
  

 

september 2021 

 

Elke twee maanden verschijnt een nieuwe editie van de nieuwsbrief. Hierin staat het laatste nieuws en 

aankondigingen van de aankomende evenementen van de Kasteelhoeve, Kasteel Kinderboerderij, Kasteel 

Bloemenhof, Kasteel Zintuigentuin, IVN en Kasteel Geldrop. 
  

 

 

                                             Van de redactie 

 

 

We gaan door 

Het demissionaire kabinet, in samenwerking 

met OMT en RIVM, heeft de ingeslagen weg 

van versoepelingen van coronamaatregelen 

voortgezet. Dat is een goed bericht gelet op 

de verruiming van mogelijkheden voor 

bezoekers van ons landgoed. Hopelijk 

krijgen we nog meer goed nieuws medio 

september. 

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van 

allerlei activiteiten die de locaties op het 

landgoed graag weer willen organiseren met 

in achtneming van de coronaregels. 

  
 

 

 

Eerste vrijwilligersbijeenkomst Landgoed Kasteel Geldrop "post-corona" 



 

 

Op dinsdag 13 juli jl. kwam een grote groep 

vrijwilligers bijeen in het kasteel, dat volgens 

de coronaregels was ingericht voor een 

gezellig samenzijn. Op deze dag was het de 

beurt aan de vrijwilligers van het Kasteel 

Geldrop en de Kasteel Bloemenhof. Ook het 

voltallige bestuur was aanwezig. 

  
 

 

 

Na een kort welkomstwoord van de 

voorzitter van het bestuur Jos van Lange, 

vertrokken de vrijwilligers in groepen voor 

een rondleiding. Enkele van de aanwezigen 

fungeerden als gids. Zij vertelden het een en 

ander over hun vrijwilligerswerk in het 

kasteel, Bloemenhof en Zintuigentuin. Er 

was zelfs een gids, Bram van het 

kantoor, die al aardig op de hoogte was van 

het pas opgezette voedselbos en hij voorzag 

de geïnteresseerden van informatie. Zo 

hebben we met z'n allen in elkaars keuken 

kunnen kijken en dat was voor veel 

deelnemers een inspirerende ervaring. 
 

 

 

Kunstcommissie Kasteel Geldrop in beeld 

 

Op de foto staat de voltallige 

kunstcommissie die zorg draagt voor de 

inrichting en presentatie van de exposities. 

Veel tijd wordt besteed aan het vinden van 

kunstenaars die exposeren in de 

expositieruimte van het kasteel. De 

commissie hanteert daarbij een hoge 

kwaliteitsnorm. Elders in deze nieuwsbrief 



 

stellen Elly Luijten en Fransje Thijssen zich 

voor. 
 

 

Bovenste rij : Wendy Veldhuis, Ingrid Gaasterland, Elly Luijten, Jan van Kronenburg, Marlies Verdonk en Fransje Thijssen. 

Onderste rij : Pieter Reef, Huub Oomes, en Sjef Bakermans. 

 

 

                                           Kasteelconcerten 

 

 

Kasteel Geldrop nodigt uit tot uitvoering van 

klassieke muziek en in het bijzonder 

kamermuziek. De sfeervolle ambiance, de 

intimiteit en de verrassend goede akoestiek 

van de ruimtes dragen hiertoe bij. 

Kasteelconcerten Geldrop wordt 

georganiseerd door Stichting Strabrecht 

Theater. 
 

 

Als de coronamaatregelen het toelaten, worden de Kasteelconcerten in september hervat. 

 

 

Zaterdag 4 september, 14.00 uur 

Jubileumconcert 

Trio Gvetadz (piano), Saeijs (viool) en 

Bogdanovic (cello) 

Gratis toegang i.v.m. het 40-jarig bestaan 

van Kasteelconcerten Geldrop. 

 



 

 

Zondag 17 oktober, 12.00 uur 

Raoul Steffani (zang) 

Frans van Tuijl (piano) 

De Nederlandse bariton Raoul Steffani heeft 

zich ontwikkeld tot een van de zangers en 

wordt als rijzende ster gezien van zijn 

generatie. In 2018 won hij de 

Grachtenfestivalprijs en de Dutch Classical 

Talent Publieksprijs. Het liedrepertoire is 

hem op het lijf geschreven en zorgt samen 

met Frans van Tuijl voor een heerlijk intiem 

concert. 
 

 

 

Midweekconcert door Stichting Cultuur aan de Dommel 

 

 

Woensdag 22 september, 20.00 

uurMuziek van Beethoven en 

tijdgenoten  

Ursula Dütschler (forte piano) en Tal Canetti 

(cello) spelen werken van Beethoven, 

Dussek en Boccherini. 

Dit concert is het tweede van een cyclus 

'midweekse kasteelconcerten'.  

Voor het programma en informatie over de 

musici: klik hier. De stoelopstelling en 

zaalindeling zijn conform de geldende 

coronavoorschriften van het RIVM.  

De entree bedraagt € 15,- en dit is 

inclusief koffie/thee in de pauze.   Voor 

toegangskaarten: klik hier. 
 

 

 

Expositie “Landschappen en nog veel meer!” 

Jan Vlemmix  

https://cultuuraandedommelgeldrop.com/2021/07/08/muziek-van-beethoven-en-tijdgenoten/
https://www.ticketkantoor.nl/shop/DC


 

 

Vanaf zondag 5 september t/m zondag 31 

oktober exposeert kunstschilder Jan 

Vlemmix uit Nuenen ter gelegenheid van zijn 

85ste verjaardag in Kasteel Geldrop. Ook nu 

dus weer een schilder uit de omgeving van 

Geldrop. Dit vertaalt zich in een aantal fraaie 

en herkenbare werken, vooral in de buurt 

van de Dommel. 

 

 

 

Een dankbare inspiratiebron voor Vlemmix 

was en is nog steeds het Brabantse 

landschap. Maar ook de Provence, Bretagne 

en de Dolomieten heeft hij met 

schildervrienden bezocht, wat resulteerde in 

een aantal Franse landschapsschilderijen. 

 

 

 

De invloeden van Ector en vooral Manders 

zijn in veel van zijn werken te zien. Maar ook 

stijl komt duidelijk duidelijk naar voren in 

originele werken van Vlemix, waaronder 

schilderijen van bloemen, stillevens en een 

aantal half-abstracte landschappen. Het 

motto van deze expositie zou dus ook 

kunnen zijn: "Landschappen en nog veel 

meer in een veelheid van kleuren en 

afmetingen".  
 

 

 

De expositie is te bezoeken van zondag 5 

september tot en met zondag 31 oktober, 

elke donderdag, vrijdag en zondag van 

14.00 - 17.00 uur.  

Meer informatie vindt u 

op www.kasteelgeldrop.nl. 
 

 

http://www.kasteelgeldrop.nl/


 

                                    Mogen wij ons voorstellen 

 

Elly Luyten, kunstcommissielid 

Mijn vroege herinneringen gaan terug naar 

mijn kindertijd, naar het moment dat ik een 

potlood kon vasthouden. Vanaf die tijd heb 

ik erg veel getekend en daardoor ging ik 

anders naar de omgeving kijken.  

Ik ben geboren in Eindhoven en getrouwd 

met Jan. We wonen al 48 jaar in Heeze, 

waar onze 2 kinderen zijn 

geboren. Inmiddels genieten we van 5 

kleinkinderen. 

In Eindhoven werkte ik op een 

basisschool. Toen de kinderen groter 

werden heb ik het werk weer opgepakt op 

een school in Heeze. Daar was ik graag 

creatief bezig met de kinderen. 

Alle vormen van kunst spreken me aan en ik 

heb dan ook verschillende cursussen 

gevolgd, waaronder de opleiding schilderen 

in Arendonk. Ook muziek is een kunstvorm 

en ik heb jaren trompet gespeeld in een 

dweilorkest en zing nu met veel plezier bij 

zanggroep Switch in Leende. 

Op Kasteel Heeze ben ik lange tijd gids 

geweest. Al een aantal jaren ben ik met de 

groep 'Engelen' bezig met het conserveren 

van historisch textiel. 

Via Fransje kwam ik in contact met de 

kunstcommissie van Kasteel Geldrop. Het is 

heel inspirerend om elkaars mening te horen 

in dit gremium, want ieder kijkt vanuit zijn 

eigen perspectief. Het is fijn om met zo'n 

enthousiaste groep mensen te werken. Het 

aanbod van kunstenaars is divers en het 

begeleiden naar een mooie expositie is 



 

bijzonder. 

De prachtige expositieruimtes en gastvrije 

ontvangst van Landgoed Kasteel Geldrop 

maken een bezoekers tot een waar 

genoegen. 
 

 

Fransje Thijssen, kunstcommissielid 

Al heel jong had ik belangstelling voor kunst 

en bezocht ik exposities. Voor mijn werk in 

het onderwijs heb ik in het verleden een 

opleiding Textiele Werkvormen gevolgd 

waarbij kunstgeschiedenis een grote rol 

speelde. Kunst en cultuur zijn een belangrijk 

deel van mijn leven geworden.  

Geboren en getogen in Weert heb ik daarna 

enkele jaren in Heerlen gewoond. Door mijn 

huwelijk met Paul Thijssen kwam ik in 

Geldrop terecht waar we vijf jaar heel 

gezellig woonden in de Beekweide. In 1977 

verhuisden we naar Apeldoorn waar we tot 

2011 een prachtige tijd hadden. Ik werkte in 

het onderwijs en zong in verschillende 

koren. Bovendien zijn onze twee zonen in 

Apeldoorn geboren.  

Op Paleis Het Loo heb ik jarenlang met veel 

plezier bezoekers rondgeleid door het paleis 

en de tuin. Hier werd mijn belangstelling 

voor geschiedenis, historische interieurs en 

oude kunst gewekt. Daarna was de stap 

naar Kasteel Heeze, waar Paul en ik van 

2011 tot 2016 hebben beheerd en gewoond, 

niet zo moeilijk.  

Gedurende deze periode maakten we 

kennis met Bart Klomp; we gingen 

regelmatig samen op pad voor de 

bijeenkomsten voor kasteelbeheerders. 



 

Toen Bart me benaderde voor de 

kunstcommissie leek het me een uitdaging 

om met deze enthousiaste en deskundige 

groep te gaan samenwerken. We hebben 

verschillende achtergronden zodat we 

elkaar goed kunnen aanvullen wat betreft 

het maken van keuzes om een interessante 

expositie op te zetten. Nog steeds bezoek ik 

tentoonstellingen in het hele land en kan ik 

genieten van eigentijdse kunstvormen. 

Persoonlijk vind ik museumbezoek altijd 

inspirerend en ontspannend. 

Met een aantal vrijwilligers op het gastvrije 

Landgoed Kasteel Geldrop heb ik al kennis 

gemaakt; het lijkt me een prima sfeer om 

aan de slag te gaan en er met elkaar iets 

leuks van te maken 
 

 

 

Vaste activiteiten Landgoed Kasteel Geldrop 

 

 

Kasteel Geldrop 

Het kasteel opent haar deuren ter 

bezichtiging op 's zondags van 14.00 uur - 

17.00 uur. Daarnaast is de expositieruimte 

van het kasteel is geopend op donderdag- 

en vrijdagmiddag van 14.00 uur - 17.00 uur. 

Het kasteel en de expositie zijn gratis te 

bezoeken. 
 

 



 

 

Vrienden van Landgoed Kasteel 

Geldrop 

In de vorige nieuwsbrief stond een winactie 

aangekondigd, speciaal voor Vrienden van 

het Landgoed. De Vrienden maakten kans 

op een verrassingspakket uit onze 

landgoedwinkel door ons een e-mail te 

sturen. We kregen veel enthousiaste 

reacties, waarvoor hartelijk dank! De 

voorzitter van Stichting Landgoed Kasteel 

Geldrop, Jos van Lange, heeft begin juli de 

trekking van deze winactie verricht. Het 

verrassingspakket, bestaande uit onder 

andere een boek over de geschiedenis van 

het kasteel, producten uit de Bloemenhof en 

een schaapje gemaakt van wol van schapen 

van de kinderboerderij, is gewonnen door 

Nellie Struijk. Nellie heeft haar cadeau 

ontvangen en we wensen haar er veel 

plezier mee!  

De bonnen voor een gratis kopje koffie of 

thee op de kasteel Kinderboerderij, die 

Vrienden in december in de bus kregen, 

hebben in verband met de tijdelijke sluiting 

van de kinderboerderij een verlengde 

geldigheid tot eind van dit jaar. Dus kom 

gezellig langs. 

 

Ook Vriend van het Landgoed worden? 

Kijk hier voor meer informatie. 
 

 

https://kasteelgeldrop.nl/over-landgoed-kasteel-geldrop/vriend-worden-van-de-stichting/


 

 

Voor actuele informatie over openingstijden 

klik op : kinderboerderij. 

 

 

 

Kasteel Kinderboerderij maakt deel uit van 

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, één 

van de mooiste en rustige plekjes van 

Geldrop. De kinderboerderij is ontstaan als 

onderdeel van een rijke geschiedenis. De 

boerderij is een echte knuffelboerderij waar 

het kind - diercontact belangrijk 

is. Recreatie, educatie en een veilige en 

goede omgeving voor kinderen en dieren 

staan voorop. Dagbesteding is voor veel 

vrijwilligers een belangrijk onderdeel van 

deze boerderij. Maak ook eens een 

combinatiebezoek van de boerderij en de 

Zintuigentuin, die ligt naast de 

kinderboerderij. 

Zoek je meer informatie over bijvoorbeeld 

groepsbezoeken, of denk je erover een 

konijn aan te schaffen? Klik dan 

op: kinderboerderij . 
 

 

https://kasteelgeldrop.nl/over-de-kasteel-kinderboerderij/
https://kasteelgeldrop.nl/over-de-kasteel-kinderboerderij/


 

 

Woensdag 6 oktober, Kasteelhoeve 

Vooraankondiging thema-avond 

jubileum IVN Geldrop 

Op 6 oktober is er een speciale thema-

avond ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van IVN Geldrop. Voor deze 

gelegenheid gaan we naar de zaal van de 

Kasteelhoeve, gelegen in het kasteelpark. 

  

De spreker is Mari de Bijl, de bekende 

boswachter van Brabants Landschap. Mari 

spreekt over recente nieuwkomers in onze 

natuur in de breedste zin: van wolf tot 

processierups en van knoflookpad tot 

oehoe. Hij bespreekt daarbij zowel de 

problemen als de kansen die de 

nieuwkomers bieden. 
 

 

 

Voedselbos 

Enkele maanden geleden is er in het wilde 

bosgedeelte van het kasteelpark een begin 

gemaakt met een voedselbos. 

In voedselbossen wordt landbouw met 

natuur gecombineerd voor een duurzame 

voedselproductie. Er ontstaat dan een 

biodivers systeem dat ook nog eens voor 

voedselproductie zorgt. 

Een voedselbos is een door mensen 

gecreeëerde plantengemeenschap (planten, 

bomen en struiken) met een zeer hoog 

aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, 

(ecologische) veerkracht en productiviteit 

(van biomassa) van een voedselbos zijn 

hoog. Een voedselbos is volledig 

zelfvoorzienend en klimaatbestendig. 
 



 

 

Activiteiten IVN Geldrop 

 

Klimaatcursus  

IVN Klimaatcursus "De groene verandering" 

Tussen 11 september - 16 oktober volgt u 

vier lessen en twee excursies op zaterdag 

van 10.00 uur - 16.00 uur. 

Klik voor uitgebreide informatie 

op: klimaatcursus. 
 

 

 

World Cleanup Day 

Zaterdag 18 september in 

Natuureducatiecentrum De Paardenstal. 

Meer informatie over de World Cleanup Day 

vindt u op de website van IVN Geldrop. 

 

Kinder-doe-middag 

Zondag 10 oktober in en om 

Natuureducatiecentrum De Paardenstal. 

Voor actuele informatie ziet u de website 

van IVN Geldrop. 

(Foto : Rob Biesters) 
 

 

 

 

Kasteelhoeve 

Het restaurant is open en is op afspraak 

toegankelijk om te voorkomen dat er te veel 

mensen tegelijkertijd binnen zijn. Het terras 

met uitzicht op de prachtige bloemenhof is 

ook te bezoeken. 

Wilt u zeker zijn van een plaats in restaurant 

of terras, neem dan contact met ons op of 

bezoek onze website. 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/geldrop/activiteiten/de-groene-verandering-klimaatcursus-september-2021
https://www.kasteelhoevegeldrop.nl/


 

 

Behalve onze Kasteelhoeve als mooie plek 

om onze gasten te laten genieten van onze 

specialiteiten op culinair gebied, kunnen we 

ook gebruik maken van andere 

mogelijkheden op het landgoed. In een 

goede samenwerking met het kasteel 

kunnen we onze gasten ook in en buiten het 

kasteel aan hun wensen voldoen. 
 

 

 

Op de binnenplaats bij de voordeur van het 

kasteel organiseren we voor u een gezellig 

diner of borrel, met uitzicht op de gracht, de 

voormalige paardenstallen en 

poortwachtershuisje. De prachtige 

kasteelmuur geeft een Italiaanse sfeer aan 

deze bijeenkomsten, waar menig bruidspaar 

juist nu gebruik van wil maken. 

 

 

 

 

Kasteel Zintuigentuin 

De wonderlijke tuin vol ontdekkingen is 

volledig voor bezoekers opengesteld. 

Het resultaat van de vele werkzaamheden 

van een tiental vrijwilligers is duidelijk te zien 

aan de fantastische staat waarin de 

zintuigentuin verkeert. 

 

 



 

 

Kasteel Bloemenhof 

De Kasteel Bloemenhof is voor iedere dag 

geopend. John en Cill zorgen er samen met 

een groep vrijwilligers voor dat de perken er 

prachtig bij liggen. Laat je inspireren voor 

een bezoek door te kijken op facebook 

Bloemenhof. 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

https://www.facebook.com/kasteelbloemenhof/
https://www.facebook.com/kasteelbloemenhof/
https://twitter.com/kasteelgeldrop
https://www.facebook.com/kasteelgeldrop/?epa=SEARCH_BOX
https://www.kasteelgeldrop.nl/C3004-Home.html
https://www.instagram.com/kasteelgeldrop/


 

 

Copyright © 2021 Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, alle rechten voorbehouden. 

 

Ons postadres is: 

info@kasteelgeldrop.nl 

 

U ziet dat de nieuwsbrief is veranderd, wij gaan nog steeds op dezelfde wijze met uw gegevens om en 

gebruiken uw email-adres uitsluitend om de nieuwsbrief naar te verzenden. 

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt uw voorkeuren bijwerken of u afmelden voor deze nieuwsbrief. 
  

 

https://kasteelgeldrop.us4.list-manage.com/profile?u=291e8b19490bc2e8ede4c79a5&id=cab908b0dd&e=%5bUNIQID%5d&c=a557492470
https://kasteelgeldrop.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=291e8b19490bc2e8ede4c79a5&id=cab908b0dd&e=%5bUNIQID%5d&c=a557492470
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