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Gestels
Hoogtij
Maak van de start van
de lente een belevenis!

Ook dit jaar vieren de ondernemers in de
Schrijversbuurt op zondag 20 maart van
13:00 tot 17:00 uur weer Gestels Hoogtij. Een
ultieme gelegenheid om kennis te maken met
de creatievelingen in de leukste buurt van
Eindhoven.

“Maak kennis met de
creatievelingen in
de leukste buurt van
Eindhoven!”
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13:00 - 17:00
We zijn trots dat door het enthousiasme van de
aanwezige ondernemers het evenement een
vervolg krijgt. Er zijn intussen verscheidene leuke
nieuwe ondernemers bijgekomen zoals (H)eerlijk
Anders op de Hallenweg 9, de duurzame(bedrijfs-)
cateraar met heerlijke Eindhovense streekproducten.
Er is ook een ruimte waar ze kooklessen geven
voor iedereen. “KookSchoolkunsten: waar co-creatie
kookcreatie wordt.”
Varna Wijnen (voorheen Grapedistrict), presenteert
tijdens Gestels Hoogtij haar compleet vernieuwde
assortiment met wijnen en in de Wijnbar onder
de winkel speelt ‘s middags een band en worden
heerlijke wijnen en bijpassende hapjes verkocht.
Nieuw aan de Hoogstraat 106 is damesmodezaak
Beau and I Fashion. Slagerij Lelieveld zit al ruim 70

jaar aan de Gestelsestraat en laat je huisgemaakte
specialiteiten proeven. Allerlei (beeldende)
kunstenaars, waaronder Anne Rensen, gitaarbouwer
Frans van Oosterhout en vele anderen openen hun
atelierdeuren. Genoeg redenen om een kijkje te
nemen dus...
De Rivierstraat wordt afgesloten voor verkeer. Hier
komt een rommelmarkt en presenteren diverse
horecagelegenheden uit Gestel zich, zoals Blackwatch
en de Pizzabus. Ook de Genneper Hoeve is
vertegenwoordigd; zij bakken boekweitpannenkoekjes.
Het Gestels Broodhuys is natuurlijk ook open. De
Tuttebellen komen weer om alle kinderen mooi te
schminken en vlechten. Voor de kinderen maken
we dit jaar een stempelkaart, zodat ze deze dag op
verschillende locaties aan een kinderactiviteit, zoals

een mini-workshop, kunnen deelnemen. Dat kunnen
ze doen bij onder andere de Jumbo, Slagerij Lelieveld,
Guilty Pleasures, Pantalone en de Sprookjeskamer.
Wandel vooral ook gewoon door de straten en laat je
verrassen. Je herkent de deelnemers gemakkelijk aan
de geelgroene vlaggetjes bij de ingang. Natuurlijk mag
een bezoekje aan de Vergeten Tuin in de Palingstraat
niet ontbreken om de ontluikende lentegeuren op te
snuiven.
Meerdere muziekgroepen wandelen door de wijk
en bezoeken de deelnemende winkels. Er is dus ook
tijdens deze editie van Gestels Hoogtij weer veel te
beleven.
Kijk op www.gestelshoogtij.nl
voor deelnemers en info.

de Sprookjeskamer
The Fairytale & Dottie shop
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