
theater

muziek

cabaret

film

evenementen

lezingen

cursussen

kunst

museum

10
september
OPEN DAG

VERWEEFT & 
VERMAAKT

in Geldrop



GELDROPCENTRUM.NL
Meer informatie vind je op:

Geldrop Centrum
De diversiteit van het aanbod is in ons 
gezellige centrum verrassend te noemen.

Je vindt er bekende winkel-
formules, maar ook diverse 
mode en speciaalzaken. 
Loop eens binnen voor mooie 
producten van echte ambacht.

In Geldrop Centum is gezelligheid 
de norm. Het horecaplein staat vaak 

centraal tijdens de vele activiteiten die 
worden georganiseerd. Er op uit om elkaar 
te ontmoeten en groeten, waar kan je dat 
beter doen dan bij één van de gezellige 
horecagelegenheden.

De sfeer zit niet alleen bij de horeca maar 
ook in het enthousiasme van de onder- 
nemers en de uitstraling van de verschil-
lende straten die het centrum kenmerken. 

Op modegebied vind je in Geldrop Centrum
de laatste trends, om jouw perfecte nieuwe 
look te creeëren, voor elke portemonnee.

Kortom, proef de sfeer en beleef
het in Geldrop Centrum!

Beleef...

Op modegebied vind je in Geldrop Centrum
de laatste trends, om jouw perfecte nieuwe 
look te creeëren, voor elke portemonnee.

Je vindt er bekende winkel-
formules, maar ook diverse 
mode en speciaalzaken. 
Loop eens binnen voor mooie 
producten van echte ambacht.

In Geldrop Centum is gezelligheid 
de norm. Het horecaplein staat vaak 
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CENTRUM HOFDAEL WORDT DE WEEFFABRIEK!
Het zat er al enige tijd aan te komen, maar nu gaat het ook echt gebeuren: we nemen 
afscheid van de naam Hofdael en gaan verder als de Weeffabriek. Deze naam doet 
eer aan de rijke textielhistorie van Geldrop-Mierlo in de 19e en 20e eeuw én aan onze 
vestigingsplaats. 

Het Weverijmuseum en De Wiele zijn al gehuisvest in de voormalige wollenstoffenfabriek, 
nu een rijksmonument. Geleidelijk willen we het weverijthema ook steeds meer terug 
laten komen in de rest van het gebouw. Zo hebben onze kamers en zalen nieuwe namen 
gekregen, zoals Weefcafé, Vlaskamer, Katoenkamer, de Kleine en Grote Spoel. En onze 
menukaarten zijn bevestigd in schietspoelen. 

Met de organisaties binnen de Weeffabriek zoeken we naar mogelijkheden om onze 
positie op het gebied van cultuur, educatie en vitaliteit te versterken. Een onderdeel 
daarvan is het verbeteren van de uitstraling van de Weeffabriek en het ervoor liggende 
Cultuurplein De Bleek. We streven naar een inspirerende, verbindende en gezellige 
omgeving waar je graag wilt zijn. 

Tot ziens bij de Weeffabriek!

Wie vind je in de Weeffabriek?

Scan de QR
en ontdek wat deze 

organisaties je te 

bieden hebben!
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Sinds 2003 wordt elk jaar op deze 
dag het Marianne Koren Festival 
gehouden. Zes à zeven koren uit 
de gemeente laten hun beste 
werken horen tijdens een
mooie zomeravond. 

Het GMC speelt Franse muziek 
geïnspireerd door de televisie-
serie Chansons! Met Rob Kemps 
en Matthijs van Nieuwkerk.
Muziek van klassiek tot
pop.

Moonstruck uit 1987: weduwe 
Loretta trouwt opnieuw met de 
humorloze Johnny. Als hij naar
zijn zieke moeder moet, 
bezoekt Lorretta haar
zwager. Met Cher.

Ingetogen en uitbundige (semi) 
akoestische covers met een 
persoonlijke twist. Huil, glimlach, 
luister en vooral voel… Laat je 
meevoeren door
Mrs.P.Rules!

De Schotse ruit, de tartan, is hét icoon van Schotland en onlosmakelijk 
verbonden met de clans uit de ruige Schotse Hooglanden. De wollen 
ruitstof is vooral bekend van de kilt, die goed bestand is tegen het 
woeste en vochtige Schotse klimaat, en wordt nog steeds
gedragen. De expo vertelt meer over de geschiedenis, de
grote variëteit in de ruiten en de weeftechniek. 

Een show met talenten (14+) die 
van zich laten horen. Hou je van 
zingen , optreden, samen of juist 
alleen. Dit is je kans !

Wat maakt ons tot Europeaan? 
Hoe maken we een sociaal 
Europa? Hoe pakken we de 
armoede aan? Wat verandert
er dan voor Nederland en
voor onszelf? 

Americana gecombineerd met 
bluegrass, country, soul, folk, 
roots en zelfs een snuf jazz. De 
karakteristieke Tip Jar-sound
is uit duizenden
herkenbaar: 

Begonnen als een grapje door enkele oud leden van de vrijwillige 
brandweer, is de band nu een gerenommeerd vertegenwoordiger van 
de Schotse muziek. De band start om 14.00 uur vanaf het plein De 
Bleek en loopt door het centrum. Uiteindelijk eindigen ze weer
bij de Weeffabriek.

Jazzmuziek heeft alles: uitgelaten vrolijkheid en ritmes om te dansen. 
Moonglow Jazz speelt een selectie uit het rijke jazzrepertoire van de 
twintigste eeuw. Moonglow jazz brengt volop sfeer en laat het
publiek genieten! De artiesten treden op in het Weefcafé 
en zijn gratis te beluisteren.

Een ode aan de swingende jaren 
’50 rock-’n-roll en hippe jaren ’60 
beat muziek. Van Memphis 
Tennessee tot Liverpool. Het 
optreden is op het plein.

Schots & Scheef weken in 
Geldrop. Er zullen highlander 
games, lezingen, doedelzak-
spelen en andere activiteiten 
plaatsvinden in het dorp op 
diverse plaatsen.

Een schrijver van romans en 
theaterstukken waar hij 
verschillende prijzen mee heeft 
gewonnen. In 2016 schreef
hij het laatste deel van
zijn trilogie.

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Duurzaam bouwen: hedendaagse 
architectuur met respect voor de 
natuur. Wat zijn de gevolgen
voor de ontwerpfase en de
omgang met materialen? 

DI
28/06

10:00

VRIJ
17/06
19:00

VRIJ
24/06
20:00

ZA
25/06
20:00

ZO
03/07

14:00

VRIJ
22/07-
31/08

VRIJ
22/07-
31/08

ZO
26/06

14:30

ZO
31/07
14:00

ZO
07/08

14:30

ZO
20/08

14:00

ZO
24/07

14:30

DO
23/06

10:30

VRIJ
02/07
20:00

WO
22/06
20:00

Filmklassieker + lunch

€ 14,50 incl. lunch 

€ 5,00
Au3Smits Music

GRATIS

Marianne Koren Festival

FoyerCafé: Mrs.P.Rules!

GRATIS

Ons Europese huis . . .

€ 95,00 
Volksuniversiteit

GRATIS
GMC

Souvenirs de France

Jeroen Olyslaegers

€ 12,50 
Literair Café Dommeldal

€ 16,50

Hayfever

GRATIS
Muziekhuis Hofdael

Tip Jar

GRATIS
Muziekhuis Hofdael

GRATIS
Muziekhuis Hofdael

GRATIS

Gemert Firebrigade Pipes & Drums

FoyerCafé: Moonglow Jazz 

Muziekhuis Hofdael

Weverijmuseum

Stars on Stage

Circulair en duurzaam bouwen

GRATIS
Volksuniversiteit

Home Grown Session

GRATIS
Downtown Promotions

De Schotse ruit voor even met Geldrop verwevenSchots en Scheef weken
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The Angel’s Share. Schotse film 
uit 2012 met als motto “Four 
Friends. One Mission. Lots of Spirit.” 
In het kader van de Schots & 
Scheef weken in Geldrop.

Brave. Schotse animatiefilm over 
Merida, een gepassioneerde 
dame met koninklijke ouders,
die niets liever wil dan een 
geweldige boogschutter
worden.

De passie van deze achtkoppige band is krachtige, zwoele en 
dansbare soulmuziek. Ze worden geïnspireerd door vintage 
Northern soul en labels zoals Stax, Atlantic etc. Ze spelen covers van 
bekende soulartiesten zoals Aretha Franklin maar ook van minder 
bekende artiesten uit de jaren 60 en 70.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Akoestische luistermuziek met 
nummers van 100 jaar geleden 
(Gershwin) tot nu (John Legend). 
Aangevuld met eigen
nummers.

Een avond met de winnaar van de Vlaamse Nekka-prijs 2015/2016 en 
de Grote Prijs Van Nederland 2011. Deed in 2013 mee aan De Beste 
Singer Songwriter. Jeroen Kant is een eigenzinnige en grillige zanger/
gitarist/liedjessmid. Hij volgt altijd zijn muzikale hart en zelden
is dat de weg van de minste weerstand. Zijn sound is rauw en 
organisch, authentiek, uitgesproken en eigen.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Diverse optredens bij monumen-
ten in Geldrop en Mierlo 
waaronder het Weverijmuseum. 
Het Haydn Orkest Brabant
geeft een afsluitend
matineeconcert.

Soms groots en meeslepend, 
soms klein en kwetsbaar. In deze 
tour krijg je allerlei zelfgeschre-
ven liedjes en gedichten van 
deze muziekfanaat te
horen.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Het Enneagram geeft inzicht in 
je kwaliteiten en valkuilen. Dit 
geldt ook voor relaties: met 
jezelf, je (liefdes)partner, 
vrienden en kinderen. 

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Proef, ervaar en raak geïnspireerd tijdens deze middag. Alle vaste 
gebruikers van de Weeffabriek geven doorlopend voorstellingen en 
workshops. Maak kennis met het brede scala aan cursussen en 
workshops én schrijf je in. Een inspirerende middag met een
lekker hapje en drankje in het Weefcafé en op het terras.

Maak kennis met unieke Schotse 
whisky en krijg meer te weten 
over dit prachtige product.
In samenwerking met
Druif & Graan en Hans Bo
van High-Spirits.

Veel van haar boeken werden 
bekroond en zijn uitgegroeid tot 
klassiekers van de Nederlandse 
literatuur. Ze schrijft met
warmte, humor en
realiteitszin.

ZO
28/08

14:30

ZO
04/09

14:30

VRIJ
09/09

20:30

VRIJ
26/08

20:30

ZO
28/08

11:00

VRIJ
02/09
20:00

VRIJ
02/09

20:30

WO
07/09
20:00

VRIJ
16/09
20:30

ZO
11/09
14:00

ZA
10/09
13:00

ZO
11/09
14:30

DO
15/09
20:00

ZO
21/08
14:00

VRIJ
26/08

18:00

Film

Kinderfilm Flaming Sambucas

€ 7,00 

€5,00 GRATIS

Cultuur a/d Dommel

Open dag

Home Grown Session

GRATIS

Filmavond Van Aalst & Ruissen

€ 7,00 GRATIS
Filmhuis HofdaelDowntown Promotions

Filmhuis Hofdael

Jeroen Kant

GRATIS
Roots in ‘t Groen

Monumentenfestival

GRATIS GRATIS
Volksuniversiteit

Enneagram en Relaties

Vincent Corjanus

GRATISGRATIS

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Filmavond

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Muziekhuis HofdaelFilmhuis Hofdael

Yvonne Keuls

€ 12,50
Literair Café Dommeldal

€ 20,00 + drank
Volksuniversiteit

Schotse whisky proefavond
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Al vanaf 2015 dendert coverband Coaltrain als een stevige dieseltrein 
gestaag door. Met een breed repertoire van blues, rock en pop. 
Coaltrain is een ervaren coverband met met tal van optredens op 
uiteenlopende plekken, variërend van gezellige, bruine kroegen
tot concertzalen van formaat zoals 013 in Tilburg en het 
Muziekgebouw in Eindhoven. En telkens is het weer feest!  

Schrijfster en historica. Schreef
8 boeken, allemaal bestsellers.
Ze ontving de Gouden Ganzeveer 
en de Amsterdamprijs voor
de Kunst. 

Hij is de drijvende kracht van de 
akoestische blues scene in 
Australië en staat in de lijst van
50 Australische top-gitaristen
aller tijden.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Sensi therapie is een hele 
krachtige manier om je in balans 
te brengen. In deze interactieve 
workshop kun je ervaren wat
Sensi therapie met je doet.
Door Saskia Hermens.

Bekend van Back to the country, toert Dick van Altena nu met een 
semi-akoestische setting door het land met de muziekproductie
‘Arm om je schouder’. Ook titels uit zijn eigen indrukwekkende 
country- en streektaaloeuvre komen voorbij. Johan Derksen 
bestempelt hemals geniaal en is groot fan. 

Theater Drop is terug met een familievoorstelling! Dit keer brengen ze 
het sprookje “De prinses op de erwt” maar dan anders. Het gaat wel 
om de erwt en het koningshuis met minister president. Roodkapje
en een hongerige wolf komen ook voorbij. Een vrolijke en mooie 
voorstelling voor jong en oud.

BRABARET = Keilachen! Een humorvolle middag/avond met 
Brabantse/Vlaamse grappenmakers.
Gemoedelijk, vertrouwd, maar vooral heel leuk! Op vele plaatsen al 
een groot succes en nu ook in Geldrop. Er komen bekende en
minder bekende artiesten optreden. Korte optredens en voor
elke smaak wat wils!

Rebel without a Cause uit 1995 
met James Dean en Nathalie 
Wood. Romantische dramafilm 
over opgroeiende tieners.
Na de film is het lunchtijd.

Het onderwijs vanaf de Middel-
eeuwen tot nu. Welke scholen 
hebben in Geldrop gestaan en 
wie waren belangrijke figuren
in deze geschiedenis? 

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Een recreatieve loop over vier 
afstanden. Om 10:30 uur wordt
bij de Weeffabriek het eerste 
startschot gelost voor de
kinderloop (1 Mile), daarna
volgen de 10, 8 en 4 Miles.

Aggieland maakt melodieuze 
blues-folksongs over ups, downs 
en veerkracht in liefde en leven. 
Zang begeleid met intens en 
groovy gitaarspel.

ZO
18/09
14:00

VRIJ
21/09
20:30

DO
29/09

14:00

DI
04/10

19:30

VRIJ
30/09
20:30

ZO
25/09

14:00

DO
06/10
14:00

WO
05/10

t/m
09/10

DO
13/10
10:30

ZO
02/10
14:00

ZO
25/09

14:00

ZO
18/09

11:00

ZO
02/10
14:30

Sensi Therapie

€ 4,00 
Zensas

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Annejet van der Zijl

€ 12,50
Literair Café Dommeldal

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Coaltrain

GRATIS

GRATIS
Roots in ‘t Groen

Lloyd Spiegel

GRATIS

Theater Drop

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

Dick van Altena Quintet

Lager onderwijs in Geldrop

€ 17,50 

Brabaret Open Mic

André Josiassen

€ 10,00/€ 8,00€ 7,50

Libertyloop

€ 5,00

De prinses op de erwt

GRATIS

Aggieland music

Meer info & tickets op:
www.weeffabriek.nl
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PODIUMBEEST ONTSNAPT! mag dan het allerlaatste cabaretpro-
gramma van Mark van de Veerdonk worden, zijn handelsmerk blijft 
hetzelfde: een overdosis aan oneliners, anekdotes en prettig 
gestoorde meningen op een zalige hoop gegooid.
En dat alles met zowaar een rooie draad! 

Zing mee met smartlappen en evergreens samen met deze populaire 
Eindhovense popclassics coverband bestaande uit 13 muzikanten, 
waaronder 6 blazers, een zanger en een zangeres. Ze hebben de 
mooiste songs uitgezocht waarvan de teksten op groot scherm 
worden getoond. Een gegarandeerd leuke avond!

Gonnie is een gansje. Ze gaat op zoek naar haar lievelingslaarsjes en 
ontmoet Gijsje. Samen gaan ze op ontdekkingstocht. Ze komen er al 
snel achter dat niets is wat het lijkt. Een muzikaal avontuur voor jong 
en oud, gebaseerd op de prentenboeken van Olivier Dunrea.
Ga je mee?

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Tijdens elk optreden weten de Best Irish Singers een echte Ierse 
“craic” sfeer neer te zetten. De serieuzere liederen worden met stijl 
door de 20 zangers en band aan het publiek voorgedragen.
Het feest komt echt op gang als de Best Irish Singers de
up-tempo pub songs gaan zingen!

Een bijzondere kinderfilm met wat 
lekkers, verzorgd door de 
vrijwilligers van Filmhuis Hofdael.
Kijk voor de film en tickets op 
www.filmhuishofdael.nl

Passie en melancholie, rauwe sadsongs, dramalove vol emotie 
en regelmatig een flinke dosis euforie met buitensporige 
happiness. Ingetogen en uitbundige (semi) acoustic covers, met 
een persoonlijke twist, geïnspireerd door o.a. Imelda May,
Tom Waits, Janiva Magness, Beth Hart, Damian Rice,
Caro Emerald, Tina Dico, Stevie Nicks en nog veel meer.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Een Octoberfest in de Weeffabriek 
met zes blaaskappellen. Bekende 
deuntjes en een sfeervolle 
omgeving zorgen voor het 
schlagerfest gevoel. 

A streetcar named Desire uit 
1951 met Marlon Brando. Kreeg 
12 Oscar nominaties. Eerst een 
lunch en daarna lekker
uitbuiken tijdens de film.

Pop, Rock, Funk, Soul en Disco! Van Queen tot ABBA en van Michael 
Jackson tot Blondie. Kom genieten van en dansen op de fantastische 
muziek uit de jaren 70 en 80! Let’s get it started! Je bent welkom
vanaf 19.00 uur. DJ Remo maakt er een swingende avond van
en start met zijn swingende muziek om 20.00 uur.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

ZO
16/10
14:30

DO
20/10
20:00

ZO
30/10
14:00  

+ 15:30

VRIJ
28/10
20:30

VRIJ
28/10
20:00

VRIJ
21/10
20:00

ZO
16/10
11:00

VRIJ
21/10
20:30

ZO
23/10
14:00

DO
28/10
14:00

VRIJ
14/10
20:00

VRIJ
14/10
20:30

€ 6,50
Muziekhuis Hofdael

MuziekCafé: Mrs.P.Rules!

Mark van de Veerdonk (try-out)

€ 16,50

Gonnie en Gijsje samen op stap

€ 9,00

Meezingen met Timeless Partyband

GRATIS
Geldrop Anders

Filmavond

Best Irish Singers

€ 7,00

€ 7,50

Filmhuis Hofdael

Kinderfilm

€ 5,00
Filmhuis Hofdael

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

GRATIS

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

Geldrop Anders

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

70’S & 80’s Feest

GRATIS

Dweilfestival
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Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Cat on a Hot Tin Roof uit 1958 is 
een dramafilm met Elizabeth 
Taylor en Paul Newman.
Eerst film kijken en daarna
lekker lunchen. 

Na WOI maakt Art Nouveau 
plaats voor koele en knallende 
kleuren van Art Deco. Waarom? 
Wat is het verhaal achter
beide stromingen?

Een projectkoor met twaalf  
ervaren zangeressen (zowel in 
koorverband alsook solozang) 
wordt muzikaal begeleid door
het Cellokwartet Wiriavier.

Sixties-seventies classic rock-coverband uit Geldrop en omgeving. 
Gegarandeerd een swingende rock avond met nummers van o.a.
The Cure en The Stones. Op de setlist staan ook liedjes van Neder-
landse bodem, zoals nummers van The Scene, Golden Earring, 
Ramses Shaffy en Herman Brood.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Schrijfster en literair programma-
maker / scenarist. De Volkskrant 
riep haar uit tot literair talent van 
het jaar 2022.
Genomineerd voor de
Libris Literatuurprijs 2022.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Vocal group met 8 zangers en zangeressen begeleid door een 
combo. De groep brengt voornamelijk 4 stemmige jazzy songs met 
veel afwisseling in solo en solisten. Zing mee met bekende liedjes
van Paul Simon, The Beatles of Stevie Wonder. Take Eight is een
doorstart van vocal group “Antwood Affair” die decennia lang
op veel  jazzfestivals succesvolle optredens heeft verzorgd. 

Een virtuele rondwandeling door 
het eeuwenoude centrum van 
Geldrop met uitleg over het 
ontstaan en verleden van de 
verschillende panden en 
monumenten.

Zijn voorstellingen waren de afgelopen 2 jaar steeds uitverkocht. Ben 
er snel bij om de scherpe humor van deze lokale held mee te maken. 
De voorstellingen zijn try-outs van zijn nieuwe voorstelling Bekant, 
waarin hij  bewust alle glans afhaalt van dat wat het mooier maakt
dan het in werkelijkheid is.

Nol Havens begon zijn Nederlandstalige zangcarrière in 1983 als 
zanger van VOF de Kunst en scoorde met de eerste single Suzanne 
een hit in Europa. Begin jaren ‘90 zingt hij met VOF de Kunst kinder-
liedjes in Sesamstraat. Deze avond verbindt Nol twee passies: 
fotograferen en muziek. Voor én na zijn optreden maakt hij
foto’s van bezoekers en stelt vragen voor zijn toekomstig boek.

Dit gemengd koor zingt met veel 
enthousiasme stukken uit opera’s. 
Dit keer samen met de soliste 
Emilie Wijers, een jonge 
Brabantse mezzosopraan.

ZO
06/11
14:00

VRIJ
04/11
20:30

VRIJ
11/11

20:30

ZO
13/11
14:30

VRIJ
04/11
10:00

WO + 
DO +

02/11 + 
03/11 +

+ 20:00

VRIJ
04/11
20:00

DO
10/11
10:30

VRIJ
18/11
20:30

VRIJ
18/11

20:00

DO
03/11
14:00

WO
02/11
20:00

ZO
30/10
14:00

ZO
20/11
14:30

Lise Weeda

Filmavond

Filmavond

€ 12,50

€ 7,00

€ 7,00
Literair Café Dommeldal

Filmhuis Hofdael

Filmhuis Hofdael

Cultuur a/d Dommel

Home Grown Session

Filmklassieker + Lunch

Matineeconcert

€ 8,50 

Art Nouveau - Art Deco

€ 105,00
Volksuniversiteit

GRATIS

€ 14,50 incl. lunch

Quirky

€ 7,50
€ 7,50

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

€ 6,50 
Muziekhuis HofdaelDowntown Promotions

Muziekcafé met Take Eight

Geldrop en het Textielverleden

GRATIS
André Josiassen

Rob Scheepers (tryout)

€ 18,50

Nol HavensHerfstconcert Melodia

GRATIS GRATIS
Roots in ‘t Groen
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Een bijzondere kinderfilm met wat 
lekkers, verzorgd door de 
vrijwilligers van Filmhuis Hofdael.
Kijk voor de film en tickets op 
www.filmhuishofdael.nl

Opkomende rappers, dj’s, 
producers en beatmakers binnen 
de rap community zetten hun 
tunes en nieuwe releases
neer. Geboekte acts en
open mic tijd.

Zangeres en violiste Indra brengt 
samen met gitarist Menno 
Roymans in een intieme
setting een selectie van
Joni Mitchell’s beste
nummers ten gehore.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Wegens succes op herhaling! Door Hans van Es en Annette Tol 
(Theater Drop) samen met MrsSwing. Het kerstverhaal verteld door de 
os en de ezel aangevuld met verrassend mooie kerstliedjes.
Een drie kwartier durende vrolijke kerstvoorstelling, voor jong en
oud, om in de kerstsfeer te komen.

Nederlands meest optredende rock-’n-roll band gaat terug naar de 
begindagen van de popmuziek: van honky tonk, via de rockabily van 
Elvis Presley en Johnny Cash naar het gepolijste werk van Buddy 
Holly en The Everly Brothers. Muziek uit vroeger jaren met
prachtige anekdotes over de eerste pophelden! 

Deze twee bands uit Eindhoven en Geldrop beloven een avond vol 
met 50’s, revival, neo rock-’n-roll, rockabilly, surf, blues & country! 
Eigenwijs en ruig met een moddervette sound. Compleet met meer-
stemmige vocalen, banjo en ukelele. Bekende en onbekende
classics van weleer van o.a. Eddie Cochran, Carl Perkins,
Gene Vincent, Billy Lee Riley, Johnny Cash en Roy Orbison.

. 

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

De samenvoeging van het 
landelijke Zesgehuchten met het 
textieldorp Geldrop vond plaats
in 1921. Hoe is dit verlopen?

Vijf mannen met een voorliefde 
voor gitaren, Hank Williams, 
alternatieve popmuziek en 
vrijheid. Americana met een 
scheut pop-melodie van
Big Lake Tiny.

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van 
deze avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Annie Hall uit 1977 is een 
romantische komedie van Woody 
Allen met Diane Keaton in de 
hoofdrol. Ontving vier Oscars. 
Eerst lunchen en daarna
film kijken. 

Deze 6-koppige band brengt een swingende ode aan de Americana-
muziek van Willy ‘Mink’ Deville, waarin blues, country en een vleugje 
rock melodieus bij elkaar komen. Ze spelen songs voor een breed 
publiek, van jong tot oud. De muzikanten zijn 6 oude rotten die
hun sporen verdiend hebben in tal van bekende bands zoals
Bots, Houdoe, Joe Coverband, en Trigger.

Sophie’s Choice uit 1982 met 
Meryl Streep De rol waarvoor ze 
een Oscar ontving als beste 
actrice. Eerst film kijken en
daarna lekker lunchen. 

GRATIS

VRIJ
02/12
20:30

VRIJ
02/12
20:00

ZO
04/12

11:00

ZO
04/12
14:00

ZA
10/12

15:30 +
 20:00

VRIJ
09/12
20:30

VRIJ
09/12
20:00

DO
01/12
20:00

WO
07/12
20:00

ZO
27/11
14:00

VRIJ
25/11
20:30

VRIJ
25/11
14:00

VRIJ
25/11
20:00

DO
08/12
10:30

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael Filmhuis Hofdael

Home Grown Session

GRATIS

GRATIS

Kinderfilm

€ 5,00

€ 16,50 GRATIS
Roots in ‘t Groen

Hillbilly Hayride & The Rumble Rousers

€ 7,50
Roots in ‘t Groen

Filmavond

€ 7,00

De Os en de Ezel

€ 5,00
Theater DropFilmhuis Hofdael

Geldrop + Zesgehuchten

GRATIS
Volksuniversiteit

Downtown Promotions

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

Indra SalimaThe Wieners play the Early Days 2

Big Lake TinyFilmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

Bandeville

€ 12,50
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Cultuur aan de Dommel
wil met podiumkunsten
mensen verbinden
en vermaken.
Ze organiseert behalve
(klassieke) muziekconcerten,
ook lezingen en
culturele projecten.
En alles altijd met één doel: 
mensen laten stralen, lachen, 
genieten, voelen, dromen,
vluchten, fantaseren
en beleven.

Actuele concertagenda en tickets: www.cultuuraandedommelgeldrop.com/agenda
E-mailadres: caddgeldrop@gmail.com

ONZE EERSTVOLGENDE MUZIKALE PROJECTEN IN DE WEEFFABRIEK:

• Monumentenfestival, zo 11 september • Matineeconcert, zo 13 november

17

Hoe zoek je je stamboom uit? 
Veel is al op het internet te 
vinden. In deze lezing ontvang je 
de nodige handvatten om van 
start te gaan.

Casablanca is een echte 
romantische filmklassieker uit 
1942 met Humphrey Bogart en 
Ingrid Bergman. Eerst lekker 
lunchen en daarna film
kijken. 

BRABARET = Keilachen! Een humorvolle middag/avond met 
Brabantse/Vlaamse grappenmakers.
Gemoedelijk, vertrouwd, maar vooral heel leuk! Op vele plaatsen al 
een groot succes en nu ook in Geldrop. Er komen bekende en
minder bekende artiesten optreden. Korte optredens en voor
elke smaak wat wils!

Iedere week arthouse films met 
belangrijke thema’s en een goed 
verhaal. Kijk voor de film van deze 
avond en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Geniet van het traditionele 
kerstconcert vertolkt door 
doorgewinterde muzikanten én 
talentjes in de dop, solistisch
of in ensembleverband.

De a capella zanggroep bestaat 
uit 6 vrouwen en brengt een 
aanstekelijk kerstrepertoire 
waardoor je helemaal in 
kerstsfeer komt.

Het Geldrops Muziek Corps 
(GMC) o.l.v. Henk Mertens speelt 
afwisselende muziek in winter-
en kerstsfeer, waaronder
bekende kerstliedjes.

VRIJ
16/12
20:30

ZO
18/12
14:30

DO
15/12
14:00

ZO
11/12
14:00

WO
21/12
19:30

VRIJ
23/12
14:00

ZO
11/12
14:30

Brabaret Open Mic

Stamboomonderzoek

GRATIS € 6,50
Muziekhuis Hofdael

Muziekcafé met Multi(f)vocaal

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Winterconcert

GRATIS

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

Kerstconcert

GRATIS

Kunstkwartier

André Josiassen

GMC

Filmavond

€ 7,50

Meer info & tickets op:
www.weeffabriek.nl
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van harte
welkom!

HET WEVERIJMUSEUM
Interessant voor jong en oud!

Het Weverijmuseum is in 2018 

ingrijpend vernieuwd. Naast de 

veelal oude textielmachines, die nog steeds door onze 

vakmannen worden bediend, wordt het verhaal verteld van de 

textielindustrie en de betekenis ervan voor Geldrop-Mierlo.

In de � lmzaal en grote klos draaien korte � lms over het weven 

door de eeuwen heen en 5 personages uit die tijd vertellen 

over het weven en hun leven eind 19e eeuw. In onze winkel 

kunt u textielproducten kopen die in het museum zelf zijn 

gemaakt. Meestal is er een rondleider die demonstraties geeft 

en vragen kan beantwoorden.

Openingstijden:

Woensdag: 13.00 tot 17.00 uur

Donderdag: 13:00 tot 17:00 uur

Zaterdag: 13.00 tot 17.00 uur

Zondag: 13.00 tot 17.00 uur

FLEXWERK 
AANBIEDING!

In de ochtend in één van onze zitjes, 
in het Weefcafé of op het terras

Onbeperkt koffie/thee en
een plak versgebakken cake

5 EURO

Vind je balans en volg je pad!

••  Sensi therapie

••  Ontspanningsmassage

••  Rug- en nekmassage

••  Hoofdpijnmassage

Saskia Hermens
info@zensas-geldrop.nl

www.zensas-geldrop.nl

info@zensas-geldrop.nl

www.zensas-geldrop.nlwww.zensas-geldrop.nl

info@zensas-geldrop.nl

www.zensas-geldrop.nlwww.zensas-geldrop.nl
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Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

VOLKSUNIVERSITEITVU

Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

Taal Duits 

Verschillende niveaus
op diverse data en dagen.

Kijk op: www.vu-geldrop.nl

VU

Engels VU

Frans VU

Italiaans VU

Chinees VU

Russisch VU

Nederlands VU

Kunst-
geschiedenis

Kunstgeschiedenis 04 okt Di ochtend 12 x 90 min VU

Kunstgeschiedenis 04 okt Di avond 12 x 90 min VU

Concertinleiding 13 okt Do avond 3 x 120 min VU

Geschiedenis Geschiedenis: Prehistorie t/m 1600 31 okt Ma avond 5 x 120 min VU

Mens &
Maatschappij

Filosofie: Het goede leven en de vrije markt 14 okt Vrij ochtend 6 x 120 min VU

Filosofie: wie of wat is de mens? 17 okt Ma avond 5 x 120 min VU

Familieopstellingen, een introductie 28 sept Wo avond 8 x 150 min VU

(Familie-) Opstellingen in de praktijk 10 dec Za ochtend 4 x 150 min VU

De kracht van zelfhypnose 20 okt Do avond 1 x 150 min VU

Hypnose en Zelfvertrouwen 03 okt Do avond 1 x 150 min VU

Hypnose voor meer zelfwaardering en zelfliefde 24 nov Do avond 1 x 150 min VU

Gezondheid Nirvana Fitness 26 sept Ma ochtend 12 x 60 min VU

Yoga 26 sept Ma ochtend 26 x 60 min VU

Yoga met Mirjam 26 sept Ma avond 30 x 60 min VU

Yoga met Mirjam 26 sept Ma avond 30 x 60 min VU

Yoga met Ellen 27 sept Di middag 26 x 60 min VU

Yoga met Ellen 27 sept Di avond 26 x 60 min VU

Yoga met Mirjam 28 sept Wo ochtend 30 x 60 min VU

Yoga met Paul 28 sept Wo avond 26 x 60 min VU

Nirvana Fitness 29 sept Do middag 12 x 60 min VU

Yoga 29 sept Do ochtend 26 x 60 min VU

Stoelyoga 27 sept Di middag 26 x 60 min VU

TaiChi - 2de leerjaar 26 sept Ma middag 26 x 60 min VU

TaiChi - 2de leerjaar 27 sept Di avond 26 x 60 min VU

Eten 
& Drinken

Schotse Whisky proefavond 26 aug Vrij avond 1 x 150 min VU

Kennismaking Wijnen uit Italië en Frankrijk 27 sept Di avond 1 x 150 min VU

Sushi and more 11 okt Di avond 1 x 180 min VU

Hyggelige kerst!, Scandinavisch kerstdiner 12 dec Ma avond 1 x 180 min VU

Kaasfondue 07 dec Wo avond 1 x 180 min VU

Indonesische keuken 08 nov Di avond 3 x 180 min VU

Ottomaanse winter & Ottomaanse zomer 10 okt Ma avond 2 x 120 min VU

Basiskeuken 12 okt Wo avond 3 x 180 min VU

Creatief 
divers

Punch Needle leren 14 okt Di avond 2 x 120 min VU

Handlettering, kennismaking 04 nov Vrij ochtend 3 x 120 min VU

Mahjong              27 sept Di avond 6 x 150 min VU

OVERZICHT CURSUSSEN OVERZICHT CURSUSSEN
Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.

Volksuniversiteit Geldrop biedt een groot aantal betaalbare 
cursussen, workshops en lezingen, die een bijdrage leveren 
aan je ontwikkeling of een leuke invulling geven aan je vrije tijd.

Onze kernwaarden: laagdrempelig, gastvrij, helder en samen 
leren!

Een groep ervaren, enthousiaste docenten staat voor je klaar.
Er wordt klassikaal les gegeven in kleine klassen. Er is voor 
elk wat wils, zoals Nederlands en diverse buitenlandse talen, 
persoonlijke ontwikkeling, creatieve cursussen als schilderen 
en tekenen, yoga, Tai-Chi, klassieke muziek, koken, kunst- en 
cultuurvakken, filosofie, enz.

Bezoek de website voor het complete overzicht!

Inwoners van Geldrop en Mierlo krijgen Inwoners van Geldrop en Mierlo krijgen 
10% korting op de cursusprijzen!10% korting op de cursusprijzen!

Molenstraat 27
5664 HV Geldrop

040 2800 203
info@vu-geldrop.nl
www.vu-geldrop.nl
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www.dewiele.nl
Al 50 jaar hét creativiteitscentrum 

van Geldrop-Mierlo en omgeving

Huis 
voor 
creatieve 
expressie

Je hebt talent en je wilt ermee 
aan de slag. Maar wel op een 
ongedwongen manier , samen 
met anderen, even lekker 
ontspannen. Dit is waar
de wiele al 50 jaar voor staat

Met een aanbod van zo’n 50 
creatieve cursussen voor 
jong & oud zit er vast iets
 voor je bij.

• Edelsmeden
• Dans
• Bloemsierkunst
• Beeldhouwen
• Fotografi e & Film
• Textiel Expressie
• Papier & Taal
• Keramiek
• Schilderen
• Tekenen
• Kunstgeschiedenis

Kijk op onze website voor 
ons complete aanbod en 
meld je aan voor een cursus 
of een proefles.

laat je talent groeien!

Molenstraat 19
5664 HV Geldrop

040-285 5496
info@dewiele.nl

DeWiele_Advertentie_Weeffabriek_141x210_links.indd   All PagesDeWiele_Advertentie_Weeffabriek_141x210_links.indd   All Pages 12/05/2022   13:2512/05/2022   13:25
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Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

VOLKSUNIVERSITEITVU

Keramiek Keramiek 19 sept Ma ochtend 24 x 150 min De Wiele

Keramiek 19 sept Ma avond 24 x 150 min De Wiele

Keramiek 21 sept Wo avond 24 x 150 min De Wiele

Keramiek 22 sept Do ochtend 24 x 150 min De Wiele

Keramiek 22 sept Do middag 24 x 150 min De Wiele

Keramiek draaicursus 23 sept Vrij ochtend 12 x 150 min De Wiele

Keramiek draaicursus 23 sept Vrij middag 12 x 150 min De Wiele

Kintsugi workshop 14 okt Vrij middag 1 x 150 min De Wiele

Glazuur workshop 04 nov Vrij middag 3 x 150 min De Wiele

Kerstballen workshop 12 nov Vrij ochtend 2 x 330 min De Wiele

Edelsmeden Edelsmeden 12 sept Ma avond 24 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 13 sept Di ochtend 24 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 13 sept Di avond 24 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 14 sept Wo avond 24 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 15 sept Do ochtend 24 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 15 sept Do middag 24 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 15 sept Do avond 24 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 16 sept Vrij ochtend 24 x 150 min De Wiele

Kunst-
geschiedenis Inleiding in de Kunstgeschiedenis 03 okt Ma avond  10 x 150 min De Wiele

Dans en ballet Klassiek beginners volwassenen 12 sept Ma ochtend 32 x 75 min De Wiele

Dans je fit 15 sept Do ochtend 26 x 75 min De Wiele

Ballet gevorderd volwassenen 16 sept Vrij ochtend 32 x 90 min De Wiele

Ballet gevorderd volwassenen 16 sept Vrij ochtend 32 x 90 min De Wiele

Masterclass Klassiek Ballet (I-ADV. RAD) 13 sept Di avond 30 x 90 min De Wiele

Dans en ballet 
kinderen en 
jongeren

Mini-maxi dans (2-3 jr) 17 sept Zat Ochtend 32 x 45 min De Wiele

Dans je eigenwijs (3-4 jr) (NIEUW) 17 sept Zat Ochtend 32 x 45 min De Wiele

Kleuterdans (4-5-jaar)  (RAD) 14 sept Wo middag 32 x 45 min De Wiele

Dancemix 1 (6-8 jaar) 14 sept Wo middag 32 x 60 min De Wiele

Dancemix 2 (9-12 jaar) 14 sept Wo avond 32 x 60 min De Wiele

Ballet Primary (RAD) (6-7jr) 14 sept Wo middag 32 x 45 min De Wiele

Ballet Grade 1 (RAD) (7-8jr) 14 sept Wo middag 32 x 60 min De Wiele

Ballet Grade 2-3 (RAD) (9-11jr) 15 sept Do middag 32 x 60 min De Wiele

Ballet Grade 4 (RAD) (12-15jr) 15 sept Do middag 32 x 75 min De Wiele

Ballet Grade 5-6 (RAD) (15+) 15 sept Do avond 32 x 90 min De Wiele

Pre masterclass (14+ jr) (RAD) 13 sept Di avond 32 x 90 min De Wiele

Repertoire jeugd (11+) (RAD) 24 sept Zat Ochtend 20 x 90 min De Wiele

Modern Jazz (12+ jaar) 14 sept Wo avond 32 x 60 min De Wiele

Modern Jazz (16+ jaar) (NIEUW) 14 sept Wo avond 32 x 60 min De Wiele

Hiphop 14 sept Wo middag 12 x 60 min De Wiele

Breakdance (9-12 jaar) 14 sept Wo middag 12 x 60 min De Wiele

Yoga Hatha Yoga wekelijks Do avond 10 x 75 min Moyari
Yin Yoga wekelijks Do avond 10 x 75 min Moyari

Veiligheid VCA basis/vol behalen/verlengen

Bel 040-8459091

Frissestart

BHV behalen / verlengen Frissestart

Code 95 Frissestart

Fotografie 
(Mindful)

Mindfull Fotografie 13 okt Do avond 5 x 75 min VU

Verder ZIEN met Miksang (vervolgcursus) 13 okt Do avond 8 x 75 min VU

Tekenen & 
schilderen

Kijk, als je tekent zie je meer! met Meta 28 sept Wo ochtend 28 x 120 min VU

Kijk, als je tekent zie je meer! met Ineke 28 sept Wo avond 28 x 120 min VU

Tekenen - Schilderen met Marianne 26 sept Ma ochtend 28 x 120 min VU

Tekenen - Schilderen met Ineke 01 okt Za ochtend 28 x 120 min VU

Schilderen met Marianne 26 sept Ma avond 28 x 120 min VU

Schilderen met Meta 28 sept Wo middag 28 x 120 min VU

Landschapschilderen ochtend 29 sept Do ochtend 28 x 120 min VU

Landschapschilderen middag 29 sept Do middag 28 x 120 min VU

Portrettekenen en -schilderen 29 sept Do avond 12 x 150 min VU

Portrettekenen en -schilderen 30 sept Vrij ochtend 12 x 150 min VU

Rotzooi... 18 okt Di avond 4 x 150 min VU

Tekenen, 
schilderen en 
druktechnieken

Tekenen/schilderen Atelier 06 okt Do avond 12 x 150 min De Wiele

Tekenen/schilderen Atelier 07 okt Vrij ochtend 12 x 150 min De Wiele

Portrettekenen/-schilderen 03 okt Ma middag 12 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen - gem. technieken 13 sept Di ochtend 24 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen - experimenteel 12 sept Ma ochtend 24 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen - experimenteel 12 sept Ma avond 24 x 150 min De Wiele

Modeltekenen 21 sept Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Portrettekenen 14 sept Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Groots schilderen 20 sept Di avond 24 x 150 min De Wiele

Groots schilderen 22 sept Do ochtend 24 x 150 min De Wiele

Tekenen,
schilderen 
Jeugd 

Jeugdatelier (6-11) 14 sept Wo middag 24 x 90 min De Wiele

Tekenen & schilderen jeugd (12-18) 14 sept Wo middag 24 x 90 min De Wiele

Portrettekenen/-schilderen jeugd (12+) 06 okt Do middag 6 x 90 min De Wiele

Fotografie & 
Film

Basiscursus fotografie 16 sept Vrij ochtend 8 x 150 min De Wiele

Basiscursus fotografie 12 sept Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Vervolgcursus fotografie 19 sept Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Vervolgcursus fotografie 22 sept Vrij ochtend 8 x 150 min De Wiele

Creatief fotograferen gevorderden 07 sept Di avond 18 x 150 min De Wiele

Fotowerkgroep De Wiele 15 sept Do avond 20 x 150 min De Wiele

Cursus Filmen 19 sept Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Fotograferen voor kinderen (9-12 jaar) 12 sept Wo middag 12 x 60 min De Wiele

Papier en taal,
textiel

Textiel Expressie 15 sept Do middag  20 x 180 min De Wiele

Papier en taal 17 sept Za ochtend  20 x 180 min De Wiele

Bloemsier-
kunst

Bloemschikken en decoratie 17 sept Za ochtend 8 x 150 min De Wiele

5 Workshops Bloemschikken 15 okt Za ochtend 5 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen Ruimtelijk vormen 12 sept Ma avond 24 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen 14 sept Di avond 24 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen 14 sept Wo avond 24 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen 15 sept Do ochtend 24 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen atelier 20 sept Di/Vrij ochtend 24 x 180 min De Wiele

Lassen Lassen eind sept 6 x 150 min De Wiele

OVERZICHT CURSUSSEN OVERZICHT CURSUSSEN
Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.Kijk op de site van de aanbieder voor aanvullende informatie en prijzen.
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Heb je een vraag?
Neem contact met ons op:

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op:



Zin in een heerlijke dagje uit of een goed 
verhaal? Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt. 

SPANNENDE 
ACTIVITEITEN 
OF BRUISENDE 
EVENEMENTEN?

BEKIJK AL ONZE EVENEMENTEN 
OP VISITGELDROPMIERLO.NL 

4 JUNI

11 JUNI 

17 & 18 JUNI

24 T/M 26 JUNI

1 T/M 3 JULI

8 T/M 10 JULI 

23 JULI T/M 31 AUGUSTUS

16 T/M 18 SEPTEMBER 

Hooipop 2022
Live muziek & activiteiten

ZLM Tour
Sportevenement

Pitpop 2022 
Muziekfestival

Kersenoogstfeest
Live muziek & activiteiten

KommuS Kasteelfestival
Muziekfestival

Zeskamp Mierlo
Sportevenement

Expositie Weverijmuseum
Schotse ruit

Sterrenslag
Sportevenement

GEL22028-01 Advertentie evenementen_v2.indd   1GEL22028-01 Advertentie evenementen_v2.indd   1 17-05-2022   14:2617-05-2022   14:26
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Een bourgondisch gezellig café
in het centrum van Geldrop.

Van lekkere lunch en heerlijke
borrelplanken tot aan

(te) gekke stapavonden! 

Grootste huiskamer van Geldrop. 
Grand café om lekker te borrelen, 

lunchen, dineren met
regelmatig live muziek.

Culinair genieten
van een 3- tot 6-gangenmenu

voor een prijs van
resp. € 36,50 tot € 65,-

Dit menu wisselt maandelijks. 

De rijke historie van Geldrop in 
5 monumentale panden.

Hotel/ Kaff ee/ Restaurant en
een eigen brouwerij.

Lunch - Tapas - Diner - Shared Dining

Kom na de voorstelling
gezellig wat drinken op het horecaplein!

100 m vanaf de Weeffabriek
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Kaartjes kopen? 
Alle kaartverkoop verloopt via onze website www.weeffabriek.nl. Hier vind je ook meer 
informatie over alle events. Nieuwe boekingen en onverhoopte wijzigingen in het 
programma communiceren we via onze site en via onze Facebook pagina.

Goed op de hoogte blijven?
Ieder kwartaal sturen we een nieuwsbrief rond met achtergrondinformatie en 
ontwikkelingen. Daarnaast mailen we iedere maand aan alle geïnteresseerden een 
bondig en actueel maandoverzicht. Volg onze Facebook pagina voor updates, foto’s en 
films. Voor de nieuwsbrief en maandoverzichten kan je je inschrijven via onze website.

Mee helpen? Mee denken? 
Wil je helpen tijdens evenementen of in de horeca? Ben je handig? Wil je onze 
evenementen ondersteunen met licht en geluid? Je hulp en ideeën zijn meer dan 
welkom! We willen graag ook een Cabarethuis, Pophuis en wellicht ook nog andere 
‘huizen’ oprichten. Wil je meer informatie hierover? Laat het ons weten. Meld je via onze 
site of stuur een mail naar info@weeffabriek.nl.

Rustig wat eten of drinken? Vergaderen of flexwerken? 
Je bent welkom op ons balkon, in de diverse zitjes in het gebouw, in ons Weefcafé of op 
het (gedeeltelijk overdekte) terras. Tip: voor € 5,00 ontvang je tussen 08.00 uur en 12.00 
uur onbeperkt koffie of thee met een plak versgebakken cake.

Openingstijden
Ma t/m do  08.00 tot  23.00 uur
Vrijdag  08.00 tot   00.00 uur
Zaterdag  09.00 tot   17.00 uur
Zondag  13.00 tot   18.00 uur

Tot een half uur voor sluitingstijd is onze bar open.
In vakantieperiodes, tijdens events en extra cursusdagen
kunnen andere openingstijden gelden. 

Contact
Molenstraat 23
5664 HV  Geldrop  info@weeffabriek.nl
040 – 28 691 19  www.weeffabriek.nl

Disclaimer: Alle vermelde programmagegevens zijn onder voorbehoud.

HORECAPLEIN

WEEFFABRIEK

Catering? Laat dat ook maar aan ons over!
In ons gezellige Weefcafé of op ons mooie terras kun je rustig wat eten of drinken. Voor of 
na een voorstelling of cursus, maar natuurlijk ook als je een bezoek hebt gebracht aan het 
Weverijmuseum of lekker hebt gewinkeld in het Geldrops centrum. Geniet van een kop 
koffie of thee met een plak vers gebakken cake.
Daarnaast verzorgen we ook koffie-arrangementen, lunchbuffetten en luxe hapjes voor 
vergaderingen en events. We kunnen het helemaal naar je eigen wensen maken. Lekker én 
gemakkelijk!

Ruimte nodig? Bekijk en boek onze ruimtes online!
Wil je zelf een workshop of cursus geven, optreden, repeteren, vergaderen of een 
presentatie houden bij de Weeffabriek? Kijk op onze website onder ‘Ruimte boeken’ en je 
ziet een scala aan mogelijkheden. We hebben diverse kamers in vergaderopstelling voor 
kleine en grote gezelschappen. Daarnaast hebben we drie ruimtes waarin je zelf de indeling 
van de ruimte kan bepalen: de Schietspoel, de Grote en Kleine Spoel. Bekijk online de 
indeling, de (technische) faciliteiten, beschikbaarheid en prijzen.



MUZIEK
17-06 Marianne Koren Festival
24-06 Stars on Stage: Open Mic
25-06 Souvenirs de France (GMC)
26-06 Foyercafé: Mrs.P.Rules!
02-07 Home Grown Session
24-07 Muziek op de Bleek: Hayfever
31-07 Foyercafé: Moonglow Jazz
07-08 Muziek op de Bleek: Tip Jar
20-08 Gemert Firebrigade Pipes & Drums
28-08 Muziek op de Bleek: Flaming Sambucas
02-09 Home Grown Session
04-09 Foyercafé: Van Aalst & Ruissen
07-09 Jeroen Kant
11-09 Vincent Corjanus
18-09 Coaltrain
29-09 Lloyd Spiegel
02-10 Dick van Altena Quintet
02-10 Aggieland Music
14-10 70’s & 80’s dansfeest
16-10 Muziekcafé: Mrs.P.Rules!
21-10 Meezingen met Timeless Partyband
28-10 Best Irish Singers
30-10 Herfstconcert Melodia
02-11 Nol Havens
04-11 Home Grown Session
13-11 Matineeconcert
18-11 Quirky
20-11 Muziekcafé: Take Eight
25-11 Bandeville
27-11 Big Lake Tiny
02-12 Home Grown Session
04-12 The Wieners play The Early Days 2
07-12 Indra Salima
09-12 Hillbilly Hayride & The Rumble Rousers
11-12 Kerstconcert GMC
18-12 Muziekcafé: Multi(f)vocaal
21-12 Winterconcert Kunstkwartier

EVENTS
22-07 
t/m 
31-08

Expositie: Schotse ruit voor even met 
Geldrop verweven

22-07 
t/m 
31-08

Schots en Scheef weken
in Geldrop

10-09 Open dag Weeffabriek
11-09 Monumentenfestival
18-09 Libertyloop
30-10 Dweilfestival

THEATER
05-10
t/m
09/10

De prinses op de erwt
door Theater Drop

10-12 De Os en de Ezel

CABARET
25-09 Brabaret Open Mic
20-10 Mark van de Veerdonk (try-out)
02-11 Rob Scheepers (try-out)
03-11 Rob Scheepers (try-out)
11-12 Brabaret Open Mic

FILMS Filmhuisfilms
Iedere vrijdagavond filmavond

Filmklassiekers + lunch
23-06 Moonstruck
13-10 Rebel without a Cause
28-10 A streetcar named Desire
10-11 Cat on a Hot Thin Roof
25-11 Annie Hall
08-12 Sophie’s Choice
23-12 Casablanca

LEZINGEN & WORKSHOPS
22-06 Circulair en duurzaam bouwen
28-06 Hoe houden we ons Europese huis op orde?
03-07 Literair café: Jeroen Olyslaegers
21-08 Literair café: Yvonne Keuls
26-08 Workshop: Schotse whisky proefavond
15-09 Lezing: Enneagram en Relaties
25-09 Literair café: Annejet van der Zijl
04-10 Workshop Sensi therapie
06-10 Lezing: Lager onderwijs in Geldrop
03-11 Lezing: Geldrop en het textielverleden
04-11 Studiedag: Art Nouveau - Art Deco
06-11 Literair café: Lise Weeda
01-12 Lezing: Geldrop + Zesgehuchten
15-12 Lezing: Beginselen stamboomonderzoek

JEUGD
28-08 Kinderfilm: Brave
16-10 Kinderfilm
30-10 Gonnie en Gijsje samen op stap
04-12 Kinderfilm

ONS PROGRAMMA VOOR JE OP EEN RIJTJE

Kijk in onze agenda op www.weeffabriek.nl 
voor een actueel overzicht en tickets.


