Geniet van kennis, cultuur & koffie

PROGRAMMA JANUARI
Lezing

woensdag 5 januari 14.00 uur

Lezing

donderdag 6 januari 14.00 uur

ONS NIEUWE
PROGRAMMABOEKJE IS UIT!

Van Heinde en Verre - Jan Gijsbers

Vers van de pers, ons nieuwe
programmaboekje met al onze
activiteiten in het eerste half jaar
van 2022.
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Film +
lunch V for Vendetta
Kids

Je kunt EROP UIT om de hoek!
We verspreiden 20.000 exemplaren
in Geldrop, Mierlo, Heeze en
Eindhoven. Kun je niet wachten?
Kom in Centrum Hofdael een
boekje halen.

Jackie en Oopjen

Muziek

zondag 16 januari 14.30 uur
Muziekcafé met BKant - Muziekhuis Hofdael

BEZORGERS GEZOCHT!

Workshop dinsdag 18 januari 19.00 uur

Help jij ons bij de bezorging
in Geldrop, Mierlo en Heeze?
Super!
Je ontvangt € 0,05 per
boekje. Bezorging uiterlijk
voor 10 januari (dus in de
kerstvakantie).
Heb je interesse?
Stuur een bericht naar
info@hofdael.nl

EHBO-Goed voorbereid - Volksuniversiteit

MatineeCafé donderdag 20 januari 14.00 uur

De Klos ontvangt Marianne Hoevenaars

Muziek

vrijdag 21 januari 20.00 uur

Matthijs Vader en de Spinsels

Film

vrijdag 21 januari 20.30 uur
Filmhuisfilm - Filmhuis Hofdael

Kids

Dirk

zaterdag 22 januari 15.30 uur
Scheele - Alles maakt geluid, probeer maar uit

Film+lunch donderdag 27 januari 10.30 uur

Das Leben der Anderen

Workshop donderdag 27 januari 19.00 uur
Kookworkshop Het Ayurvedische leven - VU
Cabaret

donderdag 27 januari 20.00 uur

Muziek

vrijdag 28 januari 20.00 uur

GEZOCHT!

HUISMEESTER / LICHT- & GELUIDTECHNEUT
Ben je een aanpakker, flexibel en technisch aangelegd?
Vind je afwisselende werktijden, ook in de avonden en
weekenden, geen probleem?
Hou je van contacten met
mensen en heb je goed inlevingsvermogen? Dan zijn we
op zoek naar jou!
Kijk op onze website
www.hofdael.nl voor meer
informatie over deze
vacature.

Gerrie Smits - De Groene Steen
Soulband The Flaming Sambucas

Film

vrijdag 28 januari 20.30 uur
Filmhuisfilm - Filmhuis Hofdael

Literair Café zondag 30 januari 14.00 uur
Jeroen Olyslaegers - Literair Café Dommeldal

Muziek

zondag 30 januari 14.30 uur

18-24 uur p/w

TIP!

VOOR DE VOLGENDE MAAND

HILLBILLY
HAYRIDE
VRIJDAG 18 FEBRUARI
20.00 uur

Chapeau - Gypsy Jazz

In het programmaboekje vind je alle activiteiten die in Centrum
Hofdael plaatsvinden. Check voor je bezoek de actuele update
op onze website.

Molenstraat 23 - Geldrop
(100 meter vanaf het horecaplein)
Tel. 040 - 286 91 19

info@hofdael.nl
Facebook: Centrum Hofdael
Instagram: @hofdaelgeldrop

SCAN DE QR-CODE
voor onze agenda en
het bestellen van tickets
of ga naar www.hofdael.nl

