WOL & WEVERIJ
ARRANGEMENT
Een unieke combinatie van natuur,
cultuur en culinaire beleving!
Gedurende dit arrangement ontdekt u tijdens
een dagvullend programma in de omgeving van
de Strabrechtse Heide hoe de schaapskudde
haar vacht ontwikkelt, welke in het
Weverijmuseum volgens een ambachtelijke
methode tot een uniek product wordt verwerkt.

Na de lunch vervolgt u de route over de heide, stuifduintjes
en langs vele vennen terug richting Geldrop om in het
Weverijmuseum de rijke textielnijverheid van Geldrop te
ontdekken. Een rondgang door het museum voert u langs
een reeks zeer indrukwekkende weefgetouwen. Het
museum geeft een interessant overzicht van de ontwikkeling
van de weeftechnieken gedurende de laatste honderd jaar.

Deze uitgebreide belevingstocht start bij Kaﬀee Peijnenburg
te Geldrop met koﬀie of thee en een plateau met

Indien gewenst kunt u de dag afsluiten bij Kaﬀee

specialiteiten van echte Geldropse Peijnenburg Koek.

Peijnenburg. Proef hier bijvoorbeeld één van de lokale

Vanaf hier start u de tocht per fiets of auto richting de

speciaalbieren met een borrelplateau. Naast een borrelhap

Strabrechtse Heide; het grootste aaneengesloten

behoort dineren hier ook tot de mogelijkheden.

heidegebied van Noord-Brabant. Hier gaat u op zoek naar de
schaapskudde van Stichting het Kempisch Heideschaap.

Van de opbrengsten van dit arrangement wordt een deel

Tijdens de uitleg van de schaapsherder komt u alles te

gedoneerd aan Staatsbosbeheer voor het voortbestaan van

weten over dit unieke schapenras, de toegevoegde waarde

de Strabrechtse Heide en het onderhoud van de recreatieve

voor de natuur en kunt u zien hoe de Border Collies van de

paden.

herder de schaapskudde op unieke wijze bij elkaar houdt.
Na een heerlijke kop soep bij het nabijgelegen HeideCafé de
Strabrechtse Heide, vervolgt u de tocht over de vele
kronkelpaden naar Het Keelven te Someren. Hier wordt bij
aankomst een smakelijk lunchgerecht bereid en kunt u
genieten van de natuurlijke omgeving.
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WOL & WEVERIJ
ARRANGEMENT
Kosten:
De kosten voor dit arrangement zijn € 39,00 per persoon
incl. btw. Inclusief koﬀie/thee met koek, bezoek aan
schaapskudde, soep met een consumptie*, lunchgerecht
met een consumptie*, toegang tot het weverijmuseum en

Voor meer informatie kunt u
terecht bij de medewerkers
van Kaffee Peijnenburg

natuurlijk de routebeschrijving.
* = Consumptie: koﬀie, thee, pilsener, huiswijn of frisdrank

Vervoer:
De startlocatie voor dit arrangement is:
Kaﬀee Peijnenburg, Heuvel 1b, 5664 HJ te Geldrop

Bel 040 - 286 70 00 of
stuur een e-mail naar
info@kaffeepeijnenburg.nl

Bij dit arrangement dient u te zorgen voor eigen vervoer.
(Routebeschrijvingen zijn aanwezig voor zowel fiets als
auto). Het is ook mogelijk om fietsen te huren op de
startlocatie. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Meer informatie & reserveringen:
Dit arrangement kan zeven dagen per week gereserveerd
worden van 1 april t/m 1 december, start om 10.00 uur en
duurt ongeveer tot 16:00 uur. Het minimale aantal
deelnemers is 4 personen. We ontvangen uw reservering
graag uiterlijk 3 dagen van tevoren via mail op
info@kaﬀeepeijnenburg.nl.

Het Wol & Weverij Arrangement is een product van “Samenwerking
Strabrechtse Heide”. De combinatie van het natuurgebied de Strabrechtse
heide en haar omgeving, maakt dat het gebied een enorme
toeristisch-recreatieve potentie met zich mee brengt.
De gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Someren en Staatsbosbeheer
Onderkennen dit en willen dit middels een gezamenlijke aanpak beter gaan
benutten, zodat meer bezoekers kunnen genieten van de heide,naar bossen,
de omliggende kernen en de bestaande faciliteiten. Dit kunnen we bereiken
door het vermarkten van de Strabrechtse heide.
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