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Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop. Wij hebben in 2019 ons
Meerjarenplan 2025 gepresenteerd met aandacht voor wat wij noemen de vier V’s: Vernieuwen,
Verjongen, Verduurzamen en Verweven. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de
diverse ‘bewoners’ van het Landgoed. Wij hebben veel aandacht besteed aan verbetering van de
samenwerking van al die partijen.
De samenwerking gaat in 2020 verder en wij nodigen u van harte uit om in 2020 ons landgoed te
blijven volgen en te ontdekken hoe we als eenheid elkaar gaan versterken. In dit verslag de volgende
hoofdstukken: Wie vormen samen het landgoed?, Wie zorgt er voor wat?, Wat gaat er gebeuren? en
We doen het niet alleen!
Veel leesplezier!
Het bestuur van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, maart 2020

Vrijwilligers en medewerkers Landgoed Kasteel Geldrop tijdens BBQ op 28 augustus 2019

(fotografie Jaarverslag 2019: Mayra, Margot Klaren, Luuk Zonneveld, Rob van Helmond)
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Wie vormen samen het landgoed?
Stichting Landgoed Kasteel Geldrop
Het voormalige huis van de familie Van Tuyll van Serooskerken is in 1974 in handen gekomen van de
gemeente Geldrop. Na grondige restauratie en verbouwing is in 1977 het 19e eeuws ingerichte
kasteel toegankelijk geworden voor het publiek. Met de overdracht naar de gemeente is in de
statuten opgenomen dat het kasteel, met bijgebouwen en het 11 hectare grote landgoed ten goede
moesten komen aan de Geldropse gemeenschap enerzijds en dat anderzijds als uitgangspunt voor de
instandhouding het jaar 1870 zou gelden. In dat jaar kreeg namelijk het kasteel zijn huidige vorm. De
gemeente Geldrop was tot 1996 eigenaar van het kasteelcomplex waarna Stichting Kasteel Geldrop
voor fl 1,- eigenaar werd. In april 2018 is Stichting Kasteel Geldrop gefuseerd met Stichting
Kinderboerderij Geldrop en Stichting Vrienden van Kasteel Geldrop tot Stichting Landgoed Kasteel
Geldrop. Deze stichting beheert het landgoed en zorgt voor het onderhoud en exploitatie van alle
gebouwen, het Engelse Landschapspark, het natuurpark, de Kasteel Kinderboerderij, Kasteel
Bloemenhof en Kasteel Zintuigentuin. Ook onderhoudt de stichting nauwe relaties met de gebruikers
van het landgoed zoals Het Strabrecht Theater (Kasteelconcerten), De Kasteelhoeve, de gemeente
Geldrop-Mierlo (huwelijkssluitingen en subsidiegever), Art of Impression (Edelsmid en huurder
Waschhuis) en IVN afdeling Geldrop (huurder van Koetshuis-Paardenstal). Het kasteel, het park in
Engelse landschapsstijl, bijgebouwen (uitgezonderd het boerderijgedeelte en Pronckzaal van de
Kasteelhoeve en de Kinderboerderij) en siertuin de Kasteel Bloemenhof zijn rijksmonumenten sinds
1967. In het jaar 2000 kreeg het landgoed de status van Historische Buitenplaats. De stichting
verkrijgt haar gelden door commerciële verhuur van ruimtes en het vergaren van subsidies, donaties
en vrijwillige bijdragen o.a. via de Vrienden van Landgoed Kasteel Geldrop. Ook stelt zij ruimtes
beschikbaar voor cultureel-maatschappelijke en educatieve doeleinden tegen een sterk gereduceerd
tarief.
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In het centraal gelegen kasteel vinden vele activiteiten plaats. De vier stijlkamers op de begane grond
met oude keuken worden verhuurd voor feesten, huwelijken, concerten en condoleances. Op de
eerste verdieping bevinden zich vergaderruimtes en een expositieruimte voor beeldende kunst. Op
de tweede verdieping is een oudheidkamer ingericht. Al deze ruimtes (uitgezonderd kantoor) zijn
elke zondag gratis te bezichtigen. Daarnaast worden door 30 vrijwilligers rondleidingen verzorgd en
activiteiten georganiseerd zoals o.a. een Kunstfair, wisselende expositie, lezingen, speurtochten voor
kinderen en workshops. Ook is het gebouw erg in trek als fotolocatie voor bruidsparen. In 2019 heeft
het kasteel ruim 25.000 bezoekers geteld. Er traden 86 stellen in het huwelijk, er waren 30
feesten/borrels diners en 192 zakelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen en coachingssessies. Ook
waren er 28 rondleidingen, 42 fotoreportages en 10 grote evenementen en 13 kleinere activiteiten.
Door kinderen is er 9 keer gebruik gemaakt van educatieve spellen. De activiteiten en evenementen
zijn apart vermeld verder in het verslag.
Het prachtige gebouw heeft veel onderhoud nodig. In 2014 heeft een grote restauratie
plaatsgevonden. Het interieur wordt wekelijks bijgehouden en een klusjesman zorgt dat alles werkt.
Een vrijwillige bloemengroep zorgt voor het wekelijks verversen van de prachtige bloemwerken.
Het kasteel is op zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur gratis toegankelijk voor het publiek. De
exposities zijn op donderdag, vrijdag en zondag gratis te bezichtigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur.
In 2019 was het kasteel ook van 15 juli tot en met 15 augustus op dinsdag t/m zaterdag geopend
tussen 14.00 en 17.00 uur. Op donderdagmiddag werd in de vakantiemaanden om 15.00 uur een
rondleiding georganiseerd en op de woensdagen een verhaal verteld. Het totaal aantal
openingsuren, waarbij het kasteel gratis toegankelijk was, bedroeg in 2019 ongeveer 490 uur.

Landgoeddag 24 maart 2019
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Midden in het drukke dorpscentrum van Geldrop ligt in een rustige groene oase de Kasteel
Kinderboerderij op het landgoed. Bezoekers kunnen de kinderboerderij gratis bezoeken. Zij kunnen
dieren (soms onder begeleiding) knuffelen en aaien. Kinderen kunnen spelen met tractortjes en
fietsjes (eigendom van de boerderij) op het terrein en er is een gecertificeerde kleine speeltuin,
bestaande uit een glijbaan en schommels. Bezoekers kunnen dierenvoer kopen en dit aan de dieren
voeren en men kan kleine versnaperingen kopen zoals koffie, thee, snoep en ijs.
In 2019 heeft de kinderboerderij het bezoekersaantal van ruim 60.000 bezoekers vast weten te
houden en steeds zijn er veel positieve reacties over hoe leuk en schoon het er is. Dit is erg fijn om te
horen, er wordt door iedereen hard voor gewerkt.
De kinderboerderij is van belang om mensen die (tijdelijk) uit het reguliere arbeidsleven zijn een
invulling te geven en structuur te bieden. Er zijn vrijwilligers die naast een betaalde baan een dagdeel
werken omdat ze het leuk vinden, gepensioneerden helpen mee en een aantal mensen is tijdelijk op
de boerderij om hun leven weer op de rails te krijgen. Een flink aantal van de vrijwilligers heeft een
handicap, beperking of psychische aandoening. Vanuit de gemeente wordt voor de begeleiding van
deze vrijwilligers structureel een bedrag ter beschikking gesteld.
De doelstellingen van de Kinderboerderij zijn:
● educatie en voorlichting met dieren voor kinderen tot 12 jaar;
● recreatie en sociale ontmoeting met dieren voor jong en oud in een groene omgeving;
● een werkplek met dieren voor kwetsbare personen in de samenleving met maatschappelijke
betekenis;
● leuk en dankbaar vrijwilligerswerk in een gezonde fijne omgeving;
● dierenwelzijn.
Kasteel Kinderboerderij is 7 dagen per week open. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag tussen
10.00-16.30 uur en zaterdag en zondag tussen 11.00-16.30 uur.
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De Kasteel Bloemenhof is een bloementuin met boomgaard, lei-fruit en kassen direct aansluitend
aan het terras van de Kasteelhoeve. Verspreid door de tuin en boomgaard staan stoelen en bankjes
en op zonnige dagen zijn deze veelal bezet. Er zijn mensen uit Geldrop die bijna dagelijks komen, om
mensen te ontmoeten, even een praatje te maken of ergens rustig wat te lezen. Binnen de visie van
Landgoed Kasteel Geldrop levert de Kasteel Bloemenhof een belangrijke bijdrage middels het
uitdragen en inhoud geven aan duurzaamheid en biodiversiteit. In gesprekken met bezoekers wordt
zoveel mogelijk het belang aangegeven van natuur en groen en dan vooral op kleine schaal.
De Kasteelhoeve is in 2019 uitgeroepen tot “beste trouwlocatie van Brabant” en de aangrenzende
romantische bloemenhof heeft meegewogen in deze prijs. De Kasteel Bloemenhof is een toplocatie
op het gebied van natuurlijk tuinieren, ontspannen en het op topniveau beleven van bijzondere
momenten. Hier worden de rust, ruimte en romantiek gekoesterd, maar bezoekersaantallen zijn
moeilijk te duiden omdat de Hof vijf toegangspoorten heeft. De tuin biedt gelegenheid voor
(bruids)fotografen. Er zijn in 2019 twee avondopenstellingen geweest, speciaal voor fotoshoots.
Tevens maken verschillende kunstenaars gebruik van d’n Hof als buitenatelier. De Bloemenhof is de
kniptuin voor de bloemschikkers van het kasteel. De plantkeuze is zorgvuldig afgestemd op vaasgeschiktheid van de bloemen en takken. De Kasteel Bloemenhof is 7 dagen per week open van 9.00
tot 17.00 uur.
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De Kasteel Zintuigentuin werkt nauw samen met de Kasteel Kinderboerderij en Grabbelton
Kinderopvang Geldrop. Het doel is natuureducatie voor jong en oud en extra aandacht voor jeugdige
bezoekers en mensen met beperkingen, waaronder rolstoelers. De kinderboerderij heeft veel
speelactiviteiten voor de kinderen en kan de dierlijke zintuigen aan de bezoekers tonen. De
zintuigentuin concentreert zich op de menselijke zintuigen.
De tuin wordt meer en meer bekend bij kinderen, ouders, grootouders uit Geldrop, mensen uit de
verre omgeving, dagjesmensen, kinderdagverblijven, scholen en verenigingen. Vele bezoekers gaan
in de ochtend eerst naar de kinderboerderij en vervolgens naar de zintuigentuin. De (groot)ouders
waarderen de combinatie van rust, ontspanning en het leerelement van de kinderboerderij,
zintuigentuin, het kasteel, Kasteelhoeve en het mooie park. Een prettige bijkomstigheid voor de
bezoeker is dat de toegang tot het park niets kost. Ook in de wintermaanden blijven de vaste klanten
komen en ontdekken steeds weer wat nieuws in de tuinen. Het aantal bezoekers in 2019 is net iets
onder de 40.000 geëindigd.
De Kasteel Zintuigentuin wordt tegelijk met de Kasteel Bloemenhof opengesteld, 7 dagen per week
van 9.30 tot 16.30 uur.

Kasteel Zintuigentuin bloten Voetenpad
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Overige gebruikers
IVN afdeling Geldrop heeft maandelijks een inloopavond in het koetshuis. Van maart t/m oktober is
in de Paardenstal een tentoonstelling ingericht die gratis te bezoeken is op elke zondag tussen 14.00
en 17.00 uur. Stichting Strabrecht Theater organiseert onder de naam Kasteelconcerten Geldrop een
8-tal concerten in de Trouwzaal en Blauwe Kamer van september t/m april op doorgaans de tweede
zondag van de maand. Kasteelhoeve Geldrop VOF is uitbater van de Kasteelhoeve, Pronckzaal en
Oranjerie. Tevens is zij de huiscateraar van het kasteel. De Hoeve is open van dinsdag t/m zondag
tussen 11.00 en 17.00 uur. Art of Impression (Edelsmid) is gehuisvest in het voormalige Waschhuis
tegenover het kasteel. Zij zijn op werkdagen tussen 10 en 17.00 uur geopend.

Landgoeddag “Heel Geldrop Bakt” in de Oranjerie
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Wat was er te doen in 2019?
Op het landgoed vinden vele activiteiten plaats, georganiseerd door zowel de gebruikers als door
derden. In het overzicht in bijlage 1 staan alle activiteiten van 2019. Nieuw in 2019 waren de
Landgoeddag, Libertyloop in het kader van 75 jaar bevrijding en Christmas Castle.
Vanaf 2020 zullen ook de activiteiten van het IVN worden vermeld in dit overzicht. Er is een aparte
tabel toegevoegd met terugkerende educatieve activiteiten.

Christmas Castle 21 en 22 december 2019

Wie zorgt er voor wat?
Stichting Landgoed Kasteel Geldrop heeft ultimo 2019 5 onbezoldigde bestuursleden te weten: dhr.
drs. J.H.P.M. van Lange, voorzitter; dhr. ir. T.J.E. Franken, secretaris; mw. C. van den Akker,
penningmeester; dhr. mr. J.W.M. Vellekoop, bestuurslid en mw. ir. E.H.M. Luijerink, bestuurslid.
Eind 2019 had de stichting 7 vaste medewerkers (5 fte) in dienst, zijnde: dhr. drs. B.M. Klomp,
beheerder (36 uur, vanaf mei 2019 28 uur); dhr. A.J. van Dorp, office manager (24 uur); mw.
C.M.J.A.C. Neggers, projectleidster Baron z’n Hof (20 uur); dhr. J.H. Schoolmeesters, onderhoud
Baron z’n Hof (20 uur); mw. M.J.B. Peeman, beheerder Kinderboerderij (32 uur) en mw. M.M.H.
Veenstra, assistent beheerder Kinderboerderij (32 uur). Het ziekteverzuim bedroeg minder dan 1%.
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Zonder de hulp van vele vrijwilligers kan het landgoed niet bestaan. Buiten het vrijwillige vijftallige
bestuur heeft Kasteel Geldrop 31, Kasteel Kinderboerderij 80, Kasteel Bloemenhof 14 en de Kasteel
Zintuigentuin 21 personen geregistreerd als actieve vrijwilliger. Totaal had het landgoed eind 2019
146 vrijwilligers. Als dank voor hun inzet organiseert het landgoed jaarlijks een barbecue, een
kerstbrunch en een excursie (2019 in ‘s-Hertogenbosch). Op het einde van het jaar ontvangt eenieder
een kerstpakket.
Een aanzienlijk deel van het onderhoud wordt gesubsidieerd door de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook
wordt de exploitatie van de Kinderboerderij door de gemeente financieel ondersteund. Daarnaast
krijgt de stichting gelden van het Rijk ter ondersteuning van de instandhouding van de monumentale
objecten. Deze subsidie SIM genaamd (Subsidie Instandhouding Monumenten) dekt een groot deel
(60%) van het onderhoud van de wettelijk vastgestelde monumenten zoals het kasteel, het Engelse
landschapspark, Oranjerie, Koethuis, Paardenstal, Waschhuis, kassen en muren.
Sponsoren en Vrienden van Kasteel Geldrop dragen het kasteel een warm hart toe. Met de bijdrage
van de Vrienden (80 in 2019) zijn vitrages aangeschaft in de Trouwzaal en Blauwe Kamer. De Kasteel
Zintuigentuin heeft in natura 12 man personeel van Legrand uit Boxtel tijdens NLDoet-dagen in de
tuin gehad. Op 14 april kwamen 23 zeer gemotiveerde mannen en vrouwen naar onze tuin vanuit
Stichting ZIN. Deze stichting heeft tevens alle kosten van materialen betaald. Wederom hebben de
AH’s uit Geldrop de mogelijkheid gegeven om 1 keer per jaar de statiegeldbonnen in ontvangst te
nemen en te verzilveren. Boodschappen bij AH voor speciale doeleinden levert een korting op van
10%. Andere inkomsten: Regenboog festival ongeveer € 100, NL Doet € 400, Grabbelton € 250.- en
de RABO clubactie leverde ruim € 600 op. Velen doneerden, vooral in natura aan het kasteel. Voor
een compleet overzicht, zie bijlage 2.

KommuS Kasteelfestival 29 en 30 juni 2019
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Wat gaat er gebeuren?
Algemeen beleid
In 2018 zijn de drie stichtingen zoals eerder vermeld gefuseerd tot één stichting. De reden voor deze
samenvoeging lag gedeeltelijk in de vereenvoudiging van de organisatie en de daarmee gepaarde
kostenbesparende effecten. Een andere belangrijke reden was dat de samenvoeging niet alleen de
samenwerking zou bevorderen tussen de drie aparte stichtingen, maar ook de samenwerking tussen
de gebruikers van het landgoed. Om samen als één geheel naar buiten te treden; het landgoed
vermarkten i.p.v. de organisaties afzonderlijk. Om zo synergie te bewerkstelligen en het merk
“Landgoed Kasteel Geldrop” te vervolmaken en te promoten.
De toekomstvisie 2020-2025 is in april 2019 vastgesteld door het bestuur waarin de vier V’s een
prominente plek hebben: Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen en Verweven.
De uitgangspunten voor toekomstig beleid van de stichting zijn samengevat als volgt:
1. inspelen op veranderingen in de maatschappij en de consequenties hiervan op het behoud en de
instandhouding van het gehele Landgoed;
2. vergroten en verbeteren van de gastvrije functie en toegankelijkheid van het Landgoed voor de
Geldropse gemeenschap en haar omgeving;
3. meer duurzaamheid, doelmatigheid, professionalisering en synergie bij de inzet van mensen en
middelen;
4. realiseren van een laagdrempelig, maar kwalitatief hoogstaand en gastvrij Landgoed, dat een
voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en dier- en natuurbeleving gaat vervullen;
5. commerciële ontwikkelingen moeten altijd passen in en ten dienste staan aan het openbare
maatschappelijke en historische/monumentale karakter van het landgoed.

Uitstapje vrijwilligers en medewerkers Den Bosch, 5 juni 2019
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Groenplan
In 2011 heeft Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers een Groenplan opgesteld in opdracht van
Stichting Kasteel Geldrop. Dit groenplan was o.a. noodzakelijk om het achterstallig onderhoud van
het Engelse Landschapstuin weg te werken, de vervaagde stijlkenmerken terug te brengen en het
bomenbestand te verjongen. Aangezien het stichtingsbestuur in 2011 de prioriteit gaf aan het herstel
van het “rood” (gebouwen), kwam pas in 2016 budget vrij om de tuin te restaureren. Er werd een
fasering aangebracht in het plan Bosch Slabbers en een vergunningsaanvraag werd voorbereid om de
padenstructuur en het verjongen van het bomenbestand te laten uitvoeren in 2018. De bomenexpert
werd gevraagd een bomenplan op te stellen passende bij het Engelse Landschapspark en de
bodemstructuur van het moerassige park. Tevens werd door de Vrienden een crowdfundingsactie
opgezet om particulieren en bedrijven de jonge aanplant te laten financieren. Deze actie verliep zeer
voorspoedig. Helaas werd de gevraagde vergunning niet afgegeven. Er diende eerst nog een
waardestelling/historisch onderzoek te worden opgesteld voordat er met de restauratie kon worden
begonnen. Deze waardestelling is in oktober 2018 door Stichting In Arcadië opgesteld. Inmiddels
worden voorbereidingen getroffen om een nieuw plan te laten maken voor het historische park en
achterplaats van het kasteel. Het bestuur heeft ervan afgezien om de padenstructuur te wijzigen. Er
is gekozen om de oude structuur te handhaven en op te knappen. Voornemen is om het plan eind
juni 2020 opnieuw in te dienen en te streven naar een zo spoedig mogelijke realisatie.

Oosterse Plantaan, monumentale boom op het landgoed
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Kasteel Kinderboerderij
Het bestuur is afgestapt van het project om de Kinderboerderij om te vormen tot een duurzaam
dierbelevings- en educatiecentrum. Deze koerswijziging is ingezet vanwege het ontbreken van eigen
financiële middelen en het niet kunnen vinden van partners die mee willen doen met de
ontwikkeling daarvan en wel de financiële middelen hebben. In 2019 zijn er diverse gesprekken
geweest met potentiële kandidaten die helaas zijn afgehaakt. De redenen lag op het gebied van
financiële haalbaarheid. Daarom is eind 2019 gekozen voor plan B: onderzoeken van de
mogelijkheden tot renovatie van het bestaande gebouw ten einde te voldoen aan de ARBOregelgeving en uiteindelijk certificering. Tevens onderzoekt het bestuur of er mogelijke
inkomstenverhogingen zijn te realiseren. Crowdfunding en fondsenwerving horen daar ook bij.
De Kasteel Kinderboerderij is vanaf eind 2009 een, door professionele krachten aangestuurde,
vrijwilligersorganisatie. De beheerder en assistent-beheerder zijn beiden gediplomeerd en werken
samen 64 uur (2 x 32 uur). Hun taak is de kinderboerderij goed te kunnen laten functioneren door
onder andere een goede basisstructuur neer te zetten, activiteiten te organiseren en educatie aan te
bieden om daardoor meer geld binnen te krijgen, goede begeleiding te bieden aan de vrijwilligers,
het dierenwelzijn te waarborgen en aan de certificering en de geldende wettelijke eisen te gaan
voldoen.
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Marketing en PR
Het bestuur zoekt samenwerking met diverse Geldropse en Mierlose organisaties om het landgoed
meer te verweven met de omgeving. Een groot evenement zal de Indië-maand zijn (augustus 2020),
wanneer het 75 jaar geleden is dat voormalig Nederlands Indië werd bevrijd. Het kasteel zal niet
alleen met een prachtige expositie naar buiten treden maar ook met een Pasar Malam en diverse
optredens en workshops met een Indisch tintje.
In 2019 is de basis gelegd voor de nieuwe huisstijl. In samenwerking met Bureau Gestrijpt uit
Eindhoven en de gebruikers van het landgoed is een nieuwe huisstijl ontwikkeld waarbij alle
afzonderlijke elementen van het landgoed verwerkt zijn in 1 logo (traditioneel schildje in een modern
jasje). Ook hebben de Kinderboerderij Geldrop, Zintuigentuin en Baron z’n Hof een andere naam
gekregen, te weten Kasteel Kinderboerderij, Kasteel Zintuigentuin en Kasteel Bloemenhof. Begin
2020 zal de nieuwe website de lucht ingaan. De oude site dateert uit 2000.
In 2019 heeft online marketeer Robin Boom veel energie gestoken in het vergaren van volgers op
Social Media. Op Facebook en Instagram steeg het aantal volgers spectaculair. Een spin off was de
toename van free publicity in de lokale kranten zoals de Middenstandsbelangen en het Eindhovens
Dagblad. Het landgoed stond nog nooit zoveel in de publiciteit als in 2019.

We doen het niet alleen!
Dankzij vele vrijwilligers, donateurs en bezoekers kunnen wij het landgoed laten zijn wat het nu is:
een prachtige plek om elkaar te ontmoeten, te genieten van historie of geschiedenis en cultuur, te
ontspannen, te leren of te werken. Om het landgoed in stand te houden en te ontwikkelen voor de
toekomst blijft veel energie en inzet nodig. Wij zijn blij dat wij in samenwerking met zoveel partijen
onze activiteiten voor de gemeenschap kunnen vervullen. In bijlage 3 een overzicht van de vele
partijen waarmee wij samenwerken.
Wij zien er naar uit dat ook in de komende periode te doen met als leidraad ‘Verjongen, Vernieuwen,
Verduurzamen en Verweven’!
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Bijlagen
Bijlage 1: Wat was er te doen in 2019?
Activiteiten op het landgoed:
Datum Activiteit
13-1-2019
26 en 27-1-2019
10-2-2019
17-2-2019
26-2-2019
10-3-2019
16 en 17-3-2019
23-3-2019
23-3-2019
24-3-2019
4-4-2019
14-4-2019
10-6-2019
16-6-2019
29 en 30-6-2019
15-9-2019
15-9-2019
22-9-2019
22-9-2019
22-9-2019
29-9-2019
29-9-2019
3-10-2019
10-10-2019
13-10-2019
20-10-2019
20-10-2019
27-10-2018
27-10-2019
3-11-2019
10-11-2019
17-11-2019
22-11-2019
1-12-2019
8-12-2019
21 en 22-12-2019

Organisator(en)
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Brocantemarkt Kasteel en Hoeve
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Concert Pure Song
Oude foto’s kijken
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Kunstfair Kasteel
NL doet
Concert Aristakes
Landgoeddag
Vriendenlezing John Schoolmeesters
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Kastelendag
Bierfestival
KommuS Kasteelfestival
Libertyloop en 75 jaar bevrijding
Verhalenvertelling Menting
Verhalenvertelling Menting
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Open trouwlocatie
Andere Mert
Verhalenvertelling Menting
Lezing Ad Hermes
Lezing Milieu Defensie
Verhalenvertelling Menting
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Verhalenvertelling Menting
Poeziemiddag Kasteel
Verhalenvertelling Menting
Concert Ad Verhappen
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Wijnproeverij
Portavond
Concert Irish Cream
Kasteelconcert Strabrecht Theater
Christmas Castle

Bezoekers
127
1089
120
45
31
103
1050
35
45
2079
30
123
403
1100
6000
1245
30
35
123
161
700
44
31
29
36
124
39
54
31
61
124
412
30
45
124
1500

Educatieve programma’s:
Speurdersspellen (groep 7/8) Kasteel 4 klassen
Zoektocht (groep 5/6) Kasteel 5 klassen
Letterspel (volwassenen) Kasteel 2 groepen
Rondleidingen (volwassenen) Kasteel 28 groepen
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Activiteiten Kinderboerderij:
Paasfeest 275 bezoekers (slecht weer)
Schaapscheren 500 bezoekers
Verjaardag vd kinderboerderij 250 bezoekers
Dierendag 15 bezoekers (verregend)
Herfstactiviteit 370 bezoekers
Kerstviering 220 bezoekers
Dierverzorging cursus voor kinderen 11 deelnemers (is max)
Knuffeldienst Kinderboerderij 1960 personen (104 bezoeken)
Groepsbezoeken gratis 1520 personen
Groepsbezoeken betaald 72 personen
Kinderfeestjes 26 (3 bezoeken)
Voorlezen 50 personen (10 bezoeken)
Ritjes ezelwagen 28 personen (11 ritjes)
Diverse activiteiten 198 bezoekers

Bijlage 2: Donateurs in natura
Datum
30-1-2019
21-2-2019
22-2-2019
28-2-2019
2-4-2019
12-6-2019
24-9-2019
13-11-2019
20-11-2019
10-12-2019

Schenker
Artikel
Mw. A. Mitchel
Glazen set en kerstballen
Dhr. J.F. Hermans
Diverse boeken
Mw. L. Josiassen
Picuswieg
Dhr. J. de Zeeuw
Vliegende Hollander
Mw. J. Reyes
Jurk
Dhr. Mignot
Doek Anton Schellens
Dhr. C.M.M. Molle
2 doeken schilder Foole
Dhr. F.C.M. Peijnenburg Ingelijste foto ingekleurd van H.A. Peijnenburg
Mw. A. Mitchel
Platelen plantenpot en Platelen vaasje
Dhr. P. Roozendaal
Zwaard

Donateurs Kinderboerderij:
Rabobank € 500,00 (bijdrage hekwerk)
Van de Puttschool € 685,15 (hooiruiven)
Fam Lammers € 450,00 (gans en bijdrage hekwerk)
ASML € 500,00 (bijdrage hekwerk)
Mej Appelboom (kleding)
J&J (Info/educatie borden)

Bijlage 3: Organisaties waarmee wij samenwerken
De Kasteelhoeve Geldrop
IVN afdeling Geldrop
Art of Impression
Gemeente Geldrop-Mierlo
Vrienden van Landgoed Kasteel Geldrop
Donateurs bomenplan
Monumentenwacht Noord-Brabant
Brandweer en jeugdbrandweer
Politie Zuid-Oost Brabant
Jongerenwerk Geldrop
Stichting Strabrecht Theater
Stichting KommuS Stichting
Andere Mert Regenboogfestival
Stichting Geldrop Anders

Stichting Libertyloop
Stichting Karroessel
Helmi’s Bloemwerk
Twogether-promotions
Ooronline
Van Stipdonk Landschapsinrichting
Notaris Schretlen
Albert Heijn
Peijnenburg Koekfabrieken
Lidl
Kuhn
Chris van der Wurff
VVV Geldrop/Kaffee Peijnenburg
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Lokale media zoals Middenstandsbelangen,
Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant
LEV-groep
Bewonersvereniging Eversveld
Stichting AAP
Het Laar GGZ Eindhoven
Kinderdagverblijf De Grabbelton
Gered Gereedschap Geldrop
Veiligheidsregio Helmond-Asten
SKBL (Stichting Kastelen Buitenplaatsen en
Landgoederen)
Vrienden van Brabantse Landgoederen
Village Marketing Geldrop-Mierlo
Dutch Dreams
Enter Next Level
Gestrijpt
Online Roots/Robin Boom
Lunetzorg
Reclassering
Scouting
VSKBN (Vereniging Stads- en
Kinderboerderijen Nederland)
Zwerfboekenstation
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