Faciliteiten

Openingstijden

Wij beschikken over de volgende faciliteiten:
 Projector, projectiescherm, groot tv-scherm,
geluidsinstallatie en microfoons;
 Gratis WiFi in alle zalen en een vaste
verbinding voor uw laptop;
 Flip-overstandaard met papier en stiften;
 Garderobe;
 Mindervalidentoilet en baby verschoonruimte.

Wij streven ernaar om iedere dag geopend te
zijn. Tijdens de (vaste) activiteiten en op dinsdagen donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
bent u van harte welkom.

De oekomst
dorpshuis

Contactgegevens
Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neem
dan contact met ons op.
Dorpshuis De Toekomst
Prinsenplein 3
3947 PG Langbroek
Tel: 0343 - 562537
Email: beheer@dorpshuislangbroek.nl
Website: www.dorpshuislangbroek.nl
Parkeergelegenheid: Op het parkeerterrein van
SVL kunt u gratis parkeren.

Prijzen
Samen maken wij ons sterk om uw bijeenkomst tot
een succes te maken. Wij hanteren voor enkele
onderdelen vaste tarieven en gaan graag met u
om tafel om tot een passende aanbieding te
komen.
Boek een compleet verzorgd arrangement. Wij
bieden een gastgerichte en persoonlijke service.
Neem contact met ons op en bespreek de
mogelijkheden. Wij denken graag met u mee.

ONTMOETEN
VERGADEREN
FEESTEN
ACTIVITEITEN

Dorpshuis De Toekomst

Zalen

Catering en horeca

Dorpshuis De Toekomst draagt bij aan een
leefbaar dorp. Gerund door vrijwilligers biedt het
dorpshuis onderdak aan verenigingen en
organisaties voor hun activiteiten. Wij organiseren
en verzorgen activiteiten voor jong en oud, zoals
repair café, handwerk café, hout snijden,
klaverjassen, biljarten, soos en kinderactiviteiten.

Huur een van onze zalen. Centraal gelegen en
goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto
met voldoende gratis parkeermogelijkheid. Goed
toegankelijk voor mindervaliden en kinderen.

Wij verzorgen de catering voor u. Hiervoor
hebben wij verschillende scherp geprijsde
arrangementen samengesteld.

De zalen bieden plaats aan groepen van 12 tot
200 personen en zijn te combineren voor (delen
van) uw vergadering of andere activiteiten. Zo is
de ruimte optimaal flexibel en aan te passen aan
de groepsgrootte.

Op culinair gebied zult u verrast zijn over onze
mogelijkheden. Alle producten die wij serveren
zijn van goede kwaliteit, eerlijk geproduceerd en
waar mogelijk kopen wij ze bij lokale leveranciers
in. Lunches en diners worden dagvers bereid.
Het dorpshuis biedt vele mogelijkheden voor
particuliere en zakelijke bijeenkomsten.


Zakelijk: vergaderingen, beurzen, presentaties,
netwerkbijeenkomsten, lezingen, workshops,
trainingen en cursussen;



Creatief/cultureel: hobbyclubs, verenigingen,
muziek-, cabaret- en toneeloptredens, films,
tentoonstellingen, exposities, kinderactiviteiten,
condoleances, sozen, feesten en partijen;



Sportief: koersballen, biljarten, darten, schieten
(vereniging), meer bewegen voor ouderen en
als vertrekpunt van wandelroutes in de
omgeving.

Ons dorpshuis beschikt daarnaast over een bar,
een geluidsinstallatie en een podium, waarvan u
gebruik kunt maken. Wij verzorgen ook de
bediening en de catering voor u.

Voor de aankleding en inrichting van de zaal is in
overleg veel mogelijk.
De zalen zijn op alle dagen van de week te
boeken. De uiterste sluitingstijd is 01.00 uur.

Aan onze bar bieden wij verschillende hapjes- en
drankarrangementen die onmisbaar zijn bij een
sfeervolle borrel.

