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Vind de rode draad, uuuh ... schaap
in dit boek.

DOE EENS GEK ONTDEK JE EIGEN STEK!

ZOEK 
ME DAN

DEZE LETTER VIND JE IN

HET WEVERIJMUSEUM

UITKOMST:

Geldrop-Mierlo staat bekend om haar rijke textielhistorie. Het schaap zorgde 
decennialang voor de toevoer van wol en maakte de grootschalige productie 
in de weverij industrie mogelijk. Waar ze normaal netjes in een kudde grazen 

door ons prachtige heidelandschap, zijn er 10 ontsnapt. Vind 10 losgebroken 

schapen in dit boek. Allemaal met een letter. Samen vormen zij een woord dat 
naadloos aansluit bij onze cultuur. Om je op weg te helpen: de beginletter krijg 
je cadeau als je kunstschaap Sjiep vindt, waardoor je uiteindelijk op een woord 
van 11 letters komt. Kunstschaap Sjiep houdt zich schuil in het Weverijmuseum 
te Geldrop. Bèhhhhhhhhh!

Staat The Big Five op jouw bucketlist? Dan hoef je echt niet ver 

van huis! Met dit Bucket Buurt Boek ontdek je op vermakelijke 

wijze dat alles van jouw bucketlist dichterbij is dan je had kunnen 

bedenken. Je vinkt je buckets meteen af in dit boek. Verweef 

spanning met ontspanning en vermaak jezelf met toffe opdrachten. 

Van fotozoektocht tot kookklus. Van spoorzoeker tot beestachtige 

breinbreker. Van groen tot lekker doen. Alles afgevinkt? Dan kroon je 

jezelf tot ere-buurt-burger van het oergezellige Geldrop-Mierlo!

Stichting Villagemarketing heeft als doel Geldrop-Mierlo op de 

kaart te zetten. Lokaal en nationaal. Bij inwoners, ondernemers, 

omwonenden en toeristen. In het Bucket Buurt Boek nemen we 

je mee op pad door onze kleurrijke buurten. Wat moet je gezien 

en gedaan hebben in onze gemeente? Geldrop-Mierlo verweeft 

& vermaakt! www.visitgeldropmierlo.nl

AANGEBODEN DOOR: STICHTING VILLAGEMARKETING GELDROP-MIERLO

Plak hier een

vermakelijke 

foto van jezelf.

Dit boek
is van mij

Naam:

Leeftijd:

Straatnaam:

Dit vind ik het leukSTe in mijn dorp voordat ik het Bucket Buurt Boek had. 

Dit laat ik nu als eerSTe zien aan iemand die Geldrop-Mierlo nog niet kent. (Invullen na het doen van dit boek.)

VERWEEFT & VERMAAKT DE MOVIE >>
Bekijk hier onze promofilm en ontdek, als je 
dat al niet wist, hoe mooi Geldrop-Mierlo is. 
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Je kunt meteen je brein gaan 
kraken in dit eerste deel. Trek 
eropuit, puzzel, knutsel, kleur en 
krijt in huis.

Even lekker losgaan? Dat kan in het 
HUP-Hotel. Of je gaat dieren tellen 
in Dierenrijk! Check hier wat er nog 
méér kan.

Dierenrijk

HUP Hotel

Weverijmuseum

Katoenpad

Strabrechtse Heide

Molenheide

Landgoed Kasteel Geldrop

Kasteel kinderboerderij

Koninklijke Peijnenburg

Standerdmolen

Je stapt meteen een andere omgeving binnen 
als je door de poort gaat. En ja, je mag speuren in 
Kasteel Geldrop ...

Is het tijd om de benen te strekken? Fiets 
en wandel door de prachtige natuur (en 
spot die Big Five).

Bonbons eten met een onbekende? Of 
iets lekkers maken voor de familie? Wij 
verzamelden recepten en ideeën.

APENKOOIERS
& SPRING-IN-’T-VELDJES

GELDROP

MIERLO

SCHAPEN
& STOFHAPPERS

CULTUURSNUIVERS
& LAKEIEN

KOEKENBAKKERS
& KERSENPLUKKERS

HEIDEHOPPERS
& RUSTZOEKERS

GELDROP-MIERLO
Jazeker, we hebben een eigen Big Five. En we hebben nog meer. 

Ontdek je plekje met dit Bucket Buurt Boek. Geldrop-Mierlo heb je 

nog niet eerder zo gezien.
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GELDROP

MIERLOWEVERIJ-
MUSEUM

Het Weverijmuseum is in 2018 ingrijpend vernieuwd. Naast de veelal oude 

textielmachines, die nog steeds door onze wevers worden bediend, wordt 

het verhaal vertoond van de textielindustrie en de betekenis ervan voor 

Geldrop-Mierlo. In de filmzaal en in de grote klos draaien korte films over 

het weven door de eeuwen heen. 5 personages uit die tijd vertellen over het 

weven en hun leven eind 19e eeuw. In de winkel koop je textielproducten 

die in het museum zelf zijn gemaakt. 

1844
Het fabriekshuis aan de Heuvel 7 werd als 
eerste gebouwd, in 1844. Het fabrieksdeel op 
Molenstraat 19 is gebouwd in 1863.

ROLLS ROYCE
In het Weverijmuseum staat een 
Sagebien waterrad. Dat is de Rolls 
Royce onder de waterraderen.

2018
Het Weverijmuseum 
is in 2018 ingrijpend 
vernieuwd.

NAALD & DRAADKIJKJE IN
‘T VERLEDEN

Kitty wil naar haar bolletje wol.
Kun jij haar helpen?

Maak een wevershuisje. 
Knutsel een kijkdoos in 
elkaar en laat zien hoe ze 
vroeger leefden. 

 Download hier de
 diverse items voor  
 in jouw huisje.

Bezoek het weverijmuseum
in de kerstvakantie.

Pimp jouw buurt met een stoepkrijt
kunstwerk. Met textiel als thema en tag 
ons (@visitgeldropmierlo) op instagram.

Spot onze roots. Weet je dit kunstwerk 
te spotten, maak er dan een foto van en 
zet ook deze op Instagram.

Schapen EN & 

   Stofhappers    
Waan je in de weverswereld of loop gewoon recht de 

geschiedenis in. Weverijmuseum: ontdek hoe het vroeger was 

en doe de speurtocht. Katoenpad: het pad dat de thuiswevers 

dagelijks bewandelden maar dat zomaar van de kaart 

verdween. Durf jij ernaartoe te gaan? 

• WEVERIJMUSEUM        KATOENPAD

R
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www.visitgeldropmierlo.nl/
nl/bucket-buurt-boek



REIS IN DE TIJD. SPOT 
DE PLAAT(S) VAN TOEN. 

DOE DE 
WEEFSPEURTOCHT
van het WEVERIjMUSEUM

SPOT-ON 
Weet jij waar dit 
is? Maak foto’s van 
hoe het er daar nu 
uitziet. Print ze uit 
en plak ze op de 
foto’s hiernaast.

Download
de ansichtkaarten
en ga op pad! Kun jij 
de foto vanuit dezelf-
de hoek maken?

VRAAG 1
Waar diende het waterrad van 
de weverijfabriek voor?
a. Aandrijven van een volmolenmachine

b. Wassen van kleren

c. Allebei

BONUSVRAAG: 
Uit welk jaar stamt dit 
waterradtype ‘Sagebien’?

VRAAG 2
Wat is de juiste volgorde bij het weven?
a. Schaap-scheren-wol-spinnen-weven

b. Weven-spinnen-wol-schaap-scheren

c. Scheren-schaap-weven-spinnen-wol

VRAAG 3
Wat betekenen de aan textiel gerelateerde spreekwoorden hieronder?

Alles over één kam scheren.

De draad kwijt zijn.

Iemand van katoen geven.

De lakens uitdelen.

Aan de touwtjes trekken.

Aan een zijden draadje hangen.

Door de wol geverfd zijn.

Je vindt alle antwoorden en de uitgebreide speurtocht in het Weverijmuseum.

I
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www.visitgeldropmierlo.nl/
nl/bucket-buurt-boek
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GELDROP

MIERLOKATOENPAD

Het Katoenpad. Het pad op de Molenheide dat raadselachtig verdween. In 

1832 was het nog het pad van de Mierlose thuiswevers, die er liepen om hun 

lappen stof naar Geldrop te brengen. Hoe kon dat verdwijnen?

GESCHIEDENIS
Ooit lag het Katoenpad in het heide-
gebied tussen Mierlo en Geldrop, 
daar waar nu de Molenheide is.

APP
Het pad verdween, maar met 
de speciale Katoenpad App kun 
je het pad alsnog bewandelen 
en het avontuur beleven.

BOEK
Lees het boek ‘Het geheim van het 
verdwenen Katoenpad’ en ontdek 
het echte geheim. 

Ontrafel het geheim van het Katoenpad!

Download 
de app hier! 

Maak een selfie!
Ga op de foto met
Woes in Mierlo.

10 11

https://katoenpad.nl/



Bereidingswijze:

Hak de lotuskoekjes en peperkoek zo fijn mogelijk . Breng een pan 
water aan de kook, hang hierboven een metalen kom en zorg dat 
die het water niet raakt. Klop hier de eidooiers met suiker in totdat 
het mengsel stolt. Laat het daarna afkoelen en klop de slagroom 
stijf. Schep de slagroom en het eidooiermengsel door elkaar met 
een spatel of pannenlikker en voeg hier de Frangelico, peperkoek en 
koekkruimels bij. Verdeel dit over een vorm of glas naar keuze en laat 
dit een nacht in de vriezer opstijven.

PANNA COTTA
Kneus de kardemompeulen, breng melk 
aan de kook, voeg kardemom en steranijs 
toe. Deksel op pan doen en zeker 30 min 
trekken. Gelatine in de week zetten in 
koud water, na 30 min zeven. Theelepel-
tje vanillesuiker toevoegen. De gelatine 
aan de warme melk toevoegen. Voeg dan 
suiker toe. Meng dit met de koude room 
en giet meteen een bodempje room in het 
glas. Laat dit opstijven in de koeling.

KERSENGELEI
Gelatine in de week zetten (KOUD WATER). 
Giet de kersen op een zeef en vang het 
vocht op. Verwarm dit en als het kookt doe 
er de gelatine bij. Suiker toevoegen naar 
smaak. Laten afkoelen. Als dit koud is, gla-
zen uit de koeling halen en dun laagje op 
de panna cotta gieten. Weer koud zetten.

PEPERKOEKBAVAROIS
Gelatine in de week zetten (KOUD WA-
TER), melk in pan doen. Peperkoek kapot 
kruimelen en in de melk weken. Slagroom 
opkloppen tot yoghurtdikte. Melk aan de 
kook brengen, goed glad roeren. Als de 
melk kookt, de geweekte gelatine toevoe-
gen. Suiker toevoegen en koud zetten. Als 
dit koud is, vermengen met de geslagen 
room. De glazen uit de koeling halen en 
de bavarois op de kersengelei gieten. 
Weer opstijven. Als de peperkoekbavarois 
ook stevig is, weer een laagje gelei en dan 
als laatste de pannacotta. Als deze weer 
stevig is, het restant kersengelei vermen-
gen met kersen en dat is de toplaag.

GARNITUUR
Dun uitgestoken plakje peperkoek ge-
bruiken voor de bavarois. Blaadje mint, 
granaatappel en gedroogd schuim. 

4 eidooiers
100 gr suiker
500 ml slagroom
6 lotuskoekjes
1 scheut Frangelico
2 plakken Peijnenburg peperkoek

200 gr room
1 tl vanillesuiker
3 peulen kardemom
2 steranijs

50 gr melk
2 bl gelatine
25 gr suiker

kersengelei
pot kersen
2½  bl gelatine

400 gr melk
100 gr peperkoek
30 gr suiker
250 gr slagroom
3 bl gelatine

Koekenbakkers en

 Kersenplukkers    KerSTeditie    
PEIJNENBURG PARFAIT 
VOOR 4 / PERSONEN

KERSENLEUTJE

BONBONNETJE?
OVERBRUG DE GENERATIEKLOOF 
MET EEN ONBEKENDE. 

Bak de overheerlijke Baileys bonbons zelf. 
Neem ze mee naar buiten en eet ze samen 
met een onbekende oudere op. Wedden dat 
je veel te weten komt over ‘vruuger’?
 

Of verstuur ze met een mooi kaartje 
met een toffe boodschap naar vrienden 
ver weg.  

Recepten met lokale producten, de geur van Peijnenburg koek die je nog 

steeds ruikt als de fabriek op volle toeren draait en het horen kraken en 

piepen in de molen. De Standerdmolen van Mierlo: zodra die open is, zeker 

een bezoekje waard. Proef de Mierlose Zwarte, een ware delicatesse met 

landelijke bekendheid.

• KONINKLIJKE PEIJNENBURG        STANDERDMOLEN • MIERLOSE ZWARTE

Peijnenburg parfait

Kersenleutje

HEEL GELDROP-MIERLO BAKT

3 4

12 13

Favoriete recept van

Kaffee Peijnenburg

Favoriete recept van

Kookstudio Bastronomie
Favoriete recept van

Rubenz Chocolatier

www.visitgeldropmierlo.nl/
nl/bucket-buurt-boek

Download hier de kaart die je zelf 
kan inkleuren en het recept voor 
de lekkerste Baileys bonbons.



VRAAG 1:
Wat betekenen de volgende termen? 
a. Luien

b. Kruien

c. Vangen

d. Zwichten

VRAAG 2:
Hoe zwaar is één molensteen? 

VRAAG 3:
Welke richting draaien de wieken gezien 
vanaf de voorkant van de molen? 

de Kwis

Veel puzzelplezier
namens de
gebiedsregisseurs

BRIGIDAKERK
DIERENRIJK
GELDROP
GEMEENTE
GEMEENTEHUIS
HEIDE
HOFDAEL
HORECAPLEIN
KASTEEL
KATOENPAD
KERS

LANDGOED
LUIEN
MIERLO
NUPKE
SAMEN
TEXTIEL
VERBINDEN
VERMAAKT
VERWEEFT
WEVERIJMUSEUM

WOORDZOEKERTJE

Oplossing:

GELDROP

MIERLOSTANDERD-
MOLEN

Middenin het centrum van het oergezellige Mierlo staat de Standerdmolen, 

een echte blikvanger. Een standerdmolen is een molen die als het ware 

op een standaard rust. Wanneer de wind uit een bepaalde richting komt, 

wordt de hele molen gedraaid om die wind te kunnen vangen, en niet 

alleen de kap met de wieken. Weet je dat er nog meer molens in onze ge-

meente staan? En hoeveel? En waar?

2 MOLENAARS
De Standerdmolen Mierlo wordt
bediend door 2 molenaars en is bijna 
iedere zaterdag open van 11:00 tot 
15.00 voor bezoek.

1640
De Standerdmolen stamt uit 
de 17e eeuw en stond vroeger 
op het Hei-eind te Mierlo 
(Molenheide).

MEER MEEL
Wist je dat de molen ‘t Nupke ook nog 
actief is en dat je er nog altijd vers-
gemalen meel kunt kopen? Heerlijk, 
voor de koekenbakkers onder ons!

Spot ze allemaal. 
Hoeveel molens staan
er in de gemeente?

Bak ze bruin met meel van 
hier.

Draai een dagje mee met de Mole-
naars van Mierlo. Jawel, hier wordt 
het meel nog altijd verkocht. Wat 
ga jij ermee bakken?

DE MOLEN
DRAAIT DOORRRRR!

O
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
landgoed kaSTeel geldrop

GELDROP

MIERLOLANDGOED
KASTEEL
GELDROP

In Geldrop ligt Landgoed Kasteel Geldrop, omringd door een prachtige 

Engelse landschapstuin. Het Kasteel werd gebouwd in de 14e eeuw, door 

Ridder Philips 1 van Geldrop, over wie verder niet veel bekend is. Bij het 

Kasteel is ook een kinderboerderij en een Zintuigentuin, kun je lekker 

struinen door de Bloemenhof en heerlijk lunchen bij de Kasteelhoeve. De 

kasteeldeuren staan open voor je! 

FL 1400,-
In 1770 heeft Adriaan van Sprangh
het kasteel laten restaureren voor
het luttele bedrag van 1400 guldens! 

1616
Aan de grachtzijde is 
het jaartal 1616 nog in 
de muurankers terug te 
vinden.

LANDGOED
Met de vele doorkijkjes, ruim 150
jaar oude bomen en een wirwar van 
paden is het een romantisch decor 
voor bruiloften en fotomomenten.

Bezoek het KommuS Kasteel Festival en 
geniet van vermakelijke optredens. 

Kom spelen in de tuinen of op de
kinderboerderij.

De kinderboerderij staat op een prachtige 
plek, helemaal in het groen, heeft stallen en 
een eigen erf. Je mag er zelfs de geiten eten 
geven, als je durft!

Cultuursnuivers

  en Lakeien    

E
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KASTEELKWIS

GA EERST NAAR DE KELDER
In 1340 werd hier het eerste 
kasteel gebouwd, het was een 
woontoren die een bovengrondse 
kelder had. Als je door het raam 
kijkt is duidelijk te zien dat ook 
de kelder waar je nu bent, boven-
gronds is. Kijk op de tijdbalk wie 
dat eerste kasteel bouwde. 

Gebruik de vierde letter 

van zijn achternaam.  

GA NAAR DE KEUKEN
In vroegere tijden werd alles wat 
nodig was voor de voeding van 
de kasteelbewoners in de buurt 
van het kasteel verbouwd. Er war-
en geen koelkasten, maar er war-
en andere methoden om voedsel 
langer te bewaren, zoals pekelen, 

drogen en wecken. Groenten en 
fruit kon men langer goed houd-
en door ze in te maken. Je ziet 
hier een aantal weckflessen met 
inhoud. Er was ook een eigen 
boerderij met varkens, koeien en 
kippen. Dat brengt ons op het 
volgende raadsel:

Beter een half ei…...

Een boer met een kleine boerd-
erij heeft een paar kippen. Vroeg 
in de ochtend pakt hij een mand-
je en verzamelt hij alle eieren die 
zijn kippen hebben gelegd (dit 
waren er minder dan een dozijn), 
en gaat naar de markt om deze 
te verkopen.

Het is een gekke dag op de 
markt; de eerste klant komt bij 

de boer en vraagt: ik wil graag de 
helft van alle eieren die je hebt 
en een half ei. Zo gevraagd ….. 
zo verkocht. De klant is koning 
immers! Na een paar minuten 
komt de tweede klant en vraagt 
vreemd genoeg hetzelfde; de 
helft van alle eieren die hij heeft 
en een half ei. Opnieuw is dit 
geen probleem. Nou, gekker kan 
het niet worden, maar ook de 
derde en laatste klant vraagt het-
zelfde als zijn twee voorgangers.
De boer heeft alle eieren verkocht 
en heeft geen ei kapot hoeven 
te maken. Hoe kan dat en met 
hoeveel eieren ging de boer maar 
de markt?

Gebruik de tweede let-

ter van het getal.

GA NAAR DE BARON
Z’N KAMER
De laatste baron die hier woonde 
had hier zijn werkkamer. Hij bezat 
niet alleen dit kasteel maar ook 
veel landerijen om het kasteel 
heen. Hier ontving hij de pachters 
en jachtopzieners. Maar het was 
niet louter werken, er was bijvo-
orbeeld in de winter ook tijd voor 
tochten met de arrenslee. Deze 
was versierd met een fabeldier 
dat hier te zien is.

Gebruik de 2e letter van 

de naam van dit dier. 

GA NAAR
DE PANORAMAKAMER
Deze kamer maakt deel uit van 
het oudste deel van het kasteel 
dat in 1616 door Amandus van 
Horne is gebouwd. Lang geleden 
was hier de keuken gevestigd, lat-
er werd hij als zitkamer gebruikt, 
ook in de tijd van de familie Van 
Tuyll van Serooskerken. Op de 
kast zie een foto van deze familie. 
Een baron is een man van  …. ?

Gebruik de eerste letter.

GA NAAR DE BLAUWE KAMER
Deze is altijd gebruikt als eet-
kamer. Vroeger had men andere 
eetgewoonten dan nu, vaak werd 
er uit één pot gegeten, er was 
weinig bestek en weinig meubi-
lair. 

Kinderen aten staande. Wat 

dronken zij bij het eten?

Gebruik de derde letter. 

    

   

GA NAAR DE TROUWZAAL
Dit deel van het kasteel werd in 
de 19e eeuw door Hubertus Ho-
evenaar erbij gebouwd. Daarvóór 
was hier de ingangspoort, via een 
ophaalbrug kwam men op het 
binnenplein. Dit vertrek wordt nu 
o.a. gebruikt als trouwzaal, maar 
toen zijn familie hier woonde, 
ontvingen ze hier hun gasten. 
Hoe noem je zo’n kamer? 

Gebruik de eerste

letter. 

   

GA NAAR OUDHEIDKAMER
De eerste kamer is een slaap-
kamer anno 1900. In de tweede 
kamer zie kleding uit die tijd. In 
de derde kamer staan voorwer-
pen van oude beroepen zoals 
schoenmaker, klompenmaker en 
boven de vitrine voor het raam 
zie je een thuiswever achter zijn 
weefgetouw. Al in de 14e eeuw 
werden in Geldrop wollenstoffen 
door thuiswevers gemaakt. Rond 
1820 komen de stoommachines 
en worden er fabrieken gebouwd 
zoals je op de onderste foto ziet. 
Stoffen werden toen machinaal 
gemaakt. Hoe noem je een eige-
naar van een stoffenfabriek?

Gebruik de zesde letter.

GA NAAR DE VIERDE KAMER
In deze kamer zie je voornamelijk 
gebruiksvoorwerpen maar ook 
een vreemde stoel. Lees de tekst 
bij de stoel. Hoe word zo’n stoel 
nu genoemd?

Gebruik de tweede 

letter.

MET BEHULP VAN DE

PLATTEGROND VIND JE DE

WEG DOOR HET KASTEEL.

Alleen te doen op zondagen 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Kom naar het KommuS Kasteel 
Festival (als Corona het toelaat 
uiteraard). 2-3-4 juli 2021.

Ontwerp het logo van de KommuS 
Kasteel Festival KIDS AREA 2021. We 
zoeken een kek logo dat kids tussen 
de 5 en 18 jaar aanspreekt. Laat je 
inspireren door het logo van het 
KommuS Kasteel Festival hieronder.

Stuur je logo in naar redactie@kommusradio.nl. De 
winnaars mogen hun logo komen tonen in de studio.

Als je de vragen in elk vertrek goed beantwoordt en de gevonden letters 
in goede volgorde in onderstaande hokjes invult, krijg je de oplossing. Bij 

ieder antwoord wordt aangegeven welke letter je moet gebruiken.

Je wilt vast iets meer weten over ons prachtige kasteel en

wie hier zoal woonden. Hier kun je achter komen door dit letterspel te 

spelen in het kasteel zelf! En misschien kun je dan wel het antwoord 

vinden op de volgende vraag:

WIE VERLIET VOORGOED DIT 
KASTEEL IN 1972?
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NOG MEER
VERMAAK ...

Dit moet je ook gezien of 
gedaan hebben

MMMMMMM!!!
Doe mee aan het 
kersenoogstfeest op 
4,5 en 6 juni 2021!

Vraag een plaatje aan bij KommuS 
Radio voor bijvoorbeeld onze 
zorgkanjers. Van 11 t/m 24 december 
2020. Check het programma op
www.wolligewinterweken.nl  

Meter Trappen

Het Hofdael bruist. Artiesten, acteurs 
en kunstenaars stijgen er naar grote 
hoogte. Figuurlijk. 

Als we letterlijk naar de hoogte kijken. 
Hoe hoog rijkt de schoorsteen op de 
Bleek? En hoeveel traptreden zijn er 
aan de schoorsteen bevestigd?

     TYE DIE
Vind jij de print van het logo 
van Gemie ook zo gaaf? In deze 
stappen krijg jij dit te gekke 
patroon op jou (oude) kleding.

Dit heb je nodig:

– Textielverf
– Item dat je wilt customizen
– 250 g zout
– Maatbekertje
– Elastiek
– Handschoenen (rubberen)
– Plastic fles

Bedek de ondergrond met plasticzakken en oude kran-
ten. Maak het kleding stuk nat en wrijf het uit. Draai en 
rol het kledingstuk op en bind het kledingstuk stevig 
vast met elastiekjes. Om de verf klaar te maken moet 
je de textielverf mengen met warm water en zout. Dit 
mengsel roer je goed. Je kunt ervoor kiezen om het in 
een plastic fles te doen zodat je het straks makkelijk op 
het shirt kunt aanbrengen. Giet de verf voorzichtig op 
het item en creëer zelf een patroon. Laat het kleding-
stuk minimaal een uur met rust zodat de verf erin kan 
trekken. Spoel vervolgens het kledingstuk af in koud 
water (met het elastiek er nog omheen). Spoel het 
kledingstuk daarna uit totdat er geen kleur meer van af 
komt. Was het kledingstuk hierna en laat het drogen. 
JE KLEDINGSTUK IS KLAAR.

HOLE-IN-ONE
Scoor een Hole-In-One op de
indoor midgetgolfbaan. 

Het HUP hotel is er voor de 
fanatiekelingen onder ons. Voor hen
die wat energie te veel hebben. 

Bezoek het 
openlucht theater!

MAAK EEN KERSTVERHAAL
AF EN WIN EEN PRIJS!

Test jouw kennis
van muziek

Eeuwenlang maken mensen muziek, 
zingen ze en bespelen ze instrumenten. 
Veel hedendaagse muziek heeft een 
klassieke oorsprong: de instrumenten, 
muzikale thema’s en ook remixen. Je 
moet het maar weten, maar het is echt 
zo! De vragen gaan over jouw kennis van 
‘klassiek’.

Hoe noem je iemand die voor een 
orkest staat? 

a. Directeur

b. Componist

c. Dirigent

Beantwoord alle
vragen op:

Kom jij kijken naar Theater 
op het Voortje. Dit is een 
theatervoorstelling in de open lucht. 
De voorstellingen vinden plaats van 
16 t/m 25 juli 2021.

www.theaterophetvoortje.nl

Via deze QR code kom je op de 
website van Bibliotheek Dommeldal. 
Daar staat het begin van het 
kerstverhaal “De brief op de deurmat”.

Voel jij je geïnspireerd, maak het dan 

af (vóór 10 januari 2021) en win een 

prijs! Meer info op de website. 

Bezoek PitPop.
En dans alsof niemand kijkt! 
Komend jaar wordt het event 
gehouden op 19 en 20 juni 2021
(als Corona het toelaat). 

Krul je haar als een echte kasteeldame.

Wil jij kans maken op een leuke prijs van 
Create hair & beauty? 
Zet dan een filmpje of foto van jouw 
gestylede of gekrulde haar op facebook 
of instagram en tag Create in de post 
@createhairandbeauty.

L
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VERMAAK JEZELF NOG BETER TIP:
BEZOEK DE STRABRECHTSE HEIDE VÓÓR 
DAG EN DAUW. ADEMBENEMEND. 

Oh, en vergeet  je camera niet. 
Wie weet maak jij wel  ‘het perfecte plaatje’ 
van dit prachtig stukje

Maak je eigen perfecte plaatje.
Leg de Strabrechtse Heide op unieke wijze vast.

Mijn Perfecte Plaatje 

Strabrechtse Heide

Heidehoppers & 

  En RuSTzoekers    
Eindelijk ben je er dan. De plek waar je je Big Five kunt spotten. Op de 

Strabrechtse Heide. Kun jij ze vinden? En wanneer je ze gevonden hebt, 

wandel je of meteen door voor de IJsvolgelvlinder Route of stap je op de 

fiets. De fiets- en wandelroutes hebben we op de volgende pagina bij 

elkaar gezet.

• STRABRECHTSE HEIDE        MOLENHEIDE

GELDROP

MIERLOSTRABRECHTSE 
HEIDE

De Strabrechtse Heide is een weids en kleurrijk natuurgebied van ca. 1500 

hectare, dat ligt in de gemeenten Heeze-Leende, Someren en Geldrop-

Mierlo. Het is werkelijk waar een van de mooiste natuurgebieden van 

Brabant. Het moment dat je de heide oploopt, kun je niet anders dan je 

adem inhouden: het is een moment waarop je even stil wil zijn.

WANDEL-
SCHOENEN
Trek wandelschoenen aan als je erop 
uitgaat. Dan kun je lekker ver weg!

VER WEG
Op mooie en heldere dagen kun je 
heel ver weg kijken, wel 15 kilometer.

PAARS
Als de heide in bloei staat,
kleurt die prachtig paars.

Ga ‘heidehoppen’ en les je dorst bij de Strabrechtse Hoeve 
met een koffie to go!

Vermaak jezelf nog beter:
Bezoek de Strabrechtse Heide vóór
dag en dauw. Adembenemend.
Oh, en vergeet je camera niet.
Wie weet maak jij wel ‘het perfec-
te plaatje’ van dit prachtig stukje 
natuur.

T
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Hike and Bike    SPOT DE BIG FIVE
van de Strabrechtse heide

SCHAAP
Tip: Leg je oor te luister!

REE
Tip: Spot ‘m in de 
vroege uurtjes

ZILVERREIGER
Tip: Spot ‘m in of rondom
de vennen

Hier is ie dan. De Big Five. Deze Big 

Five vind je bijna bij jou om de hoek. 

Ga eropuit en spot ze!

DAS
Tip: Das lastig!

RUGSTREEP PAD
Tip: Spot ‘m in of rondom de vennen

FIETSRONDJE GELDROP-MIERLO

Een mooi fietsrondje dat je de
leukste plekken van Geldrop en 
Mierlo laat zien. (44 km.)

TEXTIELROUTE

Wandel langs indruk-
wekkende verhalen uit 
het weefverleden. Scan 
de QR-codes op de sier-
zuilen om de verhalen te 
kijken en te luisteren.

KLEINE IJSVOGELVLINDER ROUTE

Een heerlijke fietsronde door de rijke 
natuur van Geldrop-Mierlo. (20 km.)

E
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Slinger zelf als een aap in de rondte.

In het HUP-Hotel is er van alles te beleven voor 
Aapjes en Spring-in-het-veldjes zoals jij. Hier is 
het GAME ON voor jong en oud! In deze giga 
indoorsporthal kun je o.a. minigolfen, tafeltennis-
sen en diverse spellen spelen op de interactieve 
voetbalmuur.

Op ontdekking. Weet jij al de dieren hieronder te spotten? 
Hoe zien ze eruit in het echt? In kleur? 

Versier de kraamkamer van 
olifant Htoo Yin Aye. 

Maak een vlaggetje voor de feestelijke 
slinger voor olifant Htoo Yin Aye. Ja, er 
wordt binnenkort een olifantje ge-
boren in Dierenrijk. Hoe leuk! Versier 
een A4tje en knip er een vlaggetje van 
voor aan de slinger en versier deze. 

Lever je vlaggetje in bij 

de gastenservice van 

Dierenrijk met je naam, 

leeftijd en e-mail en 

wie weet win jij wel 

een leuke prijs!

Apenkooiers
  en spring-in-het-veldjes    

VERMAAK JEZELF NOG BETER TIP:
BEZOEK DE STRABRECHTSE HEIDE VÓÓR 
DAG EN DAUW. ADEMBENEMEND. 

Oh, en vergeet  je camera niet. 
Wie weet maak jij wel  ‘het perfecte plaatje’ 
van dit prachtig stukje

GELDROP

MIERLODIERENRIJK

Hoeveel dieren heeft Dierenrijk? En tel je dan de drachtige olifant wel of 

niet als twee dieren mee? Help sowieso mee de kraamkamer versieren. En 

ook al is het koud, stap toch een keer die waterfiets op. Tussen de zwanen 

trappend op het water bij ‘t Wolfsven krijg je het vanzelf warm. Nog energie 

over? Hup, naar Hotel Hup! Daar krijgen ze je echt wel moe ...

30 MINUTEN
De geboorte van een olifantje 
gaat razendsnel, vaak is de baby 
er binnen een half uur tot een 
uur.

18-22 MAANDEN
Olifanten zijn de langst dragende 
zoogdieren, vandaar de uitdrukking 
‘olifantendracht’.

2 JAAR
Het kalf blijft drinken tot het 
ongeveer 2 jaar is, daarna hebben ze 
in principe geen melk meer nodig 
om te kunnen overleven. 

Hoeveel verschillende dieren weet jij te spotten in Dierenrijk? 

Begeef je tussen de dieren. Of ga
waterfietsen op ‘t Wolsven.

Geldrop-Mierlo beschikt over prachtige 
stukken groen. Zo ook op Vakantiepark ‘t 
Wolfsven. Daar waar je in huid kunt krui-
pen van een van de meest sierlijke dieren: 
de zwaan!

P
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Finish    
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WIN ‘T WOLLIGE 
SCHAPENSPEL

Start    
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BÈÈÈÈHH!!!BÈÈÈÈHH!!!
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Haak jij in? Kleur het logo
met naald en draad!

BENODIGDHEDEN
- Goede zin 

- Twee dobbelstenen

- Pionnen van verschillende kleuren

De bedoeling van het spel is om als eerste op num-
mer 37 uit te komen. Elke speler mag per beurt met 
twee dobbelstenen gooien en de pion zoveel hokjes 
verplaatsen als er ogen gegooid worden. Het Scha-
penbord heeft een aantal hokjes met een speciale 
betekenis: 

BETEKENIS CIJFERS
4.  Je hebt een klap van de molen gehad, je vliegt 3 

stappen vooruit.
11.  Je komt vast te zitten in een weefgetouw. Wacht 1 

beurt.

15.  Je kan niet wachten om de geboorte van olifantje 
Htoo Yin Aye te zien. Ga naar nr 19.

24.  Soms kan textiel een beetje langdradig zijn en 
daardoor kan het wat langer duren. Wacht 1 beurt.

29.  Help! De baron van Kasteel Geldrop zit je achterna. 
Ga naar nr 34.

32.  Even happen naar Peijnenburg. Deel jij even een 
sneetje uit aan iedereen? Wacht 1 beurt.

Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij nr 37 zou 
komen, moet vanaf nr 37 weer teruglopen. Het is mo-
gelijk dat de speler op nr 34 terechtkomt. Komt de spe-
ler bij het terugtellen op nr 34 dan gaat de speler terug 
naar nr 28 en mag hij of zij de volgende beurt weer een 
nieuwe poging wagen om te finishen op nr 37.

Veel speelplezier. Bèèèhhh!!

Spelregels Schapenspel

Word de Voice of Mierlo. 
Zing het Mierlose volkslied 
uit volle borst! 

“Hoe skôn is dè 
mierle, dè mierle 
van ons”

Verbreek het record
kerssenpit spuwen!

Het record staat momen-
teel op naam van Pieter 
van Kimmenade met 
maar liefst 12,76 meter. 
Best pittig hoor! 
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GAATJES KNIPPEN
OF PRIKKEN

MET EEN NAALD

EEN DRAADJE WOL

ER DOORHEEN HALEN
KOM ALLES TE WETEN
OVER MIERLO!

Ben jij een echte Mierlo-kenner? Doe dan de quiz op

TIPS DANKZIJ

HEEMKUNDEKRING 

MYERLE

www.visitgeldropmierlo.nl/
nl/bucket-buurt-boek



Heb jij alles af kunnen vinken? Wauw, dan 
is jouw bucketlist vol. Jij kunt jezelf tot 
ere-buurt-burger van het oergezellige 
Geldrop-Mierlo kronen hoor!

Wij hebben ons best gedaan om je met dit 
Bucket Buurt Boek een verrassend beeld 
van jouw eigen buurt te geven. Vergeet je 
niet nog de laatste vraag van de eerste pa-
gina in te vullen nu? Wij zijn heel benieuwd 
naar je antwoord. Laat het ons gerust weten.

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat er 
nog meer te doen, te bekijken en te bewan-
delen is op deze prachtige plek? Ga dan 
naar www.visitgeldropmierlo.nl.

Heb je zin in nog meer
leuke opdrachten? 
Scan dan de QR-code of ga 
naar www.visitgeldropmierlo.
nl/nl/bucket-buurt-boek

WWW.VISITGELDROPMIERLO.NL

en? 


