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MUSEUMRESTAURANT  NATIONAAL GEVANGENISMUSEUM 

 

Het Gevangenismuseum is een unieke locatie voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. Wilt u rustig 

kunnen vergaderen, een training of workshop organiseren? Zoekt u een unieke locatie voor uw 

bedrijfsuitje, borrel of familiereünie? Dat kan allemaal in het Gevangenismuseum in Veenhuizen; een 

bijzondere kwaliteitslocatie met verrassende mogelijkheden. 

 

Het museum en het sfeervolle museumrestaurant zijn gevestigd in een van de gestichten die in 1823 zijn 

gebouwd voor bedelaars en landlopers uit de grote steden. Het restaurant met besloten buitenterras, 

biedt diverse groeps- en vergaderarrangementen en mogelijkheden voor lunches, diners, buffetten en 

recepties. De twee compleet uitgeruste vergaderzalen en het auditorium zijn geschikt voor kleine en 

grote groepen. Op het grote binnenterrein (10.000m2) kunnen verschillende evenementen 

plaatsvinden. 

 

U kunt uw bijeenkomst combineren met diverse activiteiten, zoals een rondleiding in het museum, een 

rondrit in een authentieke Boevenbus, een bezoek aan een echte gevangenis, of een wandeling met de 

boswachter in het prachtige natuurgebied het Fochtelöerveen. Het is zelfs mogelijk in het 

Gevangenismuseum te overnachten. En dan niet in een kale cel op water en brood, maar in een aantal 

oude bewaarderswoningen, die zijn omgebouwd tot comfortabele vakantiehuisjes. 
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FACILITEITEN ZALEN 

 

Het Gevangenismuseum beschikt over twee compleet uitgeruste vergaderzalen en een auditorium. In 

beide vergaderzalen hangen plasmaschermen en staan flip-overs met viltstiften tot uw beschikking. In 

het auditorium zijn geluidsapparatuur, een beamer en beeldscherm ingebouwd. In alle drie de zalen is 

internetverbinding aanwezig. U wordt verzocht zelf uw laptop mee te nemen.  

 

De in deze banquetingmap genoemde vergaderarrangementen zijn te boeken vanaf 10 personen en zijn 

inclusief zaalhuur. 

 

Het sfeervolle auditorium is niet alleen geschikt voor vergaderingen of bijeenkomsten met grotere 

groepen, maar wordt ook veel gebruikt voor het houden van recepties, lezingen, feesten en partijen. 

 

ZAALINFORMATIE AANTAL PERSONEN 

Naam zaal m² Theater Carré U-vorm Cabaret Diner Feest 

Kapitein van Thonhauser 70 60 22 18 40 54  

Majoor van Swieten 78 68 24 20 45 54  

Generaal van den Bosch 222 200 36 28 110 150 250 

Restaurant 170     75  

Binnenterrein 10.000      5.000 

 

 

 
    *Diverse andere opstellingen zijn uiteraard ook mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Deze map is samengesteld voor groepen vanaf 10 personen.  

Voor alle gerechten in deze menulijst geldt: prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de uniforme voorwaarden horeca. Zie: http://horeca.org 
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VERGADER ARRANGEMENTEN 

 

Deze vergaderarrangementen zijn te boeken vanaf 10 personen.  

Het vergaderarrangement is inclusief zaalhuur. Gebruik van plasmascherm of beamer en gebruik van 

flip-over inclusief stiften. 

 

 

Vergaderarrangement KUNST EN VLIEG    € 15.95 p.p. 

4 uurs-arrangement zonder lunch       

 

Bestaat uit:  

• Onbeperkt koffie/thee/water • Gebruik plasmascherm/beamer 

• Ontvangst met cake/koek • Flip-over 

• Koekjes en mintjes • Blocnote en pen voor iedere deelnemer 

 • Zaalhuur 

 • Gratis parkeren 

 

 

 

Vergaderarrangement ARBEID IS ZEGEN    € 27.95 p.p. 

4 uurs-arrangement inclusief lunch 

 

Bestaat uit:  

• Onbeperkt koffie/thee/water • Gebruik plasmascherm/beamer 

• Ontvangst met cake/koek • Flip-over 

• Koekjes en mintjes • Blocnote en pen voor iedere deelnemer 

• Verwende pauperlunch • Zaalhuur 

 • Gratis parkeren 

 

 

 

Vergaderarrangement EENDRACHT    € 36.95 p.p. 

8 uurs-arrangement inclusief lunch  

 

Bestaat uit:  

• Onbeperkt koffie/thee/water • Gebruik plasmascherm/beamer 

• Ontvangst met cake/koek • Flip-over 

• Koekjes en mintjes • Blocnote en pen voor iedere deelnemer 

• Verwende pauperlunch • Zaalhuur 

 • Gratis parkeren 
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ZAALHUUR 

Kapitein van Thonhauser                     70 m² 

Majoor van Swieten                    78 m² 

 

Huur dagdeel   € 150.00 

Huur hele dag   € 225.00 

 

 

Deze huurprijzen zijn inclusief gebruik 60 inch LED scherm.  

Exclusief gebruik bijkomende hulpmiddelen. 

 

 

 

 

Generaal van den Bosch                  222 m² 

 

Huur dagdeel € 295.00 

Huur hele dag € 450.00 

 

Deze huurprijzen zijn inclusief gebruik beamer en scherm.  

Exclusief gebruik bijkomende hulpmiddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreidingen 

 

Flip-over (incl. stiften)     € 7.95 p.st  

Microfoon  € 45.00 p.st 
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LUNCH 

 

VERWENDE PAUPERLUNCH       € 13.95 p.p. 

Deze lunch bestaat uit:      

Soep 

Belegde harde en zachte broodjes 

Kroket 

Fruitsalade 

Biologische melk, - karnemelk en jus ‘d orange 

 

 

 

Voor groepen vanaf 20 personen serveren wij ook lunchbuffetten. 

 

Lunch EEN VAN ZIN      € 15.75 p.p. 

Deze lunch bestaat uit:      

Soep van de dag 

Diverse broodsoorten met een verscheidenheid aan beleg 

Salade 

Snack 

Vruchtenkwark 

Fruitsalade 

Fruitmand 

Koffie, thee, biologische melk en -karnemelk en jus ‘d orange 

 

 

Lunch LEERLUST       € 17.50 p.p.                           

Deze lunch bestaat uit:      

Soep van de dag 

Diverse broodsoorten 

Kaasplateau, vleesschotel en zoet beleg 

Visschotel met verschillende gerookte vissoorten 

Aardappelsalade en rauwkostsalades 

Dagelijks wisselend warm gerecht 

Vruchtenkwark 

Fruitsalade 

Fruitmand 

Koffie, thee, biologische melk en -karnemelk en jus ‘d orange 

 

 


