
Iets te vieren?
Bedenk uw feest en wij voeren het uit!

Altijd gezellig

Waarom op een kluitje gaan zitten als u bij ons een zaal kunt huren? Feestzaal 
’t Hoefje is er voor uw verjaardagen, familiedagen en bruiloften. Maar ook voor 
personeelsfeesten, workshops en vergaderingen. Een feestlocatie in boerenstijl met 
binnen- en buitenruimte, aantrekkelijke tarieven en veel gratis extra’s.

Typische kenmerken van feestzaal ’t Hoefje zijn onder andere:

Pak die buitenkans. Kijk voor uitgebreide informatie op onze website

www.feestzaal-thoefje.nl en reserveer via 06 - 294 161 98.

• Unieke boerenlocatie 
• Goede bereikbaarheid via snelweg
• Feestzaal met warme uitstraling
•  Speelruimte buiten met speeltoestellen
• Speelruimte binnen

• Groepen van 20 tot 100 personen
•  Gratis parkeergelegenheid eigen terrein
• Gratis gebruik extra voorzieningen
• Invulling fl exibel
• Koffi e en thee altijd gratis



Feestzaal ’t Hoefje maakt van uw
feest of bijeenkomst een succes!

Huur ook een feestzaal bij ’t Hoefje. Verzorg uw catering zelf of laat alles verzorgen 
door ons. Consumpties kunt u per stuk of voor een vast bedrag per persoon afnemen.

Verjaardagen
Vier uw verjaardag bij Feestzaal ’t Hoefje. U kunt zelf uw hapjes regelen of dit door ons 
laten verzorgen. Zo houdt u de kosten altijd in de hand.

Familiedagen en reünies
Maak eens tijd voor een gezellige dag met de hele familie. Met Oudhollandse spellen 
voor binnen en buiten, inclusief heerlijk eten, zorgen wij dat u zich niet verveelt.

Bruiloften en huwelijksverjaardagen
Uw bruiloft of huwelijksverjaardag begint bij Feestzaal ’t Hoefje. Vul uw dag in zoals u 
dit het liefste wilt. Wij bespreken al uw wensen uitgebreid met u.

Workshops en personeelsfeesten
Uw bedrijfsfeest of bijeenkomst wordt altijd een succes bij ’t Hoefje. U kunt hiervoor 
complete bedrijfspakketten afnemen. Consumpties kunt u per stuk bij ons inkopen.

Barbecues
Organiseer een familie- of bedrijfsbarbecue op onze schitterende boerenlocatie. Bij 
slecht weer hebben wij een prachtige barbecueruimte binnen. 
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