
IEDERE ONTMOETING VAN BETEKENIS, 
IEDERE BELEVING BIJZONDER.



GEVOEL VAN THUISKOMEN
Ervaar het gevoel van thuiskomen en geniet van 
de verstilling op de binnenplaats of schuif aan in
Brasserie Rita. Laat je inspireren in de 
karakteristieke vergaderzalen en indrukwekkende 
ceremoniezalen. Blijf overnachten in het luxe 
boutique Hotel Mariënhage. Bezoek een concert,
lezing, receptie of evenement. Het kan allemaal 
op deze iconische locatie.

TRADITIE VAN GASTVRIJHEID
Van oudsher ademt dit complex gastvrijheid. 
Eeuwenlang ontvingen de Augustijnen hun 
bezoekers steevast met de woorden: ‘Welkom, 
fijn dat je er bent!’. Dat is de traditie waar 
DOMUSDELA nu op voortbouwt.

ONTSTAAN VAN DOMUSDELA

DOMUSDELA GEEFT KLEUR AAN HET LEVEN
DOMUSDELA staat midden in de samenleving. 
Duidelijk zichtbaar, want recht in het hart van 
Eindhoven. Hier zeg je volmondig ‘ja!’ tegen 
je liefste. Of neem je afscheid. Maar ook 
organiseer je hier jouw event. Van congres, diner 
of vergadering tot aan receptie en feestavond. 
Dit huis vormt het decor voor betekenisvolle 
ontmoetingen: groot en klein, zakelijk en 
persoonlijk.



GESCHIEDENIS 
DOMUSDELA

HET VERHAAL GAAT DOOR...
DOMUSDELA bouwt verder op een voor 
Eindhoven belangrijk historisch cultureel 
erfgoed. Samen met Hutten, LBG 
Hotels, de paters Augustijnen, Gemeente 
Eindhoven en provincie Noord-Brabant wist 
coöperatie DELA de nieuwe toekomst voor 
het oudste stukje Eindhoven te realiseren. 
Maar wat speelde zich voorheen af op dit 
historische complex? We nemen je graag 
even mee terug in de geschiedenis.

Op de restanten van kasteel Ten Hage werd 
een klooster Mariënhage gebouwd door de 
kanunniken van de orde van Sint Augustinus. 

1420

1568

In de Tachtigjarige oorlog werd het hele 
kloostercomplex Mariënhage vernield door 
de Spanjaarden en vluchtte de kloosterlingen 
naar een veiligere plek.

1628

In dit jaar werd het volledige complex 
gerestaureerd, nadat het volledig vernield was 
tijdens de Tachtigjarige oorlog.

1629

De gevluchte kloosterlingen keerden weer 
terug naar het complex en bouwden het 
klooster opnieuw op.

Klooster Mariënhage heeft diverse 
bestemmingen gehad door de eeuwen heen: 
• Huisvesting van de rentmeesters van de  
 prins van Oranje
• Vredesgerecht
• Ziekenhuis tijdens de cholera-epidemie  
 (1832-1833)
• Spinnerij, ververij en garenmagazijn   
 voor wol en katoen

Het hele complex werd gekocht door 
Johanna van Gennip, de dochter van de 
toenmalige wethouder van Eindhoven.

1834

De paters die in het complex woonden, 
bouwden De Paterskerk. Hun kleurrijke 
zondagse conventsvieringen werden druk 
bezocht. Misschien omdat het bij de niet zo 
strenge paters beter biechten was dan in 
andere kerken.

Na het overlijden van Johanna van Gennip 
werd het complex te koop gezet en kwam 
het in handen van de paters Augustijnen.

1834

1892

Jezus Waaghals, een 800 kilo zwaar verguld 
beeld, werd op de torenspits van 
De Paterskerk geplaatst. 

1898



Monnik en architect Dom Paul Bellot ontwierp 
een nieuwe vleugel naast het Augustinianum. 
Ook werd er door hem een recreatiezaal 
(Refter) ontwikkeld met daarboven een kapel.

1924

2013

De paters van klooster Mariënhage voelden 
zich, door hun hoge leeftijd, genoodzaakt 
het complex over te dragen aan een nieuwe 
partij.

2017

Coöperatie DELA nam het complex 
over van de Orde der Augustijnen en 
de gemeente Eindhoven en startte met 
de renovatie en herontwikkeling van 
gebied Mariënhage. In samenwerking 
met partners Hutten en LBG Hotels 
exploiteren zij het hedendaagse 
DOMUSDELA en Hotel Mariënhage.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden kwam als 
een verrassing de eeuwenoude kloostermuur 
tevoorschijn. De oude kloostermuur is een 
belangrijk onderdeel van de culturele historie 
van Eindhoven. Daarom zorgde DELA ervoor 
dat de muur voor het publiek zichtbaar en 
toegankelijk werd. 

Op 8 november tijdens GLOW Eindhoven 
opende DOMUSDELA haar deuren. Het werd 
daarmee een eigentijdse plek voor ontmoeting, 
verbinding en verdieping.

2017

2018



WAAROM DOMUSDELA?

15 MINUTEN RIJDEN VAN 

VLIEGVELD. 5 MINUTEN LOPEN 

VAN TREINSTATION. DIRECT AAN 

EEN 24HRS PARKING.

CENTRAAL IN HET HART 

VAN EINDHOVEN

COMPLEET UITGERUSTE EN 

KARAKTERISTIEKE  MEETING 

ROOMS

STIJLVOLLE LOCATIE 

WAAR HEDEN EN 

VERLEDEN ELKAAR 

ONTMOETEN

VERBLIJVEN IN 

BOUTIQUE HOTEL 

MARIËNHAGE

ONTVANGST VAN 2 

TOT 2500 GASTEN

2  

       2500

EEN BETEKENISVOL 

COMPLEX MET EEN 

UNIEK VERHAAL

INDRUKWEKKENDE 

CEREMONIEHUIZEN OP 

HISTORISCHE / ERFGOED 

LOCATIE

RUIME BINNENPLAATS. 

EEN RUSTPUNT IN HET 

STADSLEVEN

AANSCHUIVEN BIJ 

BRASSERIE RITA



DE PATERSKERK

Ceremoniehuis De Paterskerk is letterlijk het hoogtepunt van 
DOMUSDELA. De voormalige kerk is opnieuw ingericht. Eigentijds 
en comfortabel. Hier is plaats voor maar liefst 750 personen voor 
grote meetings, spetterende events en bijzondere ceremonies. De 
ruimte is flexibel in te delen, optisch te verkleinen en beschikt over 
een groot podium. 

De Paterskerk beschikt over een standaard licht- en 
geluidsinstallatie geschikt voor achtergrond muziek, video en 
spraak. Daarnaast beschikt de ruimte over twee 85 inch TV 
schermen, twee 55 inch TV schermen en een katheder met één 
handheldmicrofoon. Indien gewenst zetten wij technische assistentie 
in en is uitbreiding op de standaard licht- en geluidsinstallatie 
uiteraard mogelijk voor extra impact tijdens de bijeenkomst.

Wat een bijeenkomst in De Paterskerk extra uniek maakt, is het 
lichtkunstwerk van Studio Drift. Shylight, is een object dat levend 
aanvoelt door onvoorspelbare, natuurlijk ogende bewegingen. 
Het kunstwerk is werkelijk een fascinerende choreografie wat 
perfect tot zijn recht komt in de imposante Paterskerk.

THEATER

tot 350 gasten

FEEST

tot 750 gasten

WALKING DINNER

tot 650 gasten

RECEPTIE

tot 750 gasten

SIT DOWN DINER 

(LANGE TAFELS)

tot 200 gasten

SIT DOWN DINER 

(RONDE TAFELS)

tot 280 gasten





DE KAPEL

Ceremoniehuis De Kapel ademt een sfeer van gastvrijheid. Overdag 
strooien de glas-in-lood-ramen licht in het ceremoniehuis. In de 
avond zijn de monumentale gewelven prachtig uitgelicht. De Kapel 
is een veelzijdige locatie voor vieringen en bijeenkomsten voor 
groepen tot 240 personen. De ruimte is flexibel in te delen, optisch 
te verkleinen en beschikt over een klein balkon.

De Kapel beschikt over een standaard licht- en geluidsinstallatie 
geschikt voor achtergrond muziek, video en spraak. Daarnaast 
beschikt de ruimte over één 85 inch TV scherm geschikt voor 
50 gasten en een katheder met één handheldmicrofoon. Indien 
gewenst zetten wij technische assistentie in en is uitbreiding op 
standaard licht- en geluidsinstallatie uiteraard mogelijk voor extra 
impact tijdens een bijeenkomst. 

THEATER

tot 160 gasten

FEEST

tot 240 gasten

WALKING DINNER

tot 160 gasten

RECEPTIE

tot 240 gasten

SIT DOWN DINER 

(LANGE TAFELS)

tot 100 gasten

SIT DOWN DINER 

(RONDE TAFELS)

tot 120 gasten





DE KNOOP

De nieuwbouw tussen de monumenten vormt de centrale ruimte, genaamd De Knoop. De 
Knoop is strak, minimalistisch en zonder versieringen. Door deze keuze wordt de historische 
sfeer van de monumenten extra benadrukt. In De Knoop bevindt zich naast de receptie van 
Hotel Mariënhage de sfeervolle lounge. 

DE FOYER

De moderne en minimalistische Foyer pal naast De Paterskerk geeft nog een extra
dimensie. En kan als ontvangst-, pauze- of borrelruimte gebruikt worden.



HET BINNENPLEIN

Het binnenplein van DOMUSDELA is een 
plek met karakter, een oase van rust in 
het bruisende hart van Eindhoven. Op het 
binnenplein ben je omringt door monumentaal 
erfgoed en strakke minimalistische 
nieuwbouw. Door deze combinatie van oud 
& nieuw wordt de historische sfeer van het 
complex extra benadrukt. 
Een toplocatie voor lekker eten en drinken, 
maar ook voor diverse events. Van een 
heerlijke barbecue of bijzonder feest in 
een volledig gestylde strechtent, tot een 
geweldige ceremonie in de tuin van Eden. 

Alles is mogelijk op dit bijzondere plein!





MEETING ROOMS

Voor een succesvolle meeting staat de inhoud 
natuurlijk voorop. Of je nu een brainstorm, 
presentatie, vergadering of seminar organiseert. 
Tegelijkertijd bepalen de sfeer van de locatie, de 
beschikbare faciliteiten, de bereikbaarheid, de 
gastvrije sfeer en de mogelijkheden het succes 
van elke meeting. DOMUSDELA biedt dit allemaal 
en heet je van harte welkom.





AUGUST

Eeuwenlang verbleven de 
Augustijnen in Klooster 
Mariënhage. Dienstbaar aan de 
bevolking van Eindhoven. 
Zij zetten een traditie neer van 
kennis en gastvrijheid. Het ideale 
decor voor een zakelijke meeting. 

LOUIS 

Mariënhage was een verscholen 
parel in het hart van Eindhoven. Het 
complex brengt al eeuwen mensen 
samen. Dat gebeurde dankzij de 
paters Augustijnen. Zoals Louis 
Mulder, vicaris van de Augustijnen. 
Louis ziet het 
verbinden als een belangrijke 
traditie: samen kom je verder. 
Het beste vertrekpunt voor een 

bijeenkomst. 

WALTER 
Klooster Mariënhage werd geleid 
door priors. Maar liefst drie priors 
luisterden sinds 1479 naar de naam 
Walter. 
Een karakteristieke naam, want een 
deel van de naam Walter betekent 
ook leider. En goed leiderschap 
vereist aandacht. Een voorwaarde 

voor een succesvolle sessie. 

JOS

De architect van De Paterskerk was 
Joseph Hegener. Hij was degene 
die vormgaf aan de wensen en 
ideeën van de paters Augustijnen. 
Het resultaat: een onderscheidend 
ontwerp, want de voormalige 
kloosterkerk is nog altijd 
een Rijksmonument. Laat je 
inspireren in de Jos.

LOUIS & WALTER

Vergaderzalen Louis en Walter zijn 
ook te combineren door middel van 
een flexibele wand. 

August

Louis

Walter   

Louis & Walter

Jos

m2

72

48

48

96

81

Theater

50 

36

36

100

70

U-vorm

22

20

16

40

30

Blok

25

24

18

46

34

School

25

25

15

40

50

Sit down 
dinner

40

30

30

64

55

 

Walking 
dinner

50

32

32

64

54

Receptie

72

48

48

96

81

* Alle vergaderzalen beschikken over een 85 inch LCD scherm met soundbar.



BRASSERIE RITA

Brasserie Rita dankt haar naam aan de Heilige 
Rita, patrones van de hopeloze gevallen 
en onmogelijke zaken, het toonbeeld van 
vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid. 
Zij leeft voort in het hart van Eindhoven, in het 
DOMUSDELA complex. Zoals zij zich ontfermt 
over eenieder die haar aanroept, ontfermt 
Brasserie Rita zich over jou. Dit met oprechte 
gastvrijheid, klassieke gerechten met een 
moderne twist en op een historische locatie waar 
nieuwe herinneringen ontstaan. Neem gerust 
plaats in de sfeervolle brasserie, in de botanische 
serre of op het terras in de binnentuin. 

Meer informatie over het actuele aanbod van 
lunch, diner en borrel en de mogelijkheid tot 

reserveren vind je op www.brasserierita.nl. 

    





HOTEL MARIËNHAGE

Boutique Hotel Mariënhage is een luxe hotel 
gevestigd in het DOMUSDELA complex. Het is 
een paradijselijk hotel gevestigd in monumentaal 
erfgoed van de kloosterorde der Augustijnen. 
In de elegante kamers van het hotel verbindt 
design oud en nieuw, met gevoel voor de 
spiritueel geladen historie van de omgeving. 
Dromen en mijmeringen krijgen de ruimte. Unieke 
elementen, met een knipoog naar de religieuze 
historie in een modern design, zijn speciaal voor 
het hotel ontworpen. Alle 80 kamers hebben een 
rijke mix aan materialen, luxe stoffen, Auping 
bedden en design items als Moroso stoelen. 
De kamers zijn bijna allemaal 4 meter hoog en 
zijn beschikbaar in diverse groottes. Daarnaast 
is er een fitness en welness aanwezig waar 
hotelgasten gebruik van mogen maken. 

Meer informatie? Of een overnachting boeken? 
Kijk op www.marienhage.com





MEETINGS

Voor een succesvol congres of meeting staat de 
inhoud natuurlijk voorop. Of je nu een brainstorm, 
presentatie, vergadering of congres organiseert. 
Tegelijkertijd bepalen de sfeer van de locatie, de 
beschikbare faciliteiten, de bereikbaarheid, de 
gastvrije sfeer en de mogelijkheden het succes 
van elke meeting. DOMUSDELA biedt dit allemaal 
en heet je welkom.



EVENTS

Bij DOMUSDELA vier je het leven! Of dat nu
een gaat om een vergadering, brainstromsessie,
congres, (personeels)feest, huwelijk of afscheid.
Deze unieke en gastvrije evenementenlocatie
in het stadshart van Eindhoven vormt het
decor voor betekenisvolle ontmoetingen.
Het bijzondere complex ademt historie en
gastvrijheid. Hoe eenvoudig, creatief of
uitgebreid de wensen ook zijn, DOMUSDELA
heeft de faciliteiten, kwaliteit, ruimte en partner
Hutten in huis om van ieder event een groot
succes te maken.





WALKING & SIT DOWN DINNERS

In welke sfeer zie jij jouw event voor je? Nog geen 
idee? Laat je dan inspireren door verschillende 
concepten. Heb jij binnenkort een bedrijfsevent of 
klantevent in het vooruitzicht? DOMUSDELA zorgt 
dat niet alleen dat het eten en drinken, maar ook 
de styling en inrichting, volledig aan het concept 
zijn aangepast. Neem ons mee in jullie wensen en 
wij zullen een op maakt gemaakt eventconcept 
(laten) ontwikkelen.





STYLING

Tegenwoordig staat alles in het teken van 
beleving, zo ook tijdens jouw event. Ook al is 
onze locatie uniek, jouw event heeft zijn eigen 
stijl. We kijken samen naar wat mogelijk is. 
Hierbij staan jouw wensen en doelen centraal. Wij 
houden rekening met de kansen en mogelijkheden 
van de locatie en het event. Of dit nu een 
personeelsfeest of een kickoff betreft, je wilt de 
gasten de juiste boodschap meegeven. Daar 
kunnen wij bij helpen. Aankleding, decoratie en 
styling gaat dan ook veel verder dan het mooi 
maken van een ruimte.





CONCEPTEN & MOOD

Wij vertalen het concept geheel door tijdens 
jouw event. Wij zorgen dan niet alleen dat 
het eten en drinken, maar ook de styling en 
inrichting, presentatiewijze en de kleding van 
onze samenwerkers volledig aan het concept is 
aangepast. En zeg nou zelf, op deze manier kan 
het event niet meer stuk?!

In welke sfeer zie jij jou event voor je? Nog geen 
idee? Laat je dan inspireren door verschillende 
mood concepten. Van ‘Summerfood Festivals’ tot 
‘Roaring 20’s’ en van ‘Future’ tot ‘Happy Ho Ho 
Winterwonderland’. Uiteraard is het bij ons ook 
mogelijk om een op innovatief op maat gemaakt 
eventconcept te ontwikkelen. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld de huisstijl en doelstellingen van jouw 
bedrijf verwerken in het event.



ROARING 20’S



FUTURE



HAPPY HO HO WINTERDINNER 



CEREMONIES

Onvergetelijke ceremonies die je voor altijd 
meedraagt in je hart. Bij DOMUSDELA vier je 
persoonlijke hoogtepunten, zoals een bruiloft, 
babyshower, verjaardag of jubileum. Het complex 
telt twee ceremoniehuizen – De Paterskerk en 
De Kapel – imposante zalen, monumentaal en 
modern tegelijk. 

DOMUSDELA is er ook voor de moeilijke 
momenten in het leven, bijvoorbeeld tijdens een 
herdenking of uitvaart. Want hier bestaan geluk 
en verdriet naast elkaar. Precies zoals in het 
dagelijks leven. DOMUSDELA verbindt.





Kanaalstraat 4  |  5611 CT EINDHOVEN  |  040 760 1755
www.domusdela.nl  |  welkom@domusdela.nl

CONTACT

Dit inspiratieboek geeft een inkijk in 
de ruimtes van DOMUSDELA.
Bekijk aanvullend onze website voor 
de meest actuele informatie. Hier 
kun je ook je aanvraag of reservering 
doen. Extra handig, want in een paar 
stappen heb je zicht op de kosten.

Natuurlijk denkt ons team graag met 
je mee over de aanpak van jouw 
meeting, event of ceremonie. 
Wij zijn altijd bereikbaar voor 
specifieke wensen of vragen. 

Bel: 040 760 1755
of stuur een e-mail naar: 
welkom@domusdela.nl

Heel graag tot ziens bij DOMUSDELA!


