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GELDROPCENTRUM.NL
Meer informatie vind je op:

Geldrop Centrum
Ieder seizoen is er in Geldrop Centrum 
genoeg te beleven. Laat je verrassen door 
de diversiteit van het aanbod.

Je vindt er grote ketens tot
kleine zelfstandige ondernemers 
en prachtige speciaalzaken die
je echt niet mag missen! 
Loop eens binnen voor mooie 
producten van echte ambacht.   

In Geldrop Centrum is Brabantse 
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.

Ben je op zoek naar de nieuwste mode of
een nieuwe look. In Geldrop Centrum vind je 
de bekende modemerken, lingerie, schoenen 
en kinderkleding. Voor elke portemonnee 
kun je de perfecte outfi t vinden voor iedere 
gelegenheid, van casual tot chic. 

Graag tot ziens in
Geldrop Centrum!

Beleef...
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Wie vind je in de Weeffabriek?

Scan de QR
en ontdek wat deze 

organisaties je te 

bieden hebben!

HET IS DRUK. DUS HET PIEPT EN HET KRAAKT. 
HEERLIJK!!
Na bijna 2 jaar nagenoeg stil te hebben gelegen, komen we eindelijk op stoom. We 
ontvangen steeds meer stichtingen, bedrijven, scholen, opleidingsbureaus, sport- en 
carnavalsverenigingen. De Weeffabriek krijgt zo langzamerhand de maatschappelijke 
functie die het gebouw verdient. Soms piept en kraakt het bij ons en dat is normaal bij 
groei. We moeten wennen aan de drukte en de diversiteit.

Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven zoals het CabaretHuis en de Popfabriek. Vrijwilligers 
helpen ons bij het onderhoud en het inrichten van zalen en bij de ontvangst van gasten 
en zelfs in het bestuur. Heb je zelf ideeën of wil je ons helpen? Laat het ons weten. We zijn 
erg blij met je hulp.

Zou je een keer met je band, vereniging, klas of andere club bij ons in de grote of kleine 
zaal op het podium willen staan voor een volle zaal? Soms gratis. Stuur een mailtje naar 
info@weeffabriek.nl en dan nemen wij contact met je op om te kijken wat mogelijk is. Op 
die manier willen we zoveel mogelijk mensen bij de Weeffabriek ontvangen en de zalen 
vooral niet leeg laten staan. Zodat het soms nog even wat meer piept en kraakt …. dat dan 
weer wel.
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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 meerstemmige 
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.

Muziek in winter- en kerstsfeer door 
het harmonie-orkest en het 
Ameezing kerstkoor. Het publiek 
kan tijdens het concert lekker 
meezingen met bekende 
kerstliedjes.

The Pursuit Of Color is het eerste 
intieme lange portret van de 
hedendaagse fotojournalist
Steve McCurry. 

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.

Stichting The Works presenteert ‘Winter Wonderland’ 2022, dé plek 
voor iedereen! Een cultureel extravaganza van muziek, dans en theater. 
Start op het terras met lichtjes, lekker eten en warme chocomel.
Daarna binnen een show met magie, dans en circus. ’s Avonds een 
swingende afsluiting vol soul, funk en R&B door DJ Cutnice.

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.

Philippe Lemesle is directielid 
binnen een Amerikaans bedrijf. 
Wanneer hij meegesleurd wordt 
door de hoge werkdruk,
kijkt hij lijdzaam toe hoe
zijn vrouw hem verlaat.

Humoristische animatiefilm over 
een meisje en haar bijzondere 
cadeau, het varkentje Knor.
Nederlandse Oscar-inzending
voor beste lange animatie-
fim! Voor kids vanaf  6 jaar.

De 26-jarige klassiek ballet-
danseres Élise heeft een grote 
toekomst voor zich totdat ze 
tijdens een optreden
geblesseerd raakt.

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

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.

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

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!

Geef eens
een beleving

cadeau!

VRIJ
16/12
20:30

ZA
10/12

15:30 +
 20:00

ZO
11/12
14:30

WO
21/12
19:30

VRIJ
23/12
17:00

VRIJ
23/12
14:00

DO
15/12
14:00

DI
27/12
& DO
29/12
14:30

VRIJ
23/12
20:30

VRIJ
09/12
20:30

ZO
18/12
14:30

VRIJ
09/12
20:00

VRIJ
30/12
20:30

ZO
11/12
14:00

Filmavond

€ 7,00 

€ 5,00
Theater Drop

€ 7,50

Hillbilly Hayride & The Rumble Rousers

Stamboomonderzoek

GRATIS
André Josiassen

Un autre monde

€ 7,00 
Filmhuis Hofdael

GRATIS
Au3SmitsMusic & GMC

Ameezing Kerstconcert

Winterconcert

GRATIS
Kunstkwartier

GRATIS

En Corps

€ 7,00 
Filmhuis Hofdael

€ 5,00

Kinderfilm: Knor

The Works

De Os en de Ezel

Multi(f)vocaal

€ 6,50
Muziekhuis Hofdael

Winter Wonderland 2022Filmklassieker + Lunch

Filmhuis Hofdael

€ 14,50 incl. lunch

Silent Film Festival

€ 7,00 
Filmhuis Hofdael

Brabaret Open Mic

€ 7,50
Cabarethuis
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Singin’ in the Rain uit 1950 met 
Golden Globe acteur Donald 
O’Connor. Filmmusical om van te 
genieten. Eerst film kijken en 
daarna lekker lunchen.

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

Lapa Loca raakt gefascineerd door het geluid en proeft, leert, mixt 
het met hun eigen sound. Linda Kessels, Harrie Damen en Fritz 
Appel maken hun tribute band compleet in het eren van Aretha 
Franklin. Blazers, strijkers of achtergrondzangers zijn niet
aanwezig, waardoor hun eigen sound naar voren komt.

Deze workshop is een aanrader 
voor iedereen die nieuwsgierig is 
naar hypnose. Wil je ontdekken 
hoe jij hypnose op een posi-
tieve manier kan inzetten
in je leven? Schrijf je in.

Gezellige Tonpratersavond met 6 regionaal bekende tonpraters:
Berry Knapen, Jan Strik, Iveke van Gerven, Peter van der Maas,
Rob van Elst, Hans Eijkemans. De Broakese Karnavalszotten heeft
zijn oorsprong in de wijk “Braakhuizen” en is in 1961 opgericht.
Kaarten zijn te koop bij Boek- en kantoorhandel Van Grinsven
in Geldrop.

Swingavond met een DJ. Lekker 
dansen op muziek van de 
afgelopen 10 jaren: een funky
mix van house, new disco,
R&B, electronic dance en
de actuele top 40. 

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 close harmony repertoire 
varieert van energieke uptempo’s 
tot prachtig emotioneel geladen 
ballads. De boventoon:
het plezier in zingen.

Hoe verliep de bouw van het 
eerste kasteel ‘De Burght’ en de 
woontoren rond 1350?
Wie waren de eigenaren en
bewoners al die jaren? 

Het Haydn Orkest Brabant o.l.v. 
Jos de Hoon luidt het jaar in. 
Leerlingen uit de Talentstroom 
van het Kunstkwartier spelen 
met het orkest mee.

Forest Gump uit 1994 met Tom 
Hanks. Een film vol romantiek, 
spanning, drama en veel humor 
die 6 Oscars heeft gewonnen.
Eerst film kijken en daarna
dinerbuffet.

Alle middelbare scholen 
presenteren zich voor de ouders 
en leerlingen van groep 7 en 8 
van de basisscholen in
Geldrop.

Zijn muziek kun je scharen onder de 
noemer “country-noir”, Eerlijke 
akoestische liedjes recht uit het hart. 
Corvin is geïnspireerd door
helden als Jason Isbell, Ryan 
Bingham en Chris Stapelton.

‘Deze ridder zegt NEE’ is een grappige interactieve voorstelling over 
een lief riddertje, een grote draak, je alleen voelen en een bijzondere 
vriendschap. Geschikt voor iedereen die weleens nee zegt of nee zou 
willen zeggen! Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Joes speelt bewerkingen van populaire prentenboeken en is
te zien op Nickelodeon.

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

Kasteel Geldrop 1350-1972

VRIJ
13/01
21:00

DO
19/01
19:30

DO
12/01
10:30

VRIJ
13/01
20:30

ZO
15/01
14:30

ZA
21/01
20:30

VRIJ
27/01
20:00

VRIJ
27/01
15:30

VRIJ
27/01
20:30

WO
11/01

& DO
12/01
19:00

DO
19/01
14:00

ZO
22/01
14:30

WO
04/01
20:00

ZO
08/01

14:00 +
 15:30

VRIJ
20/01
20:30

Filmklassieker + Lunch Filmavond

Lapa Loca - Aretha Franklin Tribute

€ 14,50 incl. lunch € 7,00 

€ 12,50
Filmhuis Hofdael

Haydn Orkest

Filmklassieker + DinerUnlimited Barbershopkwartet

€ 7,00

De kracht van zelfhypnose

€ 28,00

Muziekhuis Hofdael

25e Geldropse Tonpratersavond

€ 17,50
De Broakese Karnavalszotten

€ 7,00

Swing Night

GRATIS

€ 8,50

€ 14,50 incl. diner

Filmavond

Popfabriek

Filmhuis Hofdael

Voorlichting VO scholen

GRATIS

Volksuniversiteit

Kasteel Geldrop 1350-1972

André Josiassen
GRATIS

Corvin Silvester

€ 10,00
Roots in ´t groen

€ 9,00
Theater Joes

Deze Ridder zegt nee

Filmhuis Hofdael
€ 7,00

Cultuur a/d Dommel

Filmavond
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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.

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 fiets. Wie zou er zonder kunnen? Wim Daniëls sowieso niet. Hij houdt 
van fietsen, hij schreef over fietsen, hij verzamelde fietsen en nu gaat hij 
er in de theaters ook over vertellen, over de geschiedenis van de fiets.
Het is een leerzame en amusante theatervoorstelling, waarin Wim
ook nog zijn lexicografiets voor de zaal uit de doeken doet: de
taal van de fiets. Kortom, een avond filosofietsen.

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

Doctor Zhivago uit 1965 met
Omar Sharif en Julie Christie.
Geen lunch of diner deze keer.
wel een mooie film.

John NotLennon neemt in de rol 
en outfit van Beatle John Lennon 
het publiek mee terug naar de 
swinging sixties en rockin´
fifties.

Singer, songwriter, bassist en 
producer, allemaal in één. Denk 
aan Amerikaanse gumbo van
rock ’n roll-, blues-, country-
en singer/songwriterstijlen.

Het ontstaan en de inrichting 
van de Hanzesteden. Architec-
tuur en inrichting van de 
gebouwen. Beeldhouw-
werken, altaarstukken en 
edelsmeedkunst.

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

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

Sunset Boulevard is een film noir 
uit 1950 met William Holden en 
Gloria Swanson in de 
hoofdrollen. De film won drie 
Oscars. Eerst film kijken
en daarna lekker lunchen.

Tokkelen, plukken en nog meer op 
mooie snelheid. Gitaaroptredens 
met blues-, Spaanse en
Midden-Oosterse stijlen als 
uitgangspunt.

Deze workshop is gericht op het vrij 
maken van je longen en het af-
voeren van alle prikkelende stoffen in 
je luchtwegen. Na de workshop 
ontvang je een MP3 om
thuis te beluisteren.

Poppentheater voor kids vanaf 3 jaar. 
De katoenfreule ontvangt Tante Alda 
die alles gaat schoonmaken omdat
ze morgen jarig is. De wolkenkater
vindt dat niet leuk en springt
op een wolk naar Parijs! 

Schrijver, regisseur, winnaar van 
prijzen voor vier romans, een kort 
verhaalcollectie en essay.
Daarnaast 3 verfilmde
boeken met eigen
inbreng.

Carnavalsvereniging de Geldropse Jagers organiseert ook dit jaar weer 
drie zittingsdagen. Erbij zijn is meemaken! Een mooi programma waarbij 
het tonpraten wordt afgewisseld met leuke artiesten
en een dj. Van Berry Knapen tot Frans Evers en van
Andy Marcelissen tot de Dorini’s. Kaarten zijn
te koop bij Beddenspecialist Houben in Geldrop.

VRIJ
03/02
20.30

VRIJ
03/02
20:00

DO
09/02

10:30

VRIJ
10/02
20:30

VRIJ
24/02

15:30

VRIJ
03/03

10:00

ZA
11/02
20:00

VRIJ
10/02
20:00

VRIJ
03/03
20:00

VRIJ
03/03
20:30

WO
15/02
20:00

ZO
12/02
14:30

WO
01/02
20:00

DO
16/02
19:30

ZO
05/02

14:00

ZA
04/02
20:00

ZO
29/01
14:30

ZO
29/01
14:00

Filmklassieker 

€  7,00

Wim Daniëls - Filosofietsen

€ 16,50
Cabarethuis

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

Geldropse Jagers

Home Grown Sessions

Filmavond

GRATIS

€ 7,00 € 7,00
Filmhuis Hofdael

Filmavond

GRATIS
Volksuniversiteit

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

John NotLennon

Home Grown Sessions

€ 7,00 

€ 10,00 

Downtown Promotions
€ 95,00

Claude Bourbon

€ 10,00

Architectuur van de Hanzesteden

€ 28,00

Hypnose bij hooikoortsTed Russel Kamp

Roots in ‘t Groen

Downtown Promotions

Filmhuis Hofdael

Carnavalszittingsdagen

Muziekhuis Hofdael

Roots in ‘t Groen Volksuniversiteit

€ 5,00
Poppentheater Alda Loeffen

De Wolkenkater

€ 12,50
Literair Café Dommeldal

Philip Huff
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Een swingende ode aan de Americanamuziek 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. Concert met zitplaatsen.

Op 30 oktober 1913 was de 
feestelijke opening van de 
spoorlijn. Hoe verliep de 
moeizame tot standkoming
en de aanleg hiervan? 

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

Pride and Prejudice uit 2005, 
Twee zussen proberen een echt-
genoot te krijgen, De een door 
gevoel, de ander door rede.
Eerst film kijken en
daarna dinerbuffet.

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

‘Van hart naar hart’ – zo noemen 
zangeres Irida en gitaarspeler 
Mathias Lang hun nieuwe 
programma. Een mix van
jazz, pop, soul en funky
evergreens.

Romeo en Juliet uit 1997 met Silver 
Bear winnaar DiCaprio en Alfred 
Bauer Prize winnaar Luhrmann. 
Eerst film kijken en daarna
lekker lunchen.

Sensi therapie is een hele krachtige 
manier, maar ook ontspannende 
manier om in balans te komen. In 
de workshop kun je ervaren
wat Sensi met je kan doen.
Door Saskia Hermens.

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 korte, gratis toegankelijke, 
optredens kun je op diverse 
locaties in het centrum genieten 
van Bach tot Beatles, van 
Americana tot Spoken
Word.

Audio/visuele show met de titel “History of the Blues”. Live muziek van deze 
acoustic bluesband met verhalen en beelden over de Blues historie.
Een mix van gevoelige, swingende, maar bovenal gepassioneerd gespeelde 
blues-songs. Het repertoire bestaat uit zowel eigen composities als zelf
gearrangeerde nummers van de grote blues-artiesten in verschil-
lende stijlen en is dus lekker gevarieerd. 

De band speelt prachtige ‘nieuwe’ oude titels uit de rijke countryhisto-
rie. Populaire songs afgewisseld met onbekende juweeltjes en muziek 
uit de sixties. Dit komt de herkenbaarheid en ook de meezingdrang
ten goede. Na de show volgt in het Weefcafé de traditionele
after-party. Neêrlands langstlopende countrymuziekproductie.

De enige manier om haar te 
omschrijven: Canada’s Queen of 
Americana. Solo of in een band 
maakt haar niet uit, zolang
het een live optreden is.

Ben jij die verzamelaar die op zoek 
is naar dat ene, of wil jij je verzame-
ling verkopen? Vinyl, militaria, 
Disney, postzegels, etc……
Een ruime beurs met voor
elke verzamelaar wat wils.

Geef eens
een beleving

cadeau!

VRIJ
10/03
20:30

VRIJ
10/03
20:00

VRIJ
24/03

15:30

VRIJ
24/03
20:30

ZO
19/03
14:30

VRIJ
17/03
20:30

DO
16/03
14:00

DO
09/03

10:30

DO
09/03

19:30

ZO
12/03
14:30

VRIJ
17/03
21:00

ZO
05/03

14:30

WO
08/03
20:00

ZA
04/03

11:00

€ 5,00 incl. koffie/thee

€ 7,00

ZenSas Geldrop

Filmhuis Hofdael

Sensi Therapie

Filmavond Bandeville

€ 12,50

Spoorlijn Eindhoven-Weert

GRATIS
André Josiassen

Filmavond

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Filmklassieker + Diner Filmavond

Irida & Mathias

€ 14,50 incl. diner € 7,00

€ 7,00

Filmhuis Hofdael

Muziekhuis Hofdael

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

OpMaat naar de Lente

GRATIS
Muziekhuis Hofdael

€ 7,50
Popfabriek

Lynne Hanson

€ 10,00
Roots in t Groen

Savannah - Back to the Country Part 12

€ 17,50 incl. consumptie

Ramblin’ Dog - History of the Blues

GRATIS

Verzamelaarsbeurs
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Het akoestische duo Blood Red Moon grasduint veelal in het 
vooroorlogse blues-repertoire en maakt geregeld een uitstap naar 
andere plaatsen en tijden zoals het Antwerpen van de Wannes, het 
vroege New Orleans van Jelly Roll Morton, het Berlijn van Kurt
Weill of de Afrikaanse fantasieën van Abdullah Ibrahim. 

Rondje Doe Maar is de allerbeste Doe Maar Tributeband van 
Nederland! Zes topmuzikanten zorgen voor een spetterend feest en 
een onvergetelijke avond met hits als ‘Is dit Alles’, ’32 jaar’ ‘Belle 
Helene’, ‘smoorverliefd’ en ‘de Bom’. Even weer helemaal terug
in de jaren ’80! De ultieme Doe Maar ervaring! 

Andy Marcelissen staat al sinds mensenheugenis in de ton. We weten 
niet beter. Hij neemt je mee naar het verleden en vertelt de leukste 
anekdotes. Hij brengt niet alleen zijn beste buuts, maar als bezoeker 
heb je ook wat in de pap te brokkelen. Geef bij aanvang van de
show je voorkeur op en misschien wordt je wens in vervulling 
gebracht.

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

Zangcompetitie voor kinderen 
van 8 tot 17 jaar, individueel of als 
groepje. Een selectie, professio-
neel begeleid door Audrey 
Smits, laat hun talent zien
op het podium.

La La Land. Romantische musical 
uit 2016. Met Ryan Gosling en 
Emma Stone. Won 6 oscars.
Eerst film kijken en daarna
lekker lunchen. 

Het Binnenhof: het icoon van de 
Nederlandse democratie. Vanaf 
dit jaar zal een restauratie en 
renovatie van het gebouwen-
complex in Den Haag
worden uitgevoerd.

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

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!

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

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

Heb jij de grote droom om op
een podium te staan? 
Beeldhouwer te worden of
een popster? Doe het!

Voor kids tot 12 jaar!

Mail naar
info@weeffabriek.nl

dan bespreken we de 
mogelijkheden

Ook 
optreden 
in onze 
grote 
zaal?

GRATIS?

ZO
02/04

16:00

ZO
02/04

11:00

WO
05/04
20:00

VRIJ
31/03
21:00

VRIJ
07/04

20:30

DO
13/04
10:30

DO
06/04

20:30

VRIJ
31/03
20:30

WO
29/03
20:00

ZO
26/03

14:00

VRIJ
14/04
20:30

ZO
26/03

14:30

VRIJ
07/04
20:00

Kids Voice

De-Doe-je-Droom-Ding-Dag

€ 5,00

GRATIS

Au3Smits Music Roots in ‘t Groen

Cabarethuis

Rondje Doe Maar

Blood Red Moon

€ 16,50 

€ 15,00

€ 10,00

Andy Marcelissen - Op verzoek

Filmavond Filmavond

€ 7,00 € 7,00
Filmhuis Hofdael Filmhuis Hofdael

€ 14,50  incl. lunch

Filmklassieker + Lunch

€ 7,00
Filmhuis HofdaelAndré Josiassen

Het Binnenhof binnenstebuiten Filmavond

GRATIS

Brabaret Open Mic

€ 7,50
Cabarethuis

€ 5,00

Melodia

GRATIS

Home Grown Sessions

Downtown Promotions

Popfabriek
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Goldfinger uit 1964. De derde 
James Bondfilm met Sean 
Connery als James Bond. De film 
brak alle bioscooprecords en 
zorgde voor een ware
‘Bondmanie’.

Jan Zwartendijk  werd in 1939 
honorair consul in Litouwen. Door 
zijn acties tijdens WOII redde hij 
het leven van 10.000 joden.
Hoe ging hij te werk?

Dirk Scheele neemt je mee op reis met zijn leukste zomerliedjes zoals 
‘Hoge bergen, verre landen’, ‘Vroem vroem’, ‘Een zonnebril’ en ‘Springen 
als een dolfijn’. Iedereen mag meedoen; we gaan zelfs dansen als een 
Spaanse danseres en rondlopen als een beer. We zingen samen
over zwemmen, je insmeren en zonnebaden op het strand.
Een echt vakantiefeestje! Voor kinderen vanaf 2 jaar.

. 

Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 
1945) is alom geprezen als een van 
de veelzijdigste, stilistisch 
vaardigste schrijvers in de
hedendaagse Nederlandse 
literatuur.

Balans tussen helderklare, 
folk-pop-americana melodieën is 
hun streven. Intense stemmen
die melancholisch of
woedend zijn.

La vita è bella van Roberto Benigni 
uit 1997. Een Joodse man wil zijn 
zoontje beschermen tegen de 
gruwelijke realiteit van een 
concentratiekamp.

Drie bands verzorgen een swingende avond:
At the Bus Stop, 5 mans formatie uit Geldrop/Eindhoven met rock en 
funk covers.
No Escape, 5 mans formatie uit Budel met rock en soul covers.
Brasta, 6 mans formatie uit Budel speelt Klesmer muziek.
Er mag gedanst worden!!

De country band ‘Nash’ komt voor 
deze speciale gelegenheid nog 
één keer samen om er een 
bijzonder optreden van
te maken.

Onvervalste Ierse folk van Nederlandse bodem, met veel enthousiasme 
gezongen en gespeeld door David Plasmeijer (zang, luit, banjo) en
Anne-Lotte Paymans (zang, gitaar). Samen geven zij een geheel eigen 
draai aan de beste muziek uit Ierland. Met af en toe een vleugje folk
uit de jaren ’60-‘70 van Woodstock-legendes en uitstapjes naar
Simon & Garfunkel.

De studiedagleider liep zelf tien-
tallen tochten en vertelt levendig 
over zijn voettocht naar Rome, 
hoe dat zit met overnach-
tingen en wat zo’n tocht
met je doet.

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

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

The Shining is een Amerikaanse-
Britse horrorfilm uit 1980 met 
Jack Nicholson in de hoofdrol.
IJzersterke Stephen King-
verfilming.

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

GRATIS

Meer info & tickets op:
www.weeffabriek.nl

ZO
07/05

14:00

DO
04/05

14:00

DO
11/05
10:30

ZO
14/05
15:00

WO
03/05
20:00

VRIJ
21/04
20:30

VRIJ
28/04

15:30

VRIJ
14/04
20:00

ZO
21/05
14:30

ZO
16/04

14:30

VRIJ
12/05
10:00

VRIJ
02/06
20:00

ZO
16/04

11:00

VRIJ
26/05

15:30

Nelleke Noordervliet

€ 12,50
Literair Café Dommeldal

De Engel van Curaçao

GRATIS

Filmklassieker + Lunch

€ 14,50 incl. lunch

€ 12,00
Muziekhuis Hofdael

€ 10,00
Roots in ‘t Groen André Josiassen

Muziekcafé met Nash

€ 7,00

Dirk Scheele - Het zomerpopconcert (solo)Filmavond

Filmklassieker + Diner

€ 7,00

€ 14,50 incl. diner

Filmhuis Hofdael

Popfabriek presenteert: Geldrop meets Budel

€ 10,00

Muziekcafé met Boxin’ The Vox

€ 7,00

Popfabriek

Muziekhuis Hofdael

The Imaginary Suitcase

€ 95,00
Volksuniversiteit

Lopend naar Rome

Filmklassieker + Diner

€ 14,50 incl. diner

Home Grown Sessions

Downtown Promotions
GRATIS

Kinderfilm

Filmhuis Hofdael
€ 5,00
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De auditie-groep van Centrum voor Musical speelt dit jaar de musical Pan.
Vlieg mee met Peter Pan, Wendy en haar zusjes in deze magische
bewerking van kinderboekenschrijver Mark Haayema en 
componist Henk Ruiter. De talenten van Centrum voor
Musical brengen dit spannende avontuur tot leven in het
theater. De musical is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Analoog aan het Parijse pleintje in Montmartre, geven docenten en cursisten van De Wiele creatieve 
presentaties en workshops. Met Franse muziek en een Frans wijntje waan je je in Parijs.
Nieuw dit jaar is de uitbreiding van het evenement met een Boekenfestijn door Literair Café 
Dommeldal. Behalve een keur van tweedehands en nieuwe boeken, zijn er literaire activiteiten. Kom 
luisteren naar optredens, voordrachten en gedichten van plaatselijke schrijvers. Kortom: genieten van 
het Cultuurplein in optima forma.

Ze is het best bewaarde geheim van Tilburg. Haar voorliefde ligt bij 
americana en organische gitaarklanken van sixties en seventies. Ze speelt 
samen met contrabassist Lucas Beukers sterke en persoonlijke songs,
van verhalende en melancholische luisterliedjes tot akoestische rock. 
Ritmisch gitaarwerk en heerlijke, dragende baspartijen begeleiden
een karaktervolle, warme en getrainde zangstem.

De Tamino’s spelen al jaren 
Franse Chansons. Behalve 
eigen nummers spelen zij 
chansons van Brel, 
Brasssens, Ferre, Julien 
Clerc etc.

Tango Pasión brengt de 
diversiteit van de Argentijnse 
tango tot leven. Het orkest 
speelt naast de ‘klassiekers 
uit de jaren ‘40’ ook de 
eigentijdse tangomuziek. 

Mensen met een beginnende vorm 
van geheugenverlies zijn ongerust en 
erg gemotiveerd om er zo mogelijk 
iets aan te doen, men zoekt hand-
vaten om de achteruitgang
zoveel mogelijk te beperken.

Franse arthouse film. Kijk 
voor de film van deze avond 
en tickets op
www.filmhuishofdael.nl

Leerlingen van het 
Kunstkwartier, jong en oud, 
treden deze avond op om je 
met hun instrumenten en 
stemmen mee te nemen
naar Frankrijk.

ZA
08/07

19:00

DO
08/06
20:00

ZO
11/06
13:00

WO
07/06
20:00

ZO
11/06
14:00

ZA
10/06
19:00

ZO
18/06
14:30

VRIJ
09/06

20:30

ZO
09/07

13:30
& 16:30

Place du Tertre &  BoekenFestijn op het Cultuurplein

GRATIS € 15,00
Centrum voor Musical

Lisette and 1 Satelite

Volksuniversiteit

De Wiele & Literair Café Dommeldal

Musical Pan

GRATIS

De Tamino’s

GRATIS
Muziekhuis Hofdael

€ 10,00
Roots in ‘t Groen

Típica Tango Pasión

Soirée musicale

Dementie/geheugenverlies

Franse filmavond

GRATIS
Kunstkwartier

€ 10,00

€ 7,00
Filmhuis Hofdael

Vanaf maart 2023 
gevestigd in de 

Weeffabriek

Aangesloten bij de

Muziekhuis Hofdael • Filmhuis Hofdael • VU Geldrop • Weverijmuseum • De Wiele • Cultuur a/d Dommel • Weefcafé

Leuk om te geven
en nog leuker
om te krijgen!

Leuk om te geven
en nog leuker
om te krijgen!

www.levgeldrop-mierlo.nl       |      Facebook: levgeldropmierlo
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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

DE RING ADVOCATEN

Familie -  en Erfrecht

VANAF MEDIO DECEMBER 2022 OOK IN DE WEEFFABRIEK

VUGHT  I  MIERLO  I  GELDROP 

WWW.DERINGADVOCATEN.NL

0492-667070 I ROB I HOUTACKERS I ADVOCAAT

ECHTSCHEIDINGEN I ALIMENTATIE I OMGANG I ERFRECHT I  HUURRECHT I ARBEIDSRECHTECHTSCHEIDINGEN I ALIMENTATIE I OMGANG I ERFRECHT I  HUURRECHT I ARBEIDSRECHT
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Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

Taal Italiaans, niveau 1 30 jan Ma avond 18 x 120 min VU

Let's go down to Business 28 jan Za ochtend 18 x 120 min VU

Nederlands, niveau 1 25 jan Wo avond 18 x 120 min VU

Spaans, niveau 1 - Spaans gesproken! 25 jan Wo avond 14 x 150 min VU

Kunst/
Cultuur/
Muziek

Klassieke muziek geschiedenis 25 jan Di avond 5 x 120 min VU

Kunstgeschiedenis deel 1 31 jan Di ochtend 12 x 90 min VU

Kunstgeschiedenis deel 1 31 jan Di avond 12 x 90 min VU

Mens &
Maatschappij

De kracht van zelfhypnose 19 jan Do avond 1 x 150 min VU

Emotionele tranen / Stress & Emoties 8 mrt Wo avond 5 x 120 min VU

Filosofie: Cultuurfilosofie 27 feb Ma avond 6 x 120 min VU

Filosofie: Hannah Arendt 3 mrt Vrij ochtend 8 x 120 min VU

Geschiedenis in 10 tijdvakken 6 mrt Ma avond 5 x 120 min VU

Hypnose bij Hooikoorts 16 feb Do avond 1 x 150 min VU

Gezondheid Mentaal sterker worden 22 mrt Wo avond 3 x 150 min VU

Yoga 31 jan Di ochtend 13 x 60 min VU

Yoga 31 jan Di avond 13 x 60 min VU

Drinken Kennismaking met de wereld van bier 7 feb Di avond 4 x 120 min VU

Creativiteit Foto-journaling | hybride 7 feb Di avond 4 x 120 min VU

Foto-journaling | overwegend digitaal 4 apr Di avond 4 x 120 min VU

Maak zelf een mooie pluktuin 15 feb Wo avond 3 x 150 min VU

Maak zelf een mooie pluktuin 10 mrt Vrij middag 3 x 150 min VU

Portrettekenen en -schilderen 2 feb Do avond 6 x 150 min VU

Portrettekenen en -schilderen 3 feb Vrij ochtend 12 x 150 min VU

Schrijftechnieken en verhalen 4 feb Za ochtend 8 x 120 min VU

Lezingen Het Binnenhof binnenstebuiten 29 mrt Wo avond 1 x 120 min VU

Dementie/geheugenverlies, de beginfase 8 juni Do avond 1 x 120 min VU

Studiedagen
Kunst/Cultuur

Architectuur en kunst van de Hanzesteden 3 mrt Vrij hele dag 1 330 min VU

Lopend naar Rome / schilderkunst 12 mei Vrij hele dag 1 330 min VU

VOLKSUNIVERSITEITVU

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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www.dewiele.nl
Al meer dan 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 meer dan 50 jaar voor staat.

Met een groot aanbod van 
creatieve cursussen en 
workshops voor jong & oud zit er 
vast iets voor je bij.

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

Kijk op onze website voor ons 
actuele aanbod en meld je aan 
voor een proefl es.

www.dewiele.nl/aanbod

laat je
talent 
groeien!

Molenstraat 19
5664 HV Geldrop

040-285 5496
info@dewiele.nl

www.dewiele.nl

laat je
talent 
groeien!

info@dewiele.nl

DeWiele_Advertentie_Weeffabriek_282x210_2023.indd   1DeWiele_Advertentie_Weeffabriek_282x210_2023.indd   1 21/11/2022   14:2021/11/2022   14:20
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Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder Genre Cursus / workshop Start Dag Dagdeel Aantal keer Aanbieder

Edelsmeden 13 dec Di avond 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 12 jan Do avond 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 18 jan Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 19 jan Do ochtend 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 19 jan Do middag 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 20 jan Vrij ochtend 12 x 150 min De Wiele

Dans en ballet
volwassenen

Ballet gevorderd volwassenen 3 feb Vrij ochtend 16 x 90 min De Wiele

Ballet gevorderd volwassenen 3 feb Vrij ochtend 16 x 75 min De Wiele

Dans je fit 12 jan Do ochtend 13 x 75 min De Wiele

Klassiek  beginners volwassenen 9 jan Ma ochtend 16 x 75 min De Wiele

Masterclass Klassiek Ballet (I-ADV. RAD) 24 jan Di avond 15 x 90 min De Wiele

Dans en ballet 
kinderen en 
jongeren

Ballet Grade 1 (RAD) (7-8jr) 1 feb Wo middag 16 x 60 min De Wiele

Ballet Grade 2-3 (RAD) (9-11jr) 2 feb Do middag 16 x 60 min De Wiele

Ballet Grade 4 (RAD) (12-15jr) 2 feb Do middag 16 x 75 min De Wiele

Ballet Grade 5-6 (RAD) (15+) 2 feb Do avond 16 x 90 min De Wiele

Ballet Primary (RAD) (6-7jr) 1 feb Wo middag 16 x 45 min De Wiele

Breakdance (9-12 jaar) 10 jan Di middag 12 x 60 min De Wiele

Dancemix 1 (6-8 jaar) 1 feb Wo middag 16 x 60 min De Wiele

Dancemix 2 (9-12 jaar) 11 jan Wo avond 16 x 60 min De Wiele

Dans je eigenwijs (3-4 jr) (NIEUW) 4 feb Za ochtend 16 x 45 min De Wiele

Kleuterdans (4-5-jaar)  (RAD) 1 feb Wo middag 16 x 45 min De Wiele

Mini-maxi dans (2-3 jr) 4 feb Za ochtend 16 x 45 min De Wiele

Modern Jazz (12+ jaar) 1 feb Wo avond 16 x 60 min De Wiele

Modern Jazz volwassenen (NIEUW) 1 feb Wo avond 16 x 60 min De Wiele

Pre masterclass (14+ jr) (RAD) 31 jan Di avond 16 x 90 min De Wiele

Repertoire jeugd (11+) (RAD) 14 jan Za ochtend 10 x 90 min De Wiele

Tekenen, 
schilderen en 
druktechnieken

Groots schilderen 10 jan Di avond 12 x 150 min De Wiele

Groots schilderen 12 jan Do ochtend 12 x 150 min De Wiele

Modeltekenen 11 jan Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Portrettekenen 18 jan Ma avond 12 x 150 min De Wiele

Portrettekenen/-schilderen 9 jan Ma middag 12 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen - experimenteel 9 jan Ma ochtend 12 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen - experimenteel 9 jan Ma avond 12 x 150 min De Wiele

Tekenen en schilderen - gemengde techn. 10 jan Di ochtend 12 x 150 min De Wiele

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

Tekenen/schilderen  Atelier 13 jan Vrij ochtend 12 x 150 min De Wiele

Tekenen,
schilderen 
Jeugd 

Jeugdatelier (6-11) 11 jan Wo middag 12 x 90 min De Wiele

Portrettekenen/-schilderen (12+)-1x p/2 weken 12 jan Do middag 6 x 60 min De Wiele

Tekenen & schilderen jeugd (12-18) 11 jan Wo middag 12 x 90 min De Wiele

Fotografie & 
Filmen

Basiscursus fotografie 3 mrt Vrij ochtend 8 x 150 min De Wiele

Basiscursus fotografie 23 jan Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Creatief fotograferen gevorderden 7 feb Di avond 9 x 150 min De Wiele

Fotowerkgroep De Wiele 5 jan Do avond 20 x 150 min De Wiele

Vervolgcursus fotografie 6 feb Ma avond 8 x 150 min De Wiele

Vervolgcursus fotografie 10 mrt Vrij ochtend 8 x 150 min De Wiele

Fotograferen voor kinderen (9-12 jaar) 6 mrt Ma middag 8 x 90 min De Wiele

Papier & taal,
textiel

Papier en taal 14 jan Za ochtend  10 x 180 min De Wiele

Textiel Expressie 12 jan Do middag  10 x 180 min De Wiele

Bloemsier-
kunst

Bloemschikken en decoratie 14 jan Za ochtend 5 x 150 min De Wiele

5 Workshops Bloemschikken 11 feb Za ochtend 5 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen Beeldhouwen 10 jan Di avond 12 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen 11 jan Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen 12 jan Do ochtend 12 x 150 min De Wiele

Beeldhouwen atelier 11 jan Di/Vrij ochtend 12 x 180 min De Wiele

Lassen Basiscursus MIG/MAG en elektrode mid jan 2023 n.t.b. 6 De Wiele

Keramiek & 
Boetseren

Keramiek 9 jan Ma ochtend 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 9 jan Ma avond 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 11 jan Wo avond 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 12 jan Do ochtend 12 x 150 min De Wiele

Keramiek 12 jan Do middag 12 x 150 min De Wiele

Keramiek draaicursus 13 jan Vrij ochtend 12 x 150 min De Wiele

Keramiek draaicursus 13 jan Vrij middag 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden Edelsmeden 12 dec Ma avond 12 x 150 min De Wiele

Edelsmeden 13 dec Di ochtend 12 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.



2726

Zang*: solozang (klassiek, musical, 
pop en jazz), stemvorming,
singer-songwriter, kinderkoor

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op:
Heb je een vraag?
Neem contact met ons op:



HEERLIJK 
ONTSPANNEN 
OF BRUISENDE 
GEZELLIGHEID?
Op zoek naar een leuk uitje of activiteit?  
Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt

BEKIJK AL ONZE EVENEMENTEN
OP VISITGELDROPMIERLO.NL

2928

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

LEKKERRRR!
in het Weefcafé

WEEFDEAL
Van 8:00 tot 12:00 uur

Onbeperkt koffie/thee
+ een dikke plak cake!

5,00



3130

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 ontwik-
kelingen. 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 evenemen-
ten ondersteunen met licht en geluid? Je hulp en ideeën zijn meer dan welkom! 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.
Tijdens schoolvakanties zijn we ‘s avonds gesloten.
Bij events kunnen andere openingstijden gelden. 

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

Disclaimer: Alle vermelde gegevens zijn onder voorbehoud.

HORECAPLEIN

WEEFFABRIEK
& Cultuurplein

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 naar 
de vele mogelijkheden. 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, beschikbaar-
heid en prijzen.



MUZIEK
09-12 Hillbilly Hayride & The Rumble Rousers
11-12 Ameezing Kerstconcert
18-12 Muziekcafé: Multi(f)vocaal
21-12 Winterconcert
04-01 Corvin Silvester
13-01 Lapa Loca - Aretha Franklin Tribute
15-01 Muziekcafé: Unlimited Barbershopkwartet
22-01 Haydn Orkest
27-01 Swingnight
01-02 Claude Bourbon
03-02 Home Grown Sessions
12-02 Muziekcafé: John NotLennon
15-02 Ted Russel Kamp
03-03 Home Grown Sessions
05-03 Savannah - Back to the Country
08-03 Lynne Hanson
10-03 Bandeville
12-03 OpMaat naar de Lente
17-03 Ramblin’ Dog
19-03 Muziekcafé: Irida & Mathias
26-03 Melodia
31-03 Rondje Doe Maar
05-04 Blood Red Moon
07-04 Home Grown Sessions
14-04 Popfabriek: Geldrop meets Budel
16-04 Muziekcafé: Boxin’ The Vox
03-05 The Imaginary Suitcase
21-05 Muziekcafé: Nash
02-06 Home Grown Sessions
07-06 Lisette and 1 Satelite
10-06 Soirée Musicale
11-06 De Tamino’s
18-06 Orchestra Típica Tango Pasión

EVENTS
23-12 Winter Wonderland
11-01
    &
12-01

Voorlichting VO scholen

04-03 Verzamelaarsbeurs
11-06 Place du Tertre & Boekenfestijn

THEATER
10-12 De Os en de Ezel
08-01 Kindertheater: Deze Ridder zegt nee
29-01 Kindertheater: De Wolkenkater
14-05 Kindertheater: Dirk Scheele
08-07
    &
09-07

Musical Pan

CABARET
11-12 Brabaret Open Mic
21-01 Tonproatersavond Broakese Carnavalszotten
04-02 Zittingsdag Geldropse Jagers
05-02 Zittingsdag Geldropse Jagers
10-02 Wim Daniëls - Filosofietsen
11-02 Zittingsdag Geldropse Jagers
26-03 Brabaret Open Mic
06-04 Andy Marcelissen - Op Verzoek

FILMS Filmhuisfilms
Iedere vrijdagavond filmavond

Filmklassiekers + lunch/diner
23-12 Casablanca
12-01 Singin’in the Rain
27-01 Forest Gump
09-02 Sunset Boulevard
24-02 Doctor Zhivago (i.v.m. carnavalsvakantie geen lunch) 

09-03 Romeo & Juliet
24-03 Pride & Prejudice
13-04 La La Land
28-04 La Vita è Bella
11-05 Goldfinger
26-05 The Shining

LEZINGEN & WORKSHOPS
15-12 Beginselen stamboomonderzoek
19-01 Kasteel Geldrop van 1350-1972
19-01 De kracht van zelfhypnose
29-01 Philip Huff
16-02 Hypnose bij hooikoorts
03-03 Studiedag: De Hanzesteden
09-03 Workshop: Sensi Therapie
16-03 De spoorlijn Eindhoven - Weert
29-03 Het Binnenhof binnenstebuiten
04-05 Jan Zwartendijk - De engel van Curaçao
07-05 Nelleke Noordervliet
12-05 Studiedag Lopend naar Rome
08-06 Dementie/geheugenverlies

JEUGD
27-12
   &
29-12

Knor, bekroonde animatiefilm
voor jong en oud

08-01 Kindertheater: Deze Ridder zegt nee
29-01 Kindertheater: De Wolkenkater
02-04 De-Doe-je-Droom-Ding-Dag
02-04 Kids Voice
14-05 Kindertheater: Dirk Scheele
16-04 Kinderfilm
08-07
   &
09-07

Musical PanKijk in onze agenda op www.weeffabriek.nl 
voor een actueel overzicht en tickets.
Of scan de QR-code voor meer informatie

ONS PROGRAMMA VOOR JE OP EEN RIJTJE


