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MUSEUMWEEK MUSEUM PEEL EN MAAS
De Nationale Museumweek staat weer voor de deur. Van 19-25 april zetten Nederlandse musea zichzelf en
hun collectie extra in de schijnwerpers. In verband met de huidige geldende maatregelen kunnen er helaas
geen fysieke activiteiten en acties plaatsvinden. Museum Peel en Maas gebruikt deze week daarom om een
update te geven over de veranderingen die achter de schermen gaande zijn. Het museum is druk met
inzetten op meer beleving en interactie. Zodoende kunnen bezoekers van jong en oud straks, wanneer we
weer open mogen, genieten van verschillende leuke en boeiende tentoonstellingen over Peel en Maas.
Leven voor en na WOII
We zijn druk bezig met het verbouwen van onze zolder. Deze ruimte wordt momenteel ingericht met
verschillende kleinere exposities gericht op Peel en Maas in de vorige eeuw. Middels veel historisch
fotomateriaal, aantrekkelijke beelden, korte teksten en filmpjes, interactieve touchscreens en doeactiviteiten voor de jeugd komt de bezoeker meer te weten over verschillende onderwerpen. Zo is er
aandacht voor de twee tramlijnen die door Peel en Maas hebben gereden, de geschiedenis van het
beugelen, de kerken van onze gemeente, de agrarische boerengeschiedenis én 'onze jongens' die in de
Zuid-Limburgse mijnen hebben gewerkt. De timmerwerkplaats, geschiedenis van de smederijen van Peel en
Maas en ons naoorlogse schooltje met informatie over de kloosters van Peel en Maas zijn reeds klaar.
Middeleeuwen en Ingang
Ook zijn we druk met de Middeleeuwen tentoonstelling. In deze expositie zal veel te doen zijn voor jong en
oud en er komt specifiek aandacht voor de Middeleeuwse leerlijnen binnen het onderwijs, aan de hand van
ambachten vroeger en nu. Natuurlijk komt ook de Middeleeuwse geschiedenis van Peel en Maas aan bod.
Daarnaast wordt de ingang van het museum onder handen genomen. Het museum bevindt zich in
gemeenschapshuis Kerkeböske, waar onder andere ook de groeiende dorpsontmoeting haar activiteiten
organiseert. Op deze manier wordt binnen het gemeenschapshuis meer ruimte gecreëerd voor de
dagvoorziening voor ouderen. Het Rad van Avontuur wordt verplaatst en krijgt een nieuwe interactieve
functie, gericht op Peel en Maas. Ook de balie en onderdoorgang richting het museum worden verbouwd
en zorgen zo voor meer herkenning bij binnenkomst.
Nationale Museumweek
De Nationale Museumweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim musea in het hele land,
hun collecties op een niet te missen wijze in de schijnwerpers zetten. En zodoende ambassadeurs, fans en
nieuw publiek uitnodigen om zich te laten verrassen, inspireren of confronteren met een enorm cultureel
kapitaal dat van ons allemaal is: ons echte goud. Het beoogde resultaat is een sterkere binding van alle
inwoners van ons land met de museale collecties van Nederland. De Nationale Museumweek wordt dit jaar
voor de zevende keer georganiseerd en is vanwege de coronacrisis volledig digitaal. Het thema is Ontdek
samen ons echte goud – in musea. Kijk voor meer informatie op https://www.museum.nl/.
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Voor meer informatie of toelichting kun je contact opnemen met Guus Hovens, projectmedewerker
Museum Peel en Maas. Tel: 06-11178924. E-mail: info@museumpeelenmaas.nl

