
Deze flyer is een uitgave van de Stichting 
Rondje Geldrop-Mierlo en is onder andere 
tot stand gekomen door de vriendelijke 
medewerking van de gemeente Geldrop-Mierlo 
en Hotel Nijver & Kaffee Peijnenburg.

Deze flyer is gratis verkrijgbaar bij onder andere 
de volgende adressen:

VVV i-point Geldrop VVV i-point Mierlo
Heuvel 1, Geldrop Vesperstraat 8, Mierlo

Stichting Rondje Geldrop-Mierlo
Wij organiseren rondleidingen door het 
centrum van Geldrop onder begeleiding 
van een gids. Deze rondleidingen voeren u 
langs talrijke historisch interessante locaties, 
panden en monumenten.

Onze gids vertelt onderweg allerlei 
wetenswaardigheden en beantwoordt 
uiteraard eventuele vragen van de 
deelnemers. Waar mogelijk proberen we de 
zaken nader te illustreren door het tonen van 
antieke foto’s en het vertellen van anekdotes.

Rondleiding door Geldrop

Ervaring wethouder Steenbakkers:
“Rondje Geldrop verbindt, letterlijk, elementen/ 
gebouwen uit het verleden van Geldrop met elkaar. 
En maakt duidelijk dat het verhaal achter het 
gebouw, het gebouw mooier en interessanter maakt. 
Waard om te bewaren. Een dorp zonder verleden is 
een dorp zonder toekomst.”

“Bovendien verbindt Stichting Rondje Geldrop kasteel, 
Weverijmuseum, Brigida kerk en Heemkundekring
met elkaar. En daarmee mensen.”



Wat ziet u onderweg?
Tijdens de rondleidingen besteden we onder 
andere aandacht aan:

• het kasteel en zijn vroegere bewoners;

• de kasteeltuin;

• opvallende panden in o.a. de Hofstraat en   
 de Grote Heuvel;

• de Brigida kerk;

• en nog veel meer onderdelen van het   
 Geldrops cultureel erfgoed.

Hoe werkt het?
De rondleidingen worden alleen gehouden 
op afspraak en zijn bedoeld voor zowel 
groepen als individuen. We bieden 
verschillende rondleidingen aan zoals:

• rondleiding van 1,5 uur;
• rondleiding als onderdeel van het   
 arrangement met het Weverijmuseum;
• virtuele rondleiding middels een Power  
 Point-presentatie.

U kunt rondleidingen boeken op iedere 
gewenste dag van de week, gedurende het 
gehele jaar. (zie voor verdere informatie het 
losse inlegvel).

Ontdek de rijke historie van Geldrop!
Geldrop ademt geschiedenis. Onze insteek 
bij de rondleidingen is om niet alleen de 
interessante plekjes te laten zien, maar ook 
om te vertellen waarom bepaalde dingen in 
de loop der jaren zijn ontstaan.

Het maakt niet uit of u al jaren in Geldrop
woont of er voor de eerste keer bent. Er 
is op zoveel plekken iets interessants over 
de Geldropse geschiedenis te ontdekken! 
Wij helpen u hierbij graag tijdens onze 
rondleidingen. 

Wij wensen u in ieder geval een prettige 
wandeling en een verrassende (hernieuwde) 
kennismaking met onze mooie gemeente.

Ervaring wethouder Hoekman-Sulman:
“Ik heb heel erg genoten van de wandeling met de 
gids van ‘Stichting Rondje Geldrop-Mierlo’. Vooral alle 
verhalen over het oude Geldrop hebben indruk op me 
gemaakt.”

“Ondanks dat ik al meer dan 10 jaar wethouder ben, 
werd ik verrast door nieuwe verhalen, die ik nog niet 
kende. Ik vind deze excursie een ‘must’ voor iedereen 
die om deze mooie gemeente geeft.”


