RUIMTE HUREN?
Organiseert u binnenkort een congres, presentatie, vergadering,
condoleance, beurs, netwerkbijeenkomst, feest of evenement en
bent u op zoek naar een locatie?
Bij Culturele Centra Gilze en Rijen zorgen wij ervoor dat het u en uw
gasten aan niets ontbreekt. De twee centra bieden een diversiteit aan
ruimtes voor zaalverhuur, perfect voor uw evenement.
De variabele capaciteit van 2 tot 500 personen maakt het mogelijk om
allerlei evenementen te huisvesten. Lees op de achterzijde van
deze flyer meer over de mogelijkheden.

Diverse ruimtes

We beschikken in CC de Schakel en CC de
Boodschap o.a. over twee multifunctionele
theaterzalen met inklapbare tribune voor
meer dan 350 personen en er zijn diverse
vergaderruimtes en -kamers voor kleine en
grotere groepen. Bovendien hebben we een
foyer en een patio waar u en uw gasten een kop
koffie kunnen drinken of u een gezellige borrel
kunt houden. We hebben ook alle techniek in
huis om uw evenement of zakelijke bijeenkomst
tot een succes te maken.

Catering

CCGR werkt samen met de beste cateraars uit
de regio, maar heeft ook een eigen keuken en
heeft voor ieder budget en wens iets te bieden.
Samen met u kijken wij naar de mogelijkheden
voor de perfecte culinaire invulling van uw
evenement.

Ligging

De centra liggen centraal tussen Breda en
Tilburg naast de A58, zijn met de auto goed
bereikbaar en u kunt gratis parkeren voor de
deur. Rijen beschikt bovendien over een station
met busverbinding dichtbij locatie
CC de Boodschap.

Contact

Geïnteresseerd in de mogelijkheden
van Culturele Centra Gilze en Rijen?
Neem dan contact met ons op via 0161-22 43 14
of reserveringen@ccgr.nl. Vraag ons eventbook
op voor alle mogelijkheden die wij in huis
hebben. Ons team maakt een voorstel op maat,
passend bij u wensen en het thema van uw
evenement. Wij denken graag met u mee.
Voor verenigingen en sociaal-maatschappelijke
instellingen in en rond Gilze-Rijen hanteren wij
een speciaal tarief.
www.ccgr.nl
reserveringen@ccgr.nl

CC De Schakel
Kerkstraat 104
5126 GD Gilze
0161 45 20 09

CC De Boodschap
Nassaulaan 62-64
5121 BC Rijen
0161 22 43 14

