
  



 

Streekmarkt 
 

Oude ambachten 
 

Museum: kent u het nog? 
Exposities in de compleet gerenoveerde Kamphut en de Schuur. 

Laat u tevens verrassen door een kijkje te nemen in de vernieuwde filmzaal 
met doorlopende filmvertoning over het leven in de peel. 

 

Entertainment: 
11.00 uur: opening Peeldag. 

 

Toneelvereniging “De vrije spelers” licht een tipje 
van de sluier op van haar nieuwe productie: “Tot ik vlieg”. 

 

Zanggroep Parelmoer. 
 

De Zwetsvrouwen. 
 

Diverse nostalgische kermis attracties. 
 

Voor de kinderen: 
Goocheltrucs door Pepijn Stoter. 

Knuffeltent. 
Wandeling met alpaca’s. 

Diverse creatieve workshops. 
 

Peelrestaurant: 
Tijdens de gehele dag kunt u zich laten verwennen 

in ons Peelrestaurant met al zijn lekkernijen. 
Speciaal voor vandaag hebben we een heuse poffertjeskraam ingericht! 

 

Peeldag bezoeken met de huifkar: 
Vanuit Grashoek, Helenaveen, Griendtsveen, Sevenum, 
Kronenberg en America is het mogelijk om per huifkar 

met gids naar de Peeldag te reizen. 
Voor vertrektijden, opstapplaatsen en prijzen, zie: 

www.peelmuseum.nl of www.degoudenhelm.nl 
 

Peelmuseum America 
Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America 
Telefoon: 077-4641336 / 06-20702173 
E-mail: stichtingpeelmuseum@hetnet.nl 

www.peelmuseum.nl 
 

Paasbrunch op de Golfhorst 1e Paasdag - 20 april 2014 

Zeer uitgebreid Paasbuffet met bezoek van de Paashaas ! 

Wie oh wie vindt HET GOUDEN EI op de golfbaan? 

Springkussen en knutselvertier voor de kids ! 

Reserveer nu je tafel want VOL = VOL 

Tel 077-4649070 / info@degolfhorst.nl  

Prijs : 

* Volwassenen Eur 19,50 

* Kids 0 tot 4 jaar gratis 

* Kids 5 tot 12 jaar Eur 9,75 

 

mailto:info@degolfhorst.nl


Peeldag in America: vermaak en vertier in vervlogen tijden 

Op zondag 13 april a.s. kan jong en oud tijdens de jaarlijkse Peeldag weer 
genieten van het vele moois dat het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg 
in America te bieden heeft. Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er vele activiteiten, 
zoals demonstraties van oude ambachten, een streekmarkt met diverse 
standhouders en optredens van muziekgroep Parelmoer, twee echte 
Brabantse Kletswiever en toneelvereniging de Vrije Spelers. Speciaal voor de 
jeugd zal de 13-jarige goochelaar Pepijn Stoter zijn opmerkelijke kunsten 
vertonen. Het Peelmuseum is dit jaar compleet opnieuw ingericht, zodat de 
uitgebreide museumcollectie nog meer tot haar recht komt. Nieuw is de 
filmhoek; in een echte plaggenhut van vroeger wordt doorlopend een film over 
het leven in de Peel gedraaid. Speciaal thema tijdens de Peeldag is dit jaar 
het vermaak en vertier in vervlogen tijden. 

Een van de trekpleisters is een café dat geheel in oude stijl is ingericht. Bij het 
zien van de prachtige toog en de typische caféstoelen en –tafels zult u zich 
weer in een kroeg wanen zoals die er vroeger zoveel waren. In de loop van de 
geschiedenis ontwikkelde het café zich van schuilplaats, herberg en koffiehuis 
tot een plek waar na het werk nog even een afzakkertje werd gepakt. Aan het 
einde van de week of maand zochten bazen hun personeel dan vaak in de 
kroeg op om hen het loon contant uit te betalen. Dat was goed voor de 
kastelein maar slecht voor het gezin, want veel werkvolk kwam thuis met nog 
maar de helft of minder van het uitbetaalde loon. Zou het daarom zijn dat 
tegenwoordig werkgevers (behalve in de horeca) hun personeel niet meer in 
een café mogen uitbetalen ?                                                                                      

Bijzondere aandacht verdient ook de expositie van het interieur van de oude 
kapsalon van Teun van Heijster, voormalig kapper in America. De wijze 
waarop Teun met zijn klanten omging mag zeker ook als vermaak en vertier 
worden beschouwd. Voor klein en groot had Teun altijd wel een praatje en 
geintje klaar. Eenmaal in de stoel bij Teun kon je het beste maar stilzitten, 
anders duwde Teun zijn vingers nog harder in je hoofd om tot het gewenste 
kapsel te komen. En meldde zich een klant in de naastgelegen sigarenzaak, 
dan kon het even duren voor Teun de schaar weer ter hand nam. Bij het 
aanschouwen van de kapsalon komen bij de bezoekers ongetwijfeld mooie 
herinneringen naar boven. 

Ook zullen er enkele huifkarren( achter tractor) rijden die u via een leuke 
toeristische route naar het peelmuseum brengen . Een huifkar rijdt vanaf de 
Schatberg in Sevenum en Kronenberg, de andere huifkar zet koers vanaf de 
Grashoek via Helenaveen en Griendtsveen richting Peelmuseum en weer 
terug. Voor meer informatie over vertrektijden en opstapplaatsen kan men 
binnenkort terecht op www.stichtingpeelmuseum.nl en www.degoudenhelm.nl. 

Als we dan ook nog weten dat er op het museumterrein een kermis vol 
nostalgie staat opgesteld, compleet met carrousel, touwtrekken, 
poffertjeskraam en tombola met mooie prijzen, en dat er tegen de honger en 
de dorst van alles is te krijgen, dan is het duidelijk dat een bezoek aan de 
Peeldag op 13 april te America een prachtige belevenis voor jong en oud zal 
zijn. De entree bedraagt € 4 (tot 12 jaar gratis) en parkeren is gratis. 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/
http://www.degoudenhelm.nl/
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