-
zitter vertrok, volgde ik hem op.” 
“Harry was in 2007 bij het museum begonnen en had er een 
gloednieuw bestuur geformeerd. In 2008 was die club bezig met 
een renovatie- en uitbreidingsplan, maar dat was nog incom-
pleet. Daar ‘even naar kijken’ had tot gevolg dat ik lid werd van 
de bouwcommissie.”

Bouwcommissie
“Die bestond aanvankelijk uit zes leden, maar werd afgeslankt 
tot drie leden toen het menens werd. Henny van Osch, Rien 
Hartjes en ik. Plus architect Van Hoogevest uit Amersfoort, die 
eerder de vleugel met de klokkengieterij had ontworpen en 
begeleid. Van Hoogevest zag dat wij mans genoeg waren om de 
bouw dit keer in eigen hand te nemen en schrapte het toezicht 
uit zijn begroting. Dat was onze eerste financiële meevaller.”
De renovatie van het museum inclusief 1.100 vierkante meter 
nieuwbouw kon dankzij diverse investeringsbijdragen én de 
tomeloze inzet van veel vrijwilligers voor 2,5 miljoen euro 
worden gerealiseerd. Een behapbare investering, maar wel 
een boel geld. 
 

W
Bestuurder
Van Roosmalen: “Het bestuur zei: ‘Als je zoveel geld beheert, 
kom je ook maar in het bestuur’ en zo gebeurde. Ik werd eerst 
gewoon bestuurslid en in 2012 penningmeester, tevens 
vicevoorzitter. Bijgevolg mocht ik dat jaar tijdens de officiële 
opening van het museum naast het hoog lopen. Harry naast 
koningin Beatrix en ik naast Commissaris van de Koningin 
dr. Wim van der Donk.”
Wil van Roosmalen zegt dat laatste tongue-in-cheek, want 
feitelijk is hij geen man van de schijnwerpers. Hij is liever de 
harde werker op de achtergrond die no-nonsense dingen voor 
elkaar bokst. Dat maakt hem tot een veelgevraagd en gewaar-
deerd bestuurder. In 2001 werd hij bovendien gedecoreerd. 
“Ik heb veel bestuursfuncties, dus ik sta genoeg voorop,” zegt 
hij er zelf van. Zijn oogappeltje – naast Museum Klok & Peel! – 
is Bouw Infra Mensen Mierlo, praktijkopleidingsinstituut voor 
jonge bouwvakkers. “Daarvan ben ik 32 jaar bestuurslid. Lange 
tijd voorzitter en nu vicevoorzitter. Dat instituut is echt hobby. 
Wij hebben in de 8 jaar vóór corona 9 Nederlandse kampioenen 
voortgebracht en hoge ogen gegooid op Europese- en wereld-
kampioenschappen.” 
Ook is Wil circa 15 jaar voorzitter geweest van het Jeugdcomité 
Someren, dat tijdens kindervakantieweken onder meer het 
befaamde Bouwdorp organiseert. Andere bestuursfuncties 
vervulde hij bij openluchttoneelvereniging De Speledonckers 
(7 jaar penningmeester en 14 jaar voorzitter), Jeugdcarnaval 

Wil van Roosmalen bij een van de topstukken 
in de museumhal Klokken van de Wereld. 

Vice-voorzitter/penningmeester Museum Klok & Peel neemt afscheid

Wil van Roosmalen heeft met   plezier het museum bestuurd 
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De Meerpoel (‘In 1991 ben ik prins geweest’) en de Ned. 
Hartstichting. Bij omroepstichting Siris (27 jaar secretaris MBO) 
en de promotiestichting Someren Natuurlijk is hij nog steeds 
bestuurder. 

Groei
Bij Museum Klok & Peel heeft Wil van Roosmalen de vernieuw-
bouw van 2012 de allerleukste klus gevonden. “Natuurlijk”, zegt 
hij, “dan zie je elke dag iets groeien. Maar daarna heb ik me ook 
graag ingezet voor het financieel gezond houden van het 
museum. Ik heb maandelijks de financiële stand opgemaakt en 
met het bestuur besproken. Zo kun je tijdig bijsturen als het 
ergens wringt. Ik heb het penningmeesterschap nooit als last 
ervaren. Ik kon lekker veel thuis doen en hou van efficiënt 
werken.”
“Ons museum is financieel op orde”, zegt Wil, “maar ook lastig 
onder controle te houden. Tekorten die in de loop van het jaar 
ontstaan, worden pas goedgemaakt in oktober met de pom-
poendagen. Als die onverhoopt in het water vallen – zoals in 
het coronajaar – zit je met een probleem. Het zou gemakkelijker 
zijn als we ook een groot evenement in het voorjaar zouden 
hebben.”

Subsidies
Over subsidie- en sponsorbijdragen hoor je Wil van Roosmalen 
niet klagen. “Fondsen, sponsoren en vrienden zijn ons welge-

zind. En wij zijn de gemeente Asten ronduit dankbaar voor de 
naar verhouding goede structurele subsidie.” 
“Maar welbeschouwd missen wij naast de gemeente andere 
structurele subsidieverstrekkers. Er bestaat geen potje regio-
nale cultuurgelden. En de provincie subsidieert alleen het 
Noordbrabants Museum in Den Bosch, daar hebben we ook 
niets aan. Misschien valt er met de komende statenverkiezingen 
iets te winnen. De musea in de provincie moeten het in ieder 
geval samen blijven proberen.” 
“Al met al heeft ons museum in verhouding tot vergelijkbare 
andere musea het publiek veel te bieden voor een relatief laag 
bedrag per bezoeker. Dat kan dankzij de vele vrijwilligers. 
Zij zijn het echte goud van ons museum!’ 

Politiek
Hoewel het politieke spel niet is besteed aan Wil van Roosmalen, 
permitteerde hij zich rond de bestuurswisseling van de voorbije 
periode één politieke stellingname. “Na het terugtreden van 
voorzitter Harry van der Loo hielden we een kernbestuur over 
van drie mensen, allen uit Someren. Toen heb ik gezegd: 
Museum Klok & Peel moet echt ook door Astenaren worden 
gedragen, dus de nieuwe voorzitter móet uit Asten komen. 
Oud-wethouder (en oud-Astenaar) Frans Stienen uit Helmond 
wilde als nieuw bestuurslid wel helpen zoeken, maar lange tijd 
leek het een onhaalbare missie. We hebben wel vijftien kandida-
ten gepolst, maar niemand wilde in de voetsporen van Harry 
treden, die immers dag en nacht voor het museum klaarstond. 
In april vorig jaar bleek Jan van de Rijdt bereid vicevoorzitter te 
worden en daarmee effende hij ook de weg voor een voorzitter-
schap van Frans Stienen. Fokko Keun trad terug als interim- 
voorzitter en daarmee was de lokale spreiding gered. Daarna 
werd het gemakkelijker om het bestuur te versterken met 
Barbara van de Oever en Ida Verhaar, beiden uit Asten.”
 
Geheugen
“ik ben nog een jaar samen met Jos Bronneberg blijven zitten 
om te voorkomen dat het museale geheugen te snel zou 
verdwijnen. Wel onder voorwaarde dat in het voorjaar 2022 
een nieuwe penningmeester zou zijn gevonden met wie ik 
in het najaar nog de begroting 2023 kon samenstellen. Frans 
vond die nieuwe penningmeester in de persoon van oud-
wethouder Financiën Henk van Moorsel uit Asten. Ik ken Henk 
al dertig jaar van De Speledonckers en heb er alle vertrouwen 
in dat het museum bij hem financieel in goede handen is. Met 
zijn komst is het bestuur nu weer toekomstbestendig.”

Tip 
Heeft de scheidende penningmeester nog tips voor zijn opvol-
ger? Van Roosmalen: “Eentje maar. Dit museum moet het mede 
hebben van projectsubsidies van grote fondsen. Om die te 
overtuigen moet je soms creatief argumenteren. Op een 
verantwoorde manier vindingrijk zijn!”

Wil van Roosmalen bij een van de topstukken 
in de museumhal Klokken van de Wereld. 

Wil van Roosmalen heeft met   plezier het museum bestuurd 



6

Museum betrokken 
bij een bruisend 
duurzaamheidsproject 
2.850 Leerlingen
 “Na de herfstvakantie gaat het weer 
voort,” zegt conservator Peel Jessie 
Burgmans. “En dat duurt tot de 
grote vakantie in 2023. Tegen die 
tijd hebben we 2.850 leerlingen 
van de basisscholen van Asten en 
Someren over de vloer gehad. We 
hopen dat ze iets opsteken over 
de verduurzaming van het leven.” 
Het project is een ambitieuze aan-
gelegenheid, blijkt uit het betoog 
van Jessie. 
“Het valt in twee delen uiteen. 
Allereerst heb je het scholenproject 
‘Lang Leve Planeet Aarde’. Daarnaast 
hebben we de expositie ‘Samen het 
klimaat de baas’. Die twee compo-
nenten grijpen in elkaar.”

Planeet Aarde
‘Lang Leve Planeet Aarde’ is tot 
stand gekomen op verzoek van de 
Stichting Culturele Vorming 

Someren- Asten (CuvoSA), waarin 
alle basisscholen van beide ge-
meenten participeren. 
Jessie: “Samen met het Instituut 
Voor Natuureducatie en duurzaam-
heid (IVN) hebben we op verzoek 
van deze stichting al eens een 
project gedraaid voor de midden- 
en bovenbouw van de basisscholen. 
Dit keer vroeg het onderwijsveld 
om een duurzaamheidsproject 
voor álle basisschoolleerlingen. 
Een tweede voorwaarde was dat 

er een culturele component in 
moest zitten. Wij zijn er samen met 
het IVN in gestapt en iets gaan 
ontwikkelen.”

Vergaderuurtjes
Een onderwijsproject voor alle 
basisschoolleerlingen van twee 
gemeenten komt niet zomaar even 
tot stand. De voorbereidingen 
begonnen in januari 2021 en 
hebben heel wat vergaderuurtjes 
gekost. 

Herfstvakantie. In de museumzalen is het drukker dan gewoonlijk en buiten gonst 

het van ontspannen activiteiten vanwege de jaarlijkse Pompoendagen. Niet dat het 

anders zo stil is. Voor het eerst in weken kan de educatieve dienst van Museum 

Klok & Peel even pas op de plaats maken in het bruisende duurzaamheidsproject 

‘Lang Leve Planeet Aarde’.

‘Lang Leve 

Planeet Aarde’ en 

expositie ‘Samen 

het klimaat de baas” 

grijpen in 

elkaar

Theatergroep Storm speelt de toneelvoorstelling ‘De zee is van plastic’ in De Beiaard.  
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Museum betrokken 
bij een bruisend 
duurzaamheidsproject 

Om te beginnen waren er middelen 
nodig. Die werden verstrekt door 
Rabobank, HD Solar, Fonds NME, 
Zabawas, IVN Scharrelkidsfonds; 
Van Eersel Installatietechniek, 
Wit Gele Kruis Fonds Asten en de 
Brabantse Milieufederatie. 

Verder was er een soepel contact 
nodig met het onderwijsveld. 
Dat liep via Ineke Eijsbouts, nu 
gepensioneerd leerkracht van de 
Lambertusschool en vrijwilliger bij 
het museum. Behalve van Ineke 
werden er zowel bij de voorberei-
ding als nu bij de uitvoering ook 
veel uren van andere vrijwilligers 
ingezet. 

Input
Jessie: “De scholen zelf hebben een 
zes weken durend programma 
uitgestippeld. Museum, IVN en 
cultuur leveren de input, verdeeld 
over drie leeftijdsgroepen: 
onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw.”
“Het project voorziet erin dat alle 
schoolklassen een keer in het 
museum op bezoek komen, dat ze 
het IVN op bezoek krijgen en dat 
ze een keer naar een culturele 
voorstelling mogen.” 
In de zes weken dat de basisschool-
leerlingen met het fenomeen 
duurzaamheid bezig zijn, maken 
ze bovendien werkstukjes die in 
een wedstrijd meedingen naar een 
plek op de tentoonstelling ‘Samen 
het klimaat de baas’. Daarover later 
meer. 

Museum
De programma’s voor de drie 
leeftijdsgroepen zijn op maat 
gesneden. In het museum krijgt de 
onderbouw een activiteitencircuit 
aangeboden waarin de kleintjes 
leren hoe in de natuur alles met 
alles samenhangt. De middenbouw 
mag proefjes doen aan de water-
tafel waaruit blijkt dat allerlei 
vervuiling negatieve gevolgen heeft 
voor de natuur. De bovenbouw 
moet een escapekist open zien te 
krijgen door technische oplossin-
gen te verzinnen voor bepaalde 
duurzaamheidsproblemen. 

IVN
Het IVN heeft een landschapskist 
ontwikkeld waarmee de kinderen 
kennis kunnen maken met diverse 
typen landschappen. De midden-
bouw mag met IVN-ers de wijk in 
om te ontdekken hoe praktische 
maatregelen positief bijdragen aan 

een duurzamere maatschappij. De 
bovenbouw mag onder de noemer 
‘Sara’s wereld’ proberen een feestje 
te bouwen dat zo min mogelijk 
schade toebrengt aan natuur en 
milieu.

Cultuur
De culturele bijdragen omvatten 
voor de onderbouw in de biblio-
theek het door Annie Mulder 
vertel de verhaal ‘Moeder Gans wil 
picknicken’. De middenbouw krijgt 
in De Beiaard de toneelvoorstelling 
‘De zee is van plastic’ aangeboden 
door Theatergroep Storm. Voor de 
bovenbouw maakte beeldend 
kunstenares Lidwien van Noorden 
van afval de reizende tentoonstel-
ling ‘I don’t like pink’. De leerlingen 
gaan op school zelf aan de slag 
met deze tentoonstelling. 

Film 
Jessie: “De betrokken organisatoren 
hebben samen gezorgd voor een 
motiveringsfilmpje over duur-
zaamheid. Met dat filmpje kunnen 
scholen het hele jaar door aftrappen 
zodra ze invoegen. 
In de film spelen onder andere de 
burgemeesters van Asten en 
Someren een rol. Zij roepen de 
kinderen op om praktisch mee te 
denken hoe de gevolgen van de 
klimaat verandering het best 
kunnen worden opgevangen.”

Ervaringen  
Het duurzaamheidsproject ‘Lang 
Leve Planeet Aarde / Samen het 
klimaat de baas’ mag met alle 
participanten en vrijwilligers hoog 
reiken, maar worden de beoogde 
doelen ook gehaald? Hoe reageren 
bezoekende schoolklassen? 
Conservator Peel Jessie Burgmans: 
“Tot de herfstvakantie hebben drie 
scholen het programma gevolgd, te 
weten de Brigantijn en de Diamant 
uit Someren en de Antoniusschool 
uit Asten-Heusden. De kinderen van 
die scholen stonden er zeer enthou-
siast in. Dat geeft vertrouwen voor 
de rest van het jaar.”

Lees ook: ‘Samen het klimaat de baas’ toont 
aanpak van de klimaatverandering, pagina 8.

Conservator Peel Jessie Burgmans toont het 
speelveld waarop schoolkinderen kennis maken 
met de bodemgesteldheid van de Peel. 

Annie Mulder vertelt het verhaal ‘Moeder Gans wil picknicken’ 
in de bibliotheek. 
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              ‘Samen het klimaat de baas’ toont 
lokale aanpak klimaatverandering 

aar wordt mondiaal, 
nationaal, regionaal en 
lokaal over nagedacht. 

Ook de gemeenten Asten en 
Someren hebben er ideeën over. 
Zij investeren de laatste jaren veel 
geld in duurzaamheid. Net als 
Waterschap Aa en Maas, dat de Aa 
tussen Asten en Someren weer 
laat meanderen. 

Samen het klimaat de baas
Over alle maatregelen in eigen 
leefomgeving is in Museum Klok 
& Peel de expositie ‘Samen het 
klimaat de baas’ ingericht, die 
gedurende de hele looptijd van 
het duurzaamheidsproject te zien 
is in zaal ‘De bewoonde Peel’. 
In deze expositie laten waterschap 
Aa en Maas en de gemeenten Asten 
en Someren zien hoe zij de nadelige 
effecten van de klimaatverande-
ring te lijf gaan. De expositie toont 
de actuele werkzaamheden van het 
waterschap aan de beekdalen van 
Beekerloop, de Aa en de Kleine Aa. 
Deze waterlopen mogen weer 
mean deren en/of krijgen overstro-
mingszones, natuurvriendelijke 
oevers en vistrappen. Door dat alles 
ontstaat nieuwe vitale natuur. 
Verder toont de expositie hoe de 
gemeenten Asten en Someren 
inspe len op de opwarming van de 
aarde. Daarbij gaat het om bespa-
ring in energieverbruik, inzet van 
duurzame energiebronnen, etc. 

Tot slot een niet onbelangrijke 
schakel: de bezoeker krijgt volop 
ideeën aangereikt hoe zelf dicht bij 
huis aan de slag te gaan, bijv. met 
het vervangen van tegels door 
groen, afkoppeling regenpijpen of 
aanleg van water-absorberende 
Sedum-daken. Deze tentoonstelling 
is gefinancierd door de betrokken 
(semi) overheden en deels door 
Museum Klok & Peel.

D Wedstrijd
Mooi is dat de schooljeugd van 
Asten en Someren er ook een 
bijdrage aan mag leveren. Als on-
derdeel van het educatieproject 
wordt kinderen gevraagd om in 
groepjes innovatieve klimaatideeën 
uit te werken en te presenteren in 
de vorm van schaalmodellen, 
posterpresentaties of slideshows. 
Daar is een wedstrijd aan verbon-
den. Scholen kiezen zelf de negen 
beste inzendingen (drie in elke 
leeftijdscategorie). Daaruit worden 
per periode door een jury (wet-
houders Someren en Asten en loco- 
dijkgraaf van het waterschap) drie 
prijswinnaars gekozen. Omdat de 
scholen steeds na elkaar het zes 
weken durende project draaien, 
wordt het hele jaar door een 
continue stroom van nieuwe ideeën 
aangeleverd. Daaruit worden iedere 
periode de drie beste inzendingen 
gekozen en die krijgen steeds een 
plaatsje in de expositie ‘Samen het 
klimaat de baas’.
Altijd leuk om ook te laten zien aan 
papa en mama en opa en oma. 
Kinderen die buiten schoolvakanties 
en evenementen hun (groot)ouders 
rondleiden door de klimaatexpositie 
hebben gratis toegang. 
(Groot)ouders mogen dan binnen 
tegen het kindertarief van € 5,-. 

Voor bezoek aan deze tijdelijke expositie: 
https://tickets.museumklokenpeel.nl/nl/tickets

Het scholenproject Lang Leve Planeet Aarde doet een sterk beroep 

op schoolkinderen om zuinig om te springen met het leefmilieu. 

De harde werkelijkheid is dat de uitdijende wereldbevolking 

zoveel van de aarde eist, dat ons klimaat erdoor verandert. 

Hoe vangen we de gevolgen daarvan op? 

Toepassingen van 
een insectenhotel, 
een vogelhuisje en 
een afgekoppelde 
regenpijp.

Kinderen nemen een 
kijkje in het klimaat-
huisje.
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Tijdens de zomermaanden konden kinderen van 4 tot en met 
12 jaar voor het eerst met het Peel paspoort in de hand zes 
locaties in de Peelgemeenten bezoeken om uiteenlopende 
opdrachten uit te voeren. 
Ze mochten zich bij voorbeeld ridder wanen in het kasteel 
van Helmond, een toonladder maken op een flessenorgel 
in Museum Klok & Peel, of over het blotevoetenpad lopen 
in het Toon Kortoomspark in Deurne. De deelnemende 
avonturiers kregen na het bezoek een heus stempel in hun 
‘paspoort’. 
In Museum Klok & Peel konden ze niet alleen musiceren op 
het flessenorgel, ze konden ook op reis met Tuurke langs de 
klokken van de wereld. Populair was het kleuren op levens-
grote kleurplaten. Ze konden memory spelen in de openlucht, 
klokjes knutselen, een film bekijken van het Peelmysterie 
en onderzoeken wat de klokjesgentiaan nu met de 
gentiaanvlinder te maken had. 
Enthousiast gingen de kinderen dit ‘avonTuurke’ aan. 
Op nu naar de volgende zomerkriebels!
De actie rondom het Peelpaspoort loopt overigens nog door. 
De paspoorten worden uitgegeven zolang de voorraad strekt 
en bij de deelnemende locaties kan nog tot juni 2024 van 
de paspoorten gebruik worden gemaakt. 

Met een paspoort 
op reis in het Land 
van de Peel 

Om een groot kunstenaar te worden 
moet je hoge ambities hebben.

Memoryspel in de openlucht.

Niks leuker dan 
luisteren naar het 
voorlezen.

Reis langs de klokken van de wereld. 

Het Peelpaspooort 
brengt je door het 
Land van de Peel. 

              ‘Samen het klimaat de baas’ toont 
lokale aanpak klimaatverandering 
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   Tijdelijke expositie 
150 jaar Royal Eijsbouts     

De hele zomer heeft Museum Klok & Peel in de 

grote hal mogen pronken met de tijdelijke expositie 

‘150 jaar Royal Eijsbouts, kroonjuweel van Astense 

bedrijvigheid’. Deze expositie werd op zondag 15 mei 

officieel geopend door Astens burgemeester mevrouw 

Anke van Extel-Van Katwijk en CEO Joost Eijsbouts. 

Door het luiden van de mobiele Beatrixklok gaven 

zij samen het startsein voor een bescheiden viering 

van het 150 jarig bestaan van Koninklijke Eijsbouts 

klokkengieterij. 

p vrijdag 10 juni kreeg 
de jubileumviering bij 
Eijsbouts een vervolg 

met de gieting van een speciale 
jubileumklok voor de Astense 
dorpsgemeenschap. Deze klok gaat 
het nieuwe gemeenschapshuis aan 
de Kerkstraat sieren. Bij deze gieting 
mocht Museum Klok & Peel ook met 
een royale delegatie aanwezig 
zijn.  

Horlogemaker
Op 16 mei was het precies 150 jaar 
geleden dat Bonaventura – Ture – 
Eijsbouts (1847-1920) zich in Asten 
inschreef als horlogemaker. Ture 
stamde uit een oude Astense familie 
en was enkele jaren van huis ge-
weest om in Delft het vak horloge-
maker/uurwerkmaker te leren. 
Bij zijn terugkeer vestigde hij zich in 
een pand waar hij een ambachte-
lijke werkplaats kon opstarten. De 

gebouwen aldaar hebben enkele 
keren plaatsgemaakt voor nieuw-
bouw, maar feitelijk is Koninklijke 
Eijsbouts 150 jaar na dato nog 
steeds gevestigd op diezelfde plek. 

Familiebedrijf
Met zijn 150 jaar is klokkengieterij 
Eijsbouts het oudste nog bestaande 
familiebedrijf in Asten. Bij haar 
eeuwfeest in 1972 kreeg de gieterij 
het predicaat ‘koninklijk’. 

Torenuurwerk-fabrikant Eijsbouts 
had zich intussen ook toegelegd op 
het gieten van klokken en carillons 
en wist zijn prestigieuze producten 
van meet af aan wereldwijd af te 
zetten. 
Dat maakte Koninklijke Eijsbouts 
met afstand het beroemdste bedrijf 
van Asten. Royal Eijsbouts mag 
zich de grootste klokkengieterij 
ter wereld noemen. 

O

De opening van de expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts’ met burgemeester 
mevrouw Anke van Extel-Van Katwijk en CEO Joost Eijsbouts. 

CEO Joost Eijsbouts 
spreekt genodigden 
toe tijdens opening 
feestelijkheden in de 
Oranjerie van het 
museum.   
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Expositie 
Dat Museum Klok & Peel een 
jubileumexpositie over het bedrijf 
samenstelde is niet verwonderlijk. 
De vroegere Eijsbouts-directeur 
André Lehr was met zijn klokken-
collectie ruim 50 jaar geleden één 
van de grondleggers van het 
huidige museum. Museum en 
bedrijf versterken elkaar al tientallen 
jaren. De expositie was op uitdruk-
kelijk verzoek van klokkengieter 

Joost Eijsbouts bescheiden 
gehouden. Ze gaf op één lange 
museumwand in woord en beeld 
tweetalig een overzicht van de 
bedrijfsontwikkeling onder vier 
generaties Eijsbouts-directeuren 
(Ture, Johan, Tuur & Max en nu 
Joost) en onder de tussentijdse 
‘rentmeesters’ André Lehr en 
Ger Minkman. 
Via een handige lay-out was de 
bedrijfsgeschiedenis gekoppeld 

aan de ontwikkeling van het 
overige bedrijfsleven in Asten 
gedurende de afgelopen ander-
halve eeuw. De finishing touch 
was een mediapost met daarin 
diverse films over opzienbarende 
Eijsbouts-projecten doorheen de 
jaren. 
De expositie werd samengesteld 
door een werkgroep met vertegen-
woordigers van Museum Klok & 
Peel en van Eijsbouts. 

Op 10 juni werd 
onder grote publieke 
belangstelling bij 
Royal Eijsbouts de 
jubileumklok voor 
het Astense gemeen-
schapshuis gegoten. 
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Pompoendagen
iconisch Asten
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Pompoendagen
iconisch Asten
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Waar de grote klok luidt…

Er heerste een gezellige ambiance die maandagochtend 

27 juni in ons Museum Klok & Peel. Zeker twintig 

betrokken museummensen gaven acte de présence 

en er was koffie, thee, fris en vlaai. Reden: de officieuze 

ingebruikname van de vernieuwde Luidklokkenhal. 

en officieuze ingebruik-
name omdat het bestuur 
vooral de vrijwilligers/de 

noeste werkers wilde bedanken 
die de metamorfose van de 
Luidklokkenhal samen hebben 
vormgegeven. Voorzitter Frans 
Stienen was present maar verkoos 
een bescheiden rol. 

Projectleider Rinus Ceelen 
bedankte in zijn toespraak alle 
mensen die aan de realisatie van 
de facelift hebben bijgedragen: 
de tekstgroep, de timmerlui, de 
technische ploeg en de klokken-
specialisten die de nieuwe inrich-
ting hebben bedacht. 
Ceelen memoreerde dat de herin-

E

Impressie van de vernieuwde Luidklokkenhal.

Kenmerkende Christelijke versieringsmotieven.
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Waar de grote klok luidt…
richting – mogelijk dankzij een 
projectsubsidie van het Kickstart-
Cultuurfonds – mede door de 
coronasluiting wat langer heeft 
geduurd dan oorspronkelijk voor-
zien. Maar het resultaat is er naar: 
in museaal opzicht is de Luidklok-

kenhal sterk verbeterd. Nieuw zijn 
de geluidsabsorberende wanden, 
de rijk geïllustreerde informatieve 
tweetalige wandteksten, de ruimere 
opstelling van klokken, de volledig 
geïntegreerde mediaposten en de 
sfeerverhogende bewegende 

projectie. Pronkjuweel in deze 
museumruimte is voortaan de 
nieuwe centrale klokkenstoel met 
daarin tien historisch belangrijke 
luidklokken die door rondleiders 
kunnen worden gedemonstreerd. 

Bezoekers in de Luidklokkenhal bij de centrale klokkenstoel. Collectie klepels voor luidklokken. Diverse typen luidassen.
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he Netherlands Carillon 
was in 1952 het nationale 
geschenk van Nederland 

aan de Verenigde Staten voor de 
Amerikaanse bijdrage aan de 
bevrijding en de wederopbouw 
van ons land na de Tweede 
Wereldoorlog. Het cadeau kostte 
bij de totstandkoming al veel kruim 
en dat is eigenlijk altijd zo gebleven, 
ook bij schenking en latere opknap-
beurten. Het carillon klonk nooit 
homogeen omdat het was ver-
vaardigd door drie Nederlandse 
klokkengieterijen. 

Grand Carillon
Dat alles behoort met de recente 
herstemming, restauratie en uit-
breiding van het carillon door 
Royal Eijsbouts nu tot het verleden. 
Dankzij het Rehabilitation Project 

van de Nederlandse Ambassade in 
Washington in samenwerking met 
de National Park Service, beschikt 
Arlington nu over een Grand Caril-
lon dat harmonieuzer klinkt dan 
ooit te voren en dat in zijn ver-
nieuwde toren ook weer echt 
gezien mag worden. 

Vrijheidsrede
Tijdens de hernieuwde ingebruik-
name van het monument voor 
vrede en vrijheid werden mooie 
woorden gesproken door ambas-
sadeur André Haspels en vertegen-
woordigers van de National Park 
Service. 
Mevrouw Oksana Markarova, de 
Oekraïnse ambassadeur in de VS, 
gaf de ceremonie met haar vrij-
heidsrede een actuele lading mee. 
De Rededication werd afgesloten 

The Netherlands Carillon, uitkijkend over de beroemde 

Mall van Washington DC én over Arlington National Cemetery, 

is om allerlei redenen een bijzonder monument. 

“Het enige monument in Washington dat zingt”, jubelde op 

5 mei dit jaar de vaste Amerikaanse beiaardier 

Edward M. Nassor. Dat was bij gelegenheid van de ‘Rededication’ 

van het in Asten gerestaureerde monument, toepasselijk 

getimed op bevrijdingsdag. 

The Netherlands Carillon is 
weer ‘n zingend monument 

T

Harry van der Loo, oud-voorzitter Museum Klok & Peel, en Joep van Brussel, 
adjunct-directeur Koninklijke Eijsbouts, bij het gerestaureerde geschenk 
van het Nederlandse volk aan het Amerikaanse volk.

Restauratieproject Koninklijke Eijsbouts afgerond met een ‘Rededication’

met een Freedom Concert, 
gedragen door de beiaardiers 
Edward Nassor en Frank Steijns en 
met bijdragen van diverse musici 
en vocalisten en – via een opname 
op video – ook van André Rieu & het 
Johann Strauss Orchestra. 

Livestream
Speciale gasten bij de plechtig-
heid in Arlington waren Diederik 
Oostdijk (auteur van het boek 
Klokken voor Amerika), Joep van 
Brussel (adjunct-directeur Konink-
lijke Eijsbouts) en Harry van der Loo 
(voorzitter Singing Bronze 
Foundation/oud-voorzitter Museum 
Klok & Peel). 
De ceremonie kon in Nederland 
live worden gevolgd dankzij een 
door de ambassade geregelde 
live-stream op Facebook. 

De ceremonie kon 
in Nederland live 
worden gevolgd 
dankzij een door 
de ambassade 
geregelde live-
stream op 
Facebook.



Foto onder:
Carilloneur Frank 
Steijns glundert tussen 
de klokken van het 
Netherlands Carillon 
in Arlington. 
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The Bells 

peciaal voor de 
Rededication van het 
Netherlands Carillon in 

Arlington (bij Washington) zette 
gast-beiaardier Frank Steijns, 
bekend als beiaardier én violist in 
het orkest van André Rieu, het 
beroemde gedicht The Bells van de 

Hear the sledges with the bells--    
Silver bells!
What a world of merriment their melody foretells!
How they tinkle, tinkle, tinkle,
In the icy air of night!
While the stars that oversprinkle
All the heavens, seem to twinkle
With a crystalline delight;
Keeping time, time, time,
In a sort of Runic rhyme,
To the tintinnabulation that so musically wells
From the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells--
From the jingling and the tinkling of the bells. 

(1e strofe van het gedicht The Bells van Edgar Allan Poe)
De klokken luiden, houtsnede van Frans Masereel (1889 – 1972).

Amerikaanse auteur Edgar Allan Poe 
op muziek. In dat gedicht onder-
steunen klokken verschillende 
emoties, van verdriet bij begrafe-
nissen tot vrolijkheid bij een 
trouwerij. Steijns in het ED: ,”Het 
carillon staat op de grens van de 
begraafplaats van Arlington, waar 

de helden liggen die voor onze 
vrijheid gevochten hebben. Daar 
staan de doodsklokken voor. Aan 
de andere kant jubelen we dat we 
de vrijheid na zoveel tijd nog 
steeds kunnen vieren. Het leek me 
een ontzettend mooi gedicht om 
daar muziek op te zetten.”

S
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Nu is het een niet te vermijden wetmatigheid, dat er in een 
vrijwilligersorganisatie een zeker verloop is. Dat leidt ertoe 
dat er altijd plaats is voor nieuwe vrijwilligers, ook in ons korps 
rondleiders. Misschien iets voor jou? 
Van potentiële rondleiders verwachten wij dat ze ons museum 
een warm hart toedragen en gemotiveerd zijn om museum-
bezoekers een leuk dagje uit te bezorgen. Ons museum heeft 
een boel verfijnde cultuur te bieden; rondleiders ervaren het 
vaak als een feest om al het moois te mogen delen. 

Cursus
Je kunt je in het vak rondleider bekwamen via een korte oplei-
ding en een oefentraject onder begeleiding van enthousiaste 
collega’s. Op 9 januari aanstaande start er weer een cursus. 
Gekwalificeerde mensen leiden je in vijf avonden op tot 
zelfstandig ‘Rondleider Klok’ of ‘Rondleider Peel’. In de cursus 
leer je hoe je op een pakkende manier over de geschiedenis 
van de Peel kunt vertellen of over het ontstaan van luidklokken 
en beiaarden. 

Inleiding 
De cursus begint op maandag 9 januari 19.00 uur met een 
‘Algemene inleiding’ door onze conservatoren Jessie Burgmans 
en Rainer Schütte en onze vrijwilligers Bram van Uffelen en 
Jack Feijen. Laatstgenoemde sluit de cursus op dinsdag 
28 februari 19.00 uur af met het thema ‘Presentatietechnieken 
en oefeningen’. 

Klok
Daartussen ziet het programma voor de cursisten ‘Rondleider 
Klok’ er als volgt uit: maandag 23 januari 19.00 uur ‘Van paardebel 
tot speelklok – de verhaallijn van afd. Klok’ door Luc Rombouts; 
maandag 30 januari 19.00 uur ‘Klokkengieten en klokkenklank’ 
door Bert Augustus en maandag 6 februari 20.00 uur ‘Luid-
klokken, hun versieringen en betekenis’ door Elly van Loon-
van de Moosdijk. 

Peel
Het tussenliggend programma voor de cursisten ‘Rondleider 
Peel’: dinsdag 24 januari 19.00 uur ‘Veranderend Peellandschap’ 
door Jack Feijen; dinsdag 31 januari 19.00 uur ‘Van Peelmoeras 
tot natuurgebied’ door Joke Steeghs en dinsdag 7 februari 
19.00 uur ‘Geologie en paleontologie van de Peel’ door Noud 
Peters. 

Vertrouwen
Enthousiast geworden? Dan hebben wij er alle vertrouwen in 
dat jouw enthousiasme succesvol museumbezoek genereert 
en dat ook onze bezoekers mede dankzij jouw kennis en kun-
de goodwillambassadeurs worden voor ons mooie Museum 
Klok & Peel. 
Neem om te beginnen alvast contact met ons op voor een af-
spraak! Dat kan via info@museumklokenpeel.nl

Enthousiaste rondleiders 
maken ons museum groot 

Al bijna het hele jaar door is ons ingepeperd dat we een barre winter tegemoet 
gaan. Dat hoeft helemaal niet hoor. Door als vrijwilliger lid te worden van de 
‘museumfamilie’ bij Museum Klok & Peel in Asten kom je vanzelf in een warm 
nest terecht.
De museumfamilie bestaat uit meer dan 200 vrijwilligers, die voor en achter 
de schermen uiteenlopende taken uitvoeren met variabele intensiteit. 
Sommige vrijwilligers komen meerdere dagdelen per week, andere een paar 
keer in het jaar bij bepaalde evenementen. 
Wil jij je ook inzetten voor de maatschappij en de bezoekers van het museum? 
Neem dan contact op met ons of blader eens door de vacatures.  
Je vindt ze op https://museumklokenpeel.nl/vacatures/ . Verder kun je bellen 
0493-691865 of mailen naar info@museumklokenpeel.nl

Museum Klok & Peel verwelkomt 
altijd graag nieuwe vrijwilligers

Museum Klok & Peel heeft zijn 
uitstekende reputatie mede te 

danken aan de vrijwilligers 
die museumbezoekers 

ontvangen en rondleiden. Zij 
staan wijd en zijd bekend 

om hun hartelijkheid, 
deskundigheid en hun 

aanstekelijke 
enthousiasme. 

In januari 

start nieuwe 

cursus
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Wat fijn dat u er bent! Dat zou 
zo maar een uitspraak kunnen 
zijn van de vrijwilligers Hanny 
Schreurs of Clairie Schouten, 
die in Museum Klok & Peel 
werkzaam zijn bij de receptie en 
de museumwinkel runnen. 
Vriendelijk en gastvrij heten zij 
de bezoekers welkom en maken 
hen wegwijs in het museum. 

Plezier uitstralen
Hanny: “Plezier uitstralen, dat is 
daarbij het belangrijkste. Laten 
merken dat je open staat voor een 
praatje, vragen of opmerkingen.“ 
Clairie: “Ook als de bezoeker het 
museum verlaat, zoeken wij nog 
even contact. Dat levert mooie en 
grappige momenten op, bijvoor-
beeld als kinderen voor het naar 
huis gaan nog iets mogen uitzoe-
ken in de museumwinkel. 
Ze koersen meteen op de knuffels 
af, vaak met een zuchtende ouder 
erachteraan, Want: “… die hebben 
we al zoveel…!”

Museumshop 
Pal naast de receptie glorieert de 
museumshop met zijn houten 
wandkasten en blokken, op de 
juiste plekken verlicht om de aan-

dacht te vestigen op de inhoud. 
Clairie en Hanny dragen zorg voor 
de inrichting ervan. Met zorg en 
enthousiasme kiezen ze winkel-
waar voor diverse leeftijdsgroepen, 
passend bij het museum en de tijd 
van het jaar. Speuren naar nieuwe 
items op beurzen of elders is een 
favoriete bezigheid. 
Ook Tuurke, de mascotte van het 
museum, is nadrukkelijk aanwezig. 
Voor kinderen die op ‘avonTuurke’ 
zijn geweest in de afdelingen 
Klok of Peel zijn er speciale Tuurke- 
petten en Tuurke-magneten. 
Een gevarieerde collectie met voor 
elk wat wils.

Nieuwe fotowand
Naast het grote raam is een nieuwe 
fotowand geplaatst, kleurrijk 
vormgegeven met afbeeldingen 
uit Museum Klok & Peel. Van buiten 
af lonkt die naar passanten. 
De wand verleidt de bezoeker om 
in het museum op onderzoek uit 
te gaan. 
Maar het zijn in de eerste plaats 
toch onze vrijwilligers die de 
receptie en de museumwinkel een 
open en uitnodigende uitstraling 
geven. Ons museum boft er maar 
mee! 

Foto boven:
Hanny Schreurs en 
Clairie Schouten in 
hun domein. 

De nieuwe fotowand.

Wat fijn dat u er bent! 



Museum Klok & Peel ging afgelopen zomer meer dan 
eens de boer op om publiek voor zich te winnen. Op 
zondag 11 september bemanden onze vrijwilligers 
Harrie Eijsbouts en Willy van Vlerken een PR-kraam op 
het Art Festival in het centrum van Helmond. 
Zij brachten museum en sterrenwacht enthousiast 
aan de man in korte gesprekjes, met divers folder-
materiaal, met de aankondiging van een powerpoint-
presentatie over de klokkengeschiedenis van Helmond, 
een demonstratie van een telescoop en een wedstrijd 
waarbij de diameter moest worden geraden van een 
grote Van Trierklok. De winnaar mag een dagje gratis 
met zijn gezin naar het museum komen en krijgt er 
een gratis rondleiding! 

Museum de boer op

Willy van Vlerken en Harrie Eijsbouts bij hun kraam op het Helmond Art Festival. 

Lezingencyclus Langs de Aa-oevers 
– waarvan Museum Klok & Peel 
mede-organisator én medegast-
heer is – ging op 
maandag 3 oktober voortvarend 
van start met een lezing over de 
invloedrijke 18e-eeuwse Brabantse 
politicus/architect/waterstaatkun-
dige Hendrik Verhees. Gastspreker 
Ruud van Nooijen bleek een 
gepassioneerde en zeer kundige 
Verhees-adept. 

De tweede activiteit op zaterdag 
15 oktober – een excursie naar 
de buitengewoon interessante 
Kilsdonkse watermolen in Hees-
wijk-Dinther – werd een dubbele 
traktatie omdat het Peellandse 
excursiegezelschap dankzij een 
spontane uitnodiging van eigenaar 
Eugène van Bouwdijk Bastiaanse 
ook een kijkje kon komen nemen 
op zijn lieflijke Dintherse landgoed 
Zwanenburg. Alvast een mooi 

voorschot op de laatste lezing van 
de cyclus Langs de Aa-oevers, de 
lezing Kastelen langs de Aa door 
Bas Aarts. Die vindt plaats op 13 
februari 2023 in Soc.Cult. Centrum 
Den Draai in Zeilberg. Daarvóór is 
er nog een lezing ‘De ontwikkeling 
van de Aa’ door Diana Daelmans, 
te beleven op maandag 15 januari 
in Museum Klok & Peel. 

Lezingencyclus 
met een dubbele 
traktatie

Foto: Extra excursie in 
kasteel Zwanenburg, 
Heeswijk-Dinther.
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De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-vereniging 
hield zaterdag 13 augustus de ‘Dag van de Beiaard’ in 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 
Museum Klok & Peel was present om onder een lekker 
zonnetje het museum en het onderwijsproject 
Heavy Metal te promoten. In de museumstand van 
conservator Rainer Schütte en educatiemedewerkster 
Annie van Galen konden kinderen klokjes knutselen 
en met kleine belletjes samen muziek maken. Zo lieten 
ze zien en horen dat de eeuwenoude beiaardcultuur 
ook in de 21e eeuw levend erfgoed is. 
Op het entreeplein overhandigde componist Jeroen 
van Veen een eerste exemplaar van zijn partituur 
Dutch Delight aan burgemeester Jos Wienen uit 
Haarlem en werd de Doe-beiaard ten doop gehouden, 
door de compositie ter plekke uit te voeren.
Samenvattend: een klinkende dag!

Heavy Metal op de Dag van de Beiaard 

In de museumstand konden kinderen klokjes knutselen.

Het was een kleurrijk gezelschap 
dat vrijdag 30 september Museum 
Klok & Peel aandeed. Een volle bus 
in vrolijk rood en paars uitgedoste 
dames, die goedgemutst ons 
museum kwamen bezoeken in het 
kader van een meerdaagse trip door 
Limburg (sic). 
Het betrof de ‘Zwolse Tulpen’, 
ofwel chapter Zwolle van de Red 
Hat Society, een van huis uit 
Amerikaans fenomeen met diverse 
afdelingen in ons land. Tijdens 
activiteiten en uitstapjes gaan 
deze dames altijd gekleed in Red 
Hat-stijl, dat wil zeggen met rode 
hoed en paarse kleding en dito 
accessoires. Verdere regels: 
iedereen denkt mee in het organi-

Red Hat Society chapter Zwolle bij Museum Klok & Peel. 

Zwolse Tulpen kleurden ons museum

seren van activiteiten. Kosten wor-
den gezamenlijk gedragen. 

Perfecte bestemming
Museum Klok & Peel was natuurlijk 
een perfecte bestemming voor zo’n 
gezelschap. Met z’n gevarieerde 
collecties en z’n mooie tuinen biedt 
ons museum ‘voor elck wat wils’. 
Natuur, cultuur, historie, muziek, 
biologie, techniek, fysica, u vraagt, 
wij draaien. 
Wij bieden ook uw groep/vereni-
ging/organisatie – jong en/of oud – 
graag de helpende hand bij het 
organiseren van een compleet 
dagje uit! Graag helemaal ont-
zorgd? Gebruik de bijgevoegde 
QR-code en bekijk ons filmpje 

over groepsarrangementen. 
Of klik door naar de link 
www.museumklokenpeel.nl/plan-
je-bezoek/groepsbezoek/.

Informatie & reserveren
Voor meer informatie en reserveren: 
stuur een mailbericht aan 
info@museumklokenpeel.nl 
of neem contact op met de backoffice 
via tel. (+31 (0)493-691865). 
U bent natuurlijk ook van harte welkom 
om samen met ons het museum te 
bekijken en onder het genot van een 
kopje koffie de mogelijkheden te 
bespreken. 
Op deze manier kunt u uw eigen 
groepsarrangement samenstellen. 

Tijdens activiteiten 
en uitstapjes gaan 
deze dames altijd 
gekleed in Red 
Hat-stijl, dat wil 
zeggen met rode 
hoed en paarse 
kleding en dito 
accessoires.
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Museum Klok & Peel dankt zijn vrienden, sponsoren en partners 

De term astrarium zal 
niet bij iedereen een 
belletje doen rinkelen. 

Kort door de bocht gezegd is 
het astrarium familie van het 
planetarium en het astronomisch 
uurwerk. Het instrument toont de 
beweging van zon, maan en een 
aantal planeten op een tijdschaal. 

De grootste verschillen: het 
astra rium is ouder en zeldzamer. 
Archimedes, de grootste sterren-
kundige van de Griekse oudheid en 
een van de grootste wiskundigen 
aller tijden, moet er eentje gehad 
hebben.

Geocentrisch
Een astrarium – ook wel: het astro-
nomisch uurwerk volgens Ptole-
maeus – gaat uit van een sterren-
kundige opvatting die allang uit 
de mode is: het geocentrisch 
wereldbeeld van de oude Grieken. 
Dat zegt dat de aarde het centrum 
van de schepping is en dat zon en 

Museum Klok & Peel is de trotse eigenaar geworden van een bijzonder museumstuk, het 

Henk Gipmans-astrarium. Dat unieke instrument is al sinds 2010 in langdurig bruikleen 

en maakt sindsdien deel uit van de basiscollectie. Het astrarium heeft een ereplaats in 

zaal 11 (De tijd getemd), waar het astronomisch kunstuurwerk de blikvanger is. 

Kees Molenaar, Betsy van de Kimmenade, Jos Bronneberg en Rainer Schütte bij het Henk Gipmans-Astrarium. 

Astrarium Henk Gipmans  is een uniek instrument
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Van Golstein Brouwers BV Asten

planeten om de aarde draaien. 
Sinds Copernicus en Kepler in de 
16e en 17e eeuw weten we dat dit 
een dwaling is, en koesteren we een 
heliocentrisch wereldbeeld: aarde 
en planeten draaien om de zon. 
Om uit te leggen hoe dat gaat, zijn 
vanaf de 16e eeuw planetaria en 
astronomische uurwerken gebouwd. 

Indrukwekkende kunst werken, 
zoals te zien op vele plaatsen in de 
wereld én in Museum Klok & Peel! 

Da Dondi
Maar even indrukwekkend is het 
astrarium. Om daarvan een over-
zichtelijk en werkend apparaat te 
maken, heb je behalve veel wiskun-

dige kennis ook fijnbankwerkers-
talent nodig. In 1364 bouwde en 
documenteerde Giovanni da Dondi 
(1318-1389) een astrarium dat in 
zijn dagen werd gezien als het 
achtste wereldwonder. 
Het apparaat was zo ingenieus dat 
alleen Da Dondi er feilloos mee kon 
werken. Na diens dood is Da Dondi’s 

Kees Molenaar, Betsy van de Kimmenade, Jos Bronneberg en Rainer Schütte bij het Henk Gipmans-Astrarium. 
Astrarium Henk Gipmans.

astrarium de puzzelaars uit astrono-
mie en astrologie blijven intrigeren, 
ook al raakte het apparaat door 
voortschrijdend wetenschappelijk 
inzicht uit de gratie. 

Gipmans
Ook Henk Gipmans, (1948-2022), 
jurist uit Best en hartstochtelijk 

astronoom, maakte er een erezaak 
van om een werkend astrarium 
volgens Da Dondi te bouwen. 
Hij reconstrueerde de messing 
wijzerplaten met hun draaiende 
tandwielen en onderdelen, 
positioneerde ze in een tableau en 
voorzag ze – nieuwigheidje – van 
een elektronisch tijdmechanisme. 
Daarmee construeerde Gipmans 
inderdaad een werkend astrarium. 
Trots op die prestatie gaf hij het 
ambachtelijk kunstwerk in lang-
durig bruikleen aan Museum Klok 
& Peel. Daar bleef hij het tot dit 
jaar via de Stichting Beheer 
Astrarium Gipmans (SBAG) samen 
met een collega zelf onderhouden. 

Overdracht
Nadat Henk Gipmans en zijn partner 
Marie-Jeanne van Eekert al hadden 
besloten het astrarium definitief 
aan Museum Klok & Peel te 
schenken, overleed Henk dit 
voorjaar na een relatief kort ziekbed. 
De overdracht werd 12 september 
beklonken met een ferme handdruk 
tussen het gevolmachtigde 
SBAG-bestuurslid Betsy van de 
Kimmenade uit Esbeek en Jos 
Bronneberg, bestuurslid museaal 
van Museum Klok & Peel. 
Dit onder goedkeuring van mede-
gevolmachtigde Kees Molenaar 
uit St. Oedenrode en museum-
conservator Rainer Schütte.  

Astrarium Henk Gipmans  is een uniek instrument

Samen met 
fondsen 
wordt de 
collectie 
uitgebreid



Dagelijks

van 12;00 uur tot

17:00 uur*

* 31 december tot 16:00 uur 

geopend. 25 december en 

Nieuwjaarsdag (1 januari) 

gesloten.


