
Breed aanbod aan activiteiten en demonstraties op de Peeldag 
 

De Peel zien, ruiken en proeven 
 
AMERICA – Wie de tijdgeest van de vroegere Peel eens wil beleven, moet zondag 
11 april maar eens op pad gaan naar het Peelmuseum in America. Want met een 
beetje fantasie kan de bezoeker op deze dag de Peel zien, ruiken en proeven. 
 
Vanaf 13.00 uur, als het museum voor het eerst in het nieuwe seizoen de deuren opent voor het publiek, wordt 
een volle middag lang een breed en gevarieerd scala van activiteiten en demonstraties voorgeschoteld. 

 
Modeshows 
Wat te denken van de historische modeshows, waarbij leden van de plaatselijke 
toneelvereniging zich als echte mannequins en dressmen in dag-, nacht- en zelfs 
onderkleding uit de periode 1850-1950 laten bewonderen. Of van de 
demonstraties van de traditionele dansgroep de Hakkespits op de speciaal voor 
hen uitgelegde houten vloer. 
De vrijwilligers van het museum hebben de afgelopen winter de 
museumgebouwen een facelift gegeven en de uitgebreide collectie overzichtelijk 

uitgestald. Hetzelfde geldt voor het buitenterrein met zijn plaggenhutten en schaapskooi, waar op de Peeldag de 
bijenstal officieel wordt geopend door vaklui van de imkersvereniging. 
 
Ambachten 
Het aantal oude ambachten dat deze dag wordt gedemonstreerd is te veel om op 
te sommen maar natuurlijk zijn de klompenmaker, mandenvlechter en de 
schaapscheerder present. Interessant is de aanwezigheid van de scharensliep. 
Wie zijn messen of scharen meebrengt (zonder kartels), kan deze tegen de 
vooroorlogse prijs van 2 cent laten slijpen!  
Her en der op het terrein zijn ook kunstenaars aan het werk, waaronder de 
‘paardentekenaar’ Hensen. En op het achterterrein wordt er geploegd met het paard, maar ook met een klassieke 
Peeltractor met beduidend meer pk’s. Voor de liefhebbers is er ook een demonstratie met een kleine dorskast, 
aangedreven door een paard in een carrousel. 
 

Vermaak 
Ook de kinderen kunnen zich volop vermaken. Zo is er een knuffeltent met 
konijnen en pasgeboren kuikentjes. En geheel gratis draait op deze dag weer de 
ouderwetse draaimolen. Het is niet alleen zien, maar ook ruiken en proeven. In 
het ‘Peelrestaurant’ kunnen liefhebbers terecht voor Peelsoep, pannenkoeken en 
andere culinaire versnaperingen. 
 

 
De Peeldag is op 11 april van 13.00 tot 18.00 uur in het Peelmuseum, Griendtsveenseweg 69 in America 
(Midden Peelweg, afslag Griendtsveen). De toegang bedraagt 4 euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Zie ook 
www.stichtingpeelmuseum.nl. 

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/

