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Museum De Wieger 
Oude Liesselseweg 29, 
 5751 WN Deurne 

 0493-322930 
info@dewieger.nl.   
www.dewieger.nl 
 

Museum en Podium,  met 
wisselende exposities en een 
gevarieerd programma met 
lezingen, muziek, theater en 
workshops.  
 
Ruimte voor culturele 
ontmoetingen en inspiratie. 

Van woensdag tot en 
met zondag van 
12.00 tot 17.00 uur, 
bovendien 2e  Kerst-, 
2e Paas- en 2e 
Pinksterdag, 
alsook 
Hemelvaartsdag.  
De Ateliers zijn 
geopend tijdens de  
museumuren en 
activiteiten. 
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 Holten's molen  
Veldstraat 39,  
5751 AA Deurne 

 0493-322348 en 06-
30546021 
info@holtensmolen.nl  
www.holtensmolen.nl  
 

De enige molen in Europa 
met drie verschillende 
functies en nog volop in 
bedrijf.  
 
Op deze werkende graan- en 
oliemolen met ook nog een 
loonzagerij lijkt de tijd  te 
hebben stilgestaan. 
 

Maandag:20.00 uur 
– 22.00 uur,zaterdag 
10.00-13.00 uur.  
1e en 3e zondag van 
de maand:13.00-
16.00 uur. 
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 M'n Hökske 
Blasiusstraat 45,  
5754 AT Deurne-Zeilberg 

0493 316791 
Mansveldersthea@gmail.com 

Onder het  motto “bewaren, 
want alles heeft waarde” vindt 
U hier van alles wat: brilletjes, 
kappersspullen, emaille, 
winkelspulletjes, etiketten, 
beeldjes, gereedschap en 
porselein 
 

Alleen op afspraak. 
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Toon Kortooms Museum 
Griendtsveenseweg 80,  
5753 SB Deurne  

 0493-529590 
info@toonkortoomspark.nl  
www.toonkortoomspark.nl 

Op de plek waar schrijver 
Toon Kortooms zijn jeugd 
doorbracht vindt U alle 
informatie omtrent deze  
schrijver.   
Museum, blote voeten pad, 
kunsttuin, restaurant de 
Veenderij,  fundamenten van 
de Deurnese 
Turfstrooiselfabriek. 

Gehele jaar 
geopend, dinsdag 
t/m zondag van 
10.00-18.00 uur.  
 
Groepen vanaf  10 
personen ook op 
afspraak.  
 
Rondleidingen 
mogelijk. In juli en 
augustus 
demonstraties 
turfsteken 
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Peelmuseum 
Griendtsveenseweg 69,  
5966 PV Horst America 

 077-4641626 / 06-20702173 
stichtingpeelmuseum@hetnet.
nl www.peelmuseum.nl 

In een voormalig DUW 
complex krijgt U een beeld 
van het wonen en werken in 
De Peel van 1850 tot 1950. 
 

Van april t/m. 
oktober elke 
woensdag van 13.30 
- 16.30 uur. Van juni 
t.m. oktober elke 2e 
en 4e  zondag van 
13.30 tot 16.30 uur. 
Verder op afspraak. 
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Techniek met ’n Ziel 
Dorpsstraat 23,  
5758 AM  Neerkant 

 077 8442 031 
info@techniekmeteenziel.nl  
www.techniekmeteenziel.nl 

De evolutie van elektrische 
apparatuur in  de afgelopen 
100 jaar in hun (vroegere) 
omgeving zoals verlichting, 
radio, grammofoon, TV, video 
en huishoudelijk.  
Het museum beschikt over 
een heemkundige  afdeling 
 

Woensdag t/m 
vrijdag en zondag: 
van 13.30 tot 
16.30 uur. 
Groepen ook 
buiten deze tijden. 
 
Verder wisselende 
kunst -
tentoonstellingen.  
Raadpleeg voor 
de website van het 
museum en lokale 
pers.  
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Museum Klok en Peel 
Ostadestraat 23 
5721  WC Asten  

0492- 691865 
info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl 
 

Dit museum werd in 2015 en 
2017 door de ANWB 
uitgeroepen tot het ‘Leukste 
uitje van Noord-Brabant’. 
 
Het museum herbergt de 
grootste collectie luidklokken 
en beiaarden (klokkenspellen) 
ter wereld. De andere 
collectie omvat de natuur- en 
cultuurhistorie van De Peel 
met o.a. een compleet 
mammoetskelet. In de fraai 
aangelegde museumtuinen 
komen de collecties bij elkaar.  
 
Het museum is ook een 
ideale pleisterplaats voor 
wandelaars en fietsers, met 
oplaadpunten voor elektrische 
fietsen en een 
fietsreparatieset.  
 
Fiets langs de ‘Peel-
ommetjes’ of volg te voet het 
Spreukenpad, waar een 
spoor van bronzen plaquettes 
je langs de mooiste plekken 
van Asten voert. 
 

Dinsdag t/m vrijdag 
09.30 – 17.00 uur 
 
Zaterdag, zondag, 
maandag 13.00 – 
17.00 uur 
 
Feestdagen 13.00 - 
17.00 uur 
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Museum voor 
Vluchtsimulatie 
Half Elfje 10a, 5711 ES 
Someren  

 0493-493387 (museum) 
 040 253 71 83 
(contactpersoon) 
info@vluchtsimulatie.nl    
www.vluchtsimulatie.nl 

Een rondleiding langs diverse 
simulators,  individueel in de 
cockpit vliegen.  
 
Bij “vliegen” krijgt U een 
uitgebreide instructie over het 
vliegen in diverse simulators 
waaronder een airbus A310. 
 
 
 

Rondleidingen en  
vliegen alle dagen 
van de week 
mogelijk, altijd op 
afspraak via de 
website.  
 
Het museum is 
slecht toegankelijk 
voor rolstoelen. 
Vanaf 14 jaar. 
 

 
ONTDEK een MUSEUM in 
museumkring PEELLAND  

Museumroute door het levende verleden van de Peel 
 

  
 

Hoe onze ouders en voorouders leefden en werkten en  
woonden,  

het boeren, dorps en stadsleven in de 19e en 20e eeuw. 
 

Daarnaast wordt in de musea aandacht 
geschonken aan kunst en techniek. 

 
www.museumkring-peelland.nl    
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Industrieel Atrium 
Kanaaldijk NW 29b,  
5707 LA Helmond 

 0492-535977 
info@industrieel-atrium.nl 
www.industrieel-atrium.nl 

Maak kennis met en beleef 
het industriële verleden en 
heden van Helmond;  
exposities, databanken en 
demonstraties. 
Het museum beschikt over 
een grote verzameling video’s 
over de industrie in Helmond. 

Dinsdag, Woensdag 
en Donderdag  9.30-
16.30 uur,  
3e zondag van de 
maand, 13.00-17.00 
uur. 
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Bakhuis De Willig 
Bezoekadres: Zeelenweg 30, 
 Helmond- Brouwhuis 

 0492-513255 
info@bakhuisdewillig.nl  
www.bakhuisdewillig.nl 

Beleef hoe het er vroeger bij 
een 300 jaar oud bakhuis aan 
toeging bij het op 
ambachtelijke wijze bakken 
van brood en andere 
producten.  

Een zondag per 
maand is het 
bakdag. Voor de 
exacte datums, 
raadpleeg website.  
 
Ook op afspraak. 
 Ruimten matig 
toegankelijk voor 
rolstoelers 
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EDAH museum 
Oostende 167,  
5702 SM Helmond  

 06-41 19 14 91, Tijdens 
openingsuren 0492 - 47 58 71  
info@edahmuseum.nl  
www.edahmuseum.nl 

Het museum laat de 
ontwikkeling zien van 
productie, distributie en 
verkoop van kruidenierswaren 
en aanverwante zaken.   

Volg  een nostalgische route 
"Van Toen naar Nu". 

M.u.v. feestdag elke 
vrijdag  en zaterdag 
van 14.00-17.00 uur, 
1e zondag van de 
maand van 12.00-
17.00 uur.  
Groepen vanaf 10 
personen op 
afspraak iedere dag 
van de week 
welkom. 

4 

 

Museum Helmond 
Kasteel: Kasteelplein 1,  
5701 PP Helmond   
Kunsthal: F.J. van Thielpark 7, 
5707 BX Helmond 

 0492-587716 
info@museumhelmond.nl 
www.museumhelmond.nl 

Maak een reis door de tijd in 
de grootste waterburcht van 
Nederland en ontmoet de 
adellijke dames en heren van 
het kasteel in Helmond. Ook 
leuk voor kinderen en hun 
verjaardagsfeestje. 
Leer meer over fotografie en 
kunst in de Kunsthal.  

Dinsdag tot en met 
vrijdag: 10.00 tot 
17.00 uur, zaterdag, 
zondag  en 
feestdagen van 
12.00-17.00.  
Gesloten: 1 januari, 
carnaval (zaterdag 
tot en met 
maandag), 1e 
Paasdag, en 1e 
Kerstdag.  
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Draaiorgelmuseum  
Stichting  
Draaiorgels Helmond 
Torenstraat 36a,  
5701 SH Helmond 

06-39682404 
info@draaiorgelshelmond.nl 
www.draaiorgelshelmond.nl 

Een unieke verzameling 
monumentale draaiorgels te 
zien en te beluisteren 
waaronder een Gaudin 
concertorgel, Gaudin en 
Mortier dansorgel en De 
Blauwe Trom straatorgel. Ook 
is er een collectie 
accordeons. 
 
Het museum beschikt over 
een heemkundige afdeling 
 
. 

Zaterdag- en 
zondagmiddag van 
13.00 – 17.00 uur. 
 
Groepen van 
minimaal 10 
personen ook op 
afspraak. 
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Jan Visser Museum 
Keizerin Marialaan 5, 
5702 NR Helmond  

 0492-548504 
info@janvisser-museum.nl  
www.janvisser-museum.nl 

Het Jan Visser Museum  biedt 
een combinatie van 
bezienswaardigheden die u 
nergens in Nederland 
aantreft.  
 
Brandweermaterieel uit 
vervlogen tijd, een compleet 
ingerichte smederij een 
bakhuis en een werkende 
koperslagerij.  
 
Ook de gereedschappen van 
de timmerman, de 
klompenmaker de slachter en 
andere ambachten worden  
tentoongesteld. Verder ook 
landbouw gereedschappen uit 
de periode 1850 -1950. 

Van 1 april tot 1 
oktober zondag- 
maandag en 
donderdag van 
13.00-17.00 uur.  
 
Groepen van 
minimaal 10 
personen ook op  
afspraak. 
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Heemhuis  
Barthold van Heessel 
Kouwenberg 37,  
5735 GM Aarle-Rixtel  

 0492-383553;   
beheerder 0492-382763. 
heemaarle@outlook.com 
www.heemkameraarlerixtel.nl 

In dit museum wordt een 
beeld geschapen van het 
leven en werken in een 
Brabants dorp.  
 
Er wordt o.a. aandacht 
geschonken aan archeologie, 
kadaster, geloofsleven, 
verenigingsleven en 
ambachten. Ook  
wisseltentoonstellingen. 

Zondag van 14.00 – 
17.00 uur, op 
woensdag van 
10.00- 12.00 uur en 
van 14.00 tot 16.00 
uur  
 
Op afspraak voor 
groepen 
rondleidingen 
,dorpswandelingen 
en bezoek aan de 
voormalige  
Klokken gieterij Petit 
en Fritsen. 
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Museum Nostalgie 
Spechtlaan 2a,  
5737 PL Lieshout   

 0499-422896 
pjamvaneeuwijk@hotmail.com 

Met open mond van 
verbazing genieten van de 
pracht en de praal van een 
uitzonderlijke collectie 
poppen, van klein tot 
levensgroot in prachtige 
kledij, opgesteld in een 
verstilde omgeving. 
 

Alleen op afspraak. 
 

9 

 

Emaillemuseum  
Het kleine Aadal 
Hoek 7, 5469 NK Erp 

 06 22494803 
hetkleineaadal@live.nl 

Emaillemuseum “Het Kleine 
Aadal” biedt een unieke 
verzameling van nostalgisch 
emaille.  
 
 
De collectie bevat ongeveer 
6000 stuks keuken-emaille 
van allerlei artikelen in bijna 
alle mogelijke kleuren en 
decoraties.  
 
 

Alleen op afspraak. 
Groepsgrootte 
tussen 2 en 50 
personen is geen 
enkel probleem. 
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Boerenbondsmuseum 
Pandelaar 106,  
5421 NJ Gemert 

 0492-366444 
info@boerenbondsmuseum.nl 
www.boerenbondsmuseum.nl 
www.facebook.com/boerenbo
ndsmuseum 

Zien en ruiken hoe het was in 
een Brabants dorp aan het 
begin van de vorige eeuw.  
Het museum biedt een unieke 
combinatie van 
bezienswaardigheden.  
 
Gedurende het zomer 
seizoen zijn er elke zondag 
thema-activiteiten. 
Jaartentoonstellingen: "Het 
schooltje van toen. Aap, noot, 
Mies.” en “Brabantse 
Klederdracht,  

Tijdens het zomer-
seizoen van 2 april 
tot en met 12 
november 2017 
geopend op dinsdag 
tot en met zondag, 
van 13.00 tot 17.00 
uur.  
T.m.1 april en vanaf 
13 november op 
zondag, van 13.00 
tot 17.00 uur. 
Voor groepen vanaf  
10 personen, op 
maat gemaakt 
programma 
mogelijk,op  alle 
dagen, m.u.v. 
zondag. 
Tijdens school 
vakanties geopend  
dinsdag t.m. vrijdag 
van 10.30 tot 17.00 
uur, op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.  
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Museum De Kluis 
Kluisstraat 2,  
5427EM Boekel 

 0492-846173 
kluis@ggzoostbrabant.nl 

Met moderne middelen wordt 
de geschiedenis van de 
psychiatrie, Huize Padua en 
Coudewater (Rosmalen) 
verteld. Een tijdlijn geeft 
inzicht in de veranderingen 
van vroeger naar nu. 

Dinsdag van 
14.00 tot 16.00 
uur, woensdag 
van 9.00 tot 
12.00 uur, Op de 
laatste zondag 
van de maand 
van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Groepen 
afspraak. 
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Museum De Tolbrug 
Neerstraat 11,  
5761 RE Bakel   

 0492-785653 
tolbrugbakel@telfort.nl   
www.detolbrug.com 

Gebruiksvoorwerpen, 
werktuigen en 
gereedschappen die de 
mensen in vroeger tijden in 
Brabant en in De Peel 
hebben gebruikt.  
Speciale voorwerpen uit 
Bakel vanaf 1850. 

Alleen op afspraak 
geopend. 
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Heemkundekring  
H.N. Ouwerling 
Stationsstraat 73, 5751 HC 
Deurne 

 0493-320709 
Secretaris@heemkundekringd
eurne.nl  
www.heemkundekringdeurne.
nl 

Het heemhuis, in 1907 
gebouwd als woonhuis en 
café, huisvest een  
documentatiecentrum,   
archeologische vondsten uit 
Deurne, oudheidkundige 
voorwerpen en een 
beugelbaan.  
 
Regelmatig 
wisseltentoonstellingen. 

Tweede en vierde 
zondag van de 
maand van 14.00 tot 
17.00 uur, elke 
dinsdag van 19.00 
tot 21.00 uur. 
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