HET OUDE AMBACHTEN & SPEELGOED MUSEUM
Op zondag 23 augustus 2015

10.00 uur Vertrek vanaf het Willem-Alexanderplein te Teteringen naar
Rijksweg 87 te Terschuur, het oude ambachten en speelgoed museum.
Kosten vervoer per auto: € 22.00
De kosten van het vervoer worden berekend naar het aantal deelnemers.
Het oude ambachten en speelgoedmuseum is meer dan een
bezoek waard en is alleen in de zomermaanden ook op zondag geopend;
vandaar dat deze voor het grote deel binnenacticviteit
toch in de zomermaand en wel op 23 augustus gepland wordt.
Het museum biedt rondgang langs 160 ambachten,
winkeltjes van vroeger en compleet ingerichte werkplaatsen.
Zo vind je er een oude smidse, een scharensliep, een leerlooier en slager
en nog veel meer oude beroepen; precies zoals het vroeger was.
In het ambachtenmuseum staat niks achter glas;
de spullen zijn dus van dichtbij te bekijken en vast te pakken.
In het speelgoedmuseum zullen de meesten van ons met herkenning
en wellicht ook met een beetje weemoed terugkijken naar hun jeugd
als ze oog in oog komen te staan met het speelgoed uit vroegere tijden,
zoals de rijdende treinen, mechanische blikken speelgoed,
oude kinderserviesjes, Dinky Toys en wat te denken van een
grote collectie merkberen?
Wie van ons heeft er vroeger geen speelgoedbeer gehad en
tegen wie je al je geheimpjes vertelde?
Het kind van vroeger komt weer naar boven.
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In het buiten/openluchtgedeelte van het museum kun je kennismaken
met de landbouwmechanisatie uit vroegere tijden;
door paarden getrokken landbouwmachines, antieke boerenkarren,
een antieke brandspuit, een boterkarn van 3 meter hoog enz. enz.
We gaan deze dag terug in de tijd. In de tijd dat er geen electriciteit was,
de meeste arbeid nog met de hand werd gedaan en de mensen nog afhankelijk
waren van familie, vrienden en buren en de kinderen nog uren konden spelen met
een leeg schoenenpietsdoosje; touwtje springen, hinkelen enz.
Entreegelden: volwassenen € 9,50 ; senioren € 8,75.
Het museum sluit zijn deuren om 17.00 uur.
Hoe en op welke wijze we de dag gezamenlijk afsluiten, wordt in overleg gedaan.
Opgeven voor 19 augustus via mail bij Els
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