
BANQUETING 
UITVAART & CONDOLEANCE



In het hart van Goirle ligt ook het culturele hart van Goirle: 
Cultureel Centrum Jan van Besouw. Gevestigd in een 
voormalig klooster biedt Cultureel Centrum Jan van Besouw 
plaats aan tal van activiteiten. De schitterend gerenoveerde 
accommodatie leent zich daar dan ook uitstekend voor: 
een grote theaterzaal, Annetje van Puijenbroek Kapel, foyer, 
cursusruimten, congres- en vergaderzalen, ateliers, een  
studio voor radio en tv, de Bibliotheek en Factorium 
Podiumkunsten. Kortom: het kloppend culturele hart van 
Goirle. 

In ons foyer kun je de hele dag terecht voor een hapje en een 
drankje.

Al je zakelijke en particuliere bijeenkomsten en evenementen 
organiseer je in Cultureel Centrum Jan van Besouw. 

“Het zit ‘m in de cultuur”

BESTE GAST,



THEATERZAAL

383 zitplaatsen
3 rolstoelplaatsen incl. techniekuren

€ 895,00

AANWEZIGE 
VOORZIENINGEN

INCLUSIEF PRIJS

Microfoon (bekabeld, handheld of headset) Ja

Extra microfoon 
(bekabeld)

Nee € 15,00

Extra microfoon 
(handheld/headset)

Nee € 60,00

Katheder Ja

Vleugel
(incl. stemmen)

Nee € 195,00

Beamer incl. horizondoek Ja

MEER DAN 400 GASTEN?

Wanneer de capaciteit van de theaterzaal niet toereikend is, kunnen we middels een live 
videostream naar de Annetje van Puijenbroek kapel de capaciteit uitbreiden met 220  
zitplaatsen. Neem voor dit pakket en alle mogelijkheden vrijblijvend contact op. 

* Kosten theaterzaal + Annetje van Puijenbroek kapel, incl. live videostream, opnamemateriaal, 
cameraman, projectiescherm en technische begeleiding.

€ 1.500,00*

ANNETJE VAN PUIJENBROEK 
KAPEL

maximaal 
220 zitplaatsen Theateropstelling 

met middenpad 
180 zitplaatsen

Theateropstelling 
zonder middenpad 

220 zitplaatsen

Visgraat 
met middenpad 
160 zitplaatsen

AANWEZIGE 
VOORZIENINGEN

INCLUSIEF PRIJS

Microfoon (bekabeld, handheld of headset) Ja

Extra microfoon 
(bekabeld)

Ja

Extra microfoon 
(handheld/headset)

Nee € 15,00

Katheder Ja

Vleugel 
(niet gestemd)

Ja

Stemmen vleugel Nee € 65,00

Short throw beamer + spanscherm Nee € 95,00

€ 550,00



FOYER

maximaal
500 personen

receptieopstelling

AANWEZIGE 
VOORZIENINGEN

INCLUSIEF PRIJS

Microfoon handheld Ja

Terras Ja

Podiumdeel 2x1m Nee € 10,00 per stuk

Muziekinstallatie Ja

Na afloop van een afscheidsdienst kunnen de familie en vrienden worden ontvangen voor een 
condoleance in de foyer. De foyer is een sfeervolle ruimte met veel daglicht en heeft een groot 
terras, gelegen aan de voormalige Fraterstuin. De ruimte is in te richten met comfortabele 
zitjes en statafels.

CONDOLEANCE
ARRANGEMENTEN

ARRANGEMENT I

• Onbeperkt koffie en thee
• Zachte minibroodjes met diverse soorten 

beleg, zoals jong belegen kaas, diverse 
vleeswaren en huisgemaakte salades. 
Deze broodjes worden geserveerd met sla, 
komkommer, ei en tomaat (3 minibroodjes 
p.p.)

• Mini krentenbol

ARRANGEMENT II

• Onbeperkt koffie en thee
• Zachte minibroodjes met diverse soorten 

beleg, zoals jong belegen kaas, diverse 
vleeswaren en huisgemaakte salades. 
Deze broodjes worden geserveerd met sla, 
komkommer, ei en tomaat (3 minibroodjes 
p.p.)

• Luxe zoet broodje

BORRELARRANGEMENT  1,5 uur

• Onbeperkt fris, vruchtensap, pils, wijn en binnenlands gedestilleerd
• Nootjes
• Warme hapjes, 2 rondes (bitterballen en gemengde frituurhapjes)

ARRANGEMENT III

• Onbeperkt koffie en thee
• Zachte minibroodjes met diverse soorten 

beleg, zoals jong belegen kaas, diverse 
vleeswaren en huisgemaakte salades. 
Deze broodjes worden geserveerd met sla, 
komkommer, ei en tomaat (3 minibroodjes 
p.p.)

• Klein zoet broodje
• Mini worstenbroodje

DEZE ARRANGEMENTEN 
KUNNEN WORDEN 
UITGEBREID MET

• Kop soep    € 4,65 p.p.
• Pasteitje     € 4,46 p.p.
• Warm worstenbroodje  € 2,40 p.p.
• Schaal handfruit   € 1,00 p.p.
• Schrobbelèr   € 1,90 p.p.
• Klein zoet broodje  € 1,80 p.s.

€ 12,50 p.p.

€ 14,50 p.p.

€ 15,00 p.p. Verlenging per uur € 6,00 p.p.

€ 17,50 p.p.



CONTACT
Cultureel Centrum
Jan van Besouw
Thomas van Diessenstraat 1
5051 RJ Goirle

www.janvanbesouw.nl

MEER INFORMATIE
Neem contact op met 
banquetingcoördinator 
Marjolein Mertens

013 534 34 00
verhuur@janvanbesouw.nl

VOLG ONS:

GAST-
VRIJHEID
ZIT IN ONZE 
CULTUUR


