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Laan der Vier Heemskinderen

STRABRECHTSE HEIDE

W E V E R I J M U S E U M  G E L D R O P

Het Weverijmuseum Geldrop is een uniek 
museum. Op moderne en audiovisuele  
wijze ervaar je daar de rijke textielhisto-
rie van Geldrop-Mierlo in de 19e en 20e 
eeuw. Hoor het ‘gekletter’ van de weef-
getouwen die door vrijwilligers worden 
bediend of loop vanaf het Weverijmuse-
um de fraaie textielroute in en rond het 
centrum van Geldrop. Het museum is ge-
huisvest in een markant fabrieksgebouw 
bij de Kleine Dommel, waarin vroeger de 
“Wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel 
en Zoon’’ was gevestigd. Vrijwilligers he-
ten je daar van harte welkom. Tot ziens!

Openingstijden: 

Elke woensdag, zaterdag & zondag
van 13.00 tot 17.00 uur

Adres: 

Molenstraat 21, 5664 HV, Geldrop
040-2863574
weverijmuseum.nl

Meer info: 

weverijmuseum.nl
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Laat je verrassen door sfeervol en historisch Geldrop-Mierlo

Het hart van Geldrop is sfeervol en historisch met onder andere het fraaie 

Weverijmuseum aan De Bleek en Kasteel Geldrop met een prachtige tuin 

en sfeervolle horeca. Bezoek ook Centrum Hofdael, het kloppende culture-

le hart van Geldrop. Er zijn in het centrum veel restaurants, cafés, koffie- 

en ijszaken en heel veel terrasjes op het gezellige horecaplein of rond de 

prachtige St. Brigidakerk. Je kunt ook ‘gewoon’ heerlijk gaan shoppen. Kijk 

maar op: geldropcentrum.nl

Ook het centrum van Mierlo heeft veel te bieden. Vanuit het sfeervolle  

Molenplein zit je zo in de prachtige natuur die in en rond Mierlo ligt. Je loopt 

bijvoorbeeld in nog geen vijftien minuten naar het spannende Katoenpad 

tussen Mierlo en Geldrop of naar de uitgestrekte Strabrechtse Heide. Een 

bijzonder heidelandschap met prachtige vergezichten. De kern van Mierlo 

is compact, groen en erg gezellig. Je kunt er heerlijk eten en drinken. Er is 

veel horeca, bijvoorbeeld op het Molenplein. Neem alvast een voorproefje 

en bezoek: mierlo-centrum.nl

In Geldrop-Mierlo is kortom genoeg te doen voor een kort of lang verblijf in 

een hotel, bed & breakfast, bungalowpark of camping. Ga voor alle toeristi-

sche informatie naar: vvvgeldrop-mierlo.nl

Beleef ‘Het geheim van het verdwenen Katoenpad’

In 1832 lag het Katoenpad in het heidegebied tussen Mierlo en Geldrop, 

daar waar nu de Molenheide is. Het pad verdween ooit van de kaart. Over 

het pad vol met bladeren liepen thuiswevers van Mierlo naar de textielfa-

brieken in Geldrop. Waarom is het pad daar weg? Marianne Canters ging 

op onderzoek en schreef over deze legende het boek ‘Het geheim van het 

verdwenen Katoenpad’.
 

Het Katoenpad ligt er weer. Op precies de plek die in het boek is aangege-

ven, zijn verschillende elementen uit het verhaal teruggebracht in het bos. 

Ook is er een interactieve App waarmee het wandelen van het Katoenpad 

echt een belevenis wordt. Ga voor het downloaden van deze App en meer 

informatie over dit bijzondere pad naar: katoenpad.nl

Scan deze code via de mobiele 
telefoon en lees in het online 
magazine meer over de textiel-
geschiedenis. Je kunt dit ma-
gazine ook thuis bekijken.

Tip! Download alvast thuis de 
QR scan-app.


