
Evenement in de Oude Kerk Dongen

“Spraakmakend en uniek”

Iets leuks of bijzonders te vieren? De Oude Kerk in Dongen is een spraakmakende 
en unieke locatie. Door de karakteristieke uitstraling leent het monument zich bij 
uitstek voor het organiseren van onder andere presentaties, exclusieve diners, 
feestelijke recepties, ontvangsten en congressen voor bedrijven en organisaties. 
De persoonlijke aandacht en inspirerende sfeer van het gebouw zorgen ervoor 
dat je gasten een bezoek aan de Oude Kerk niet snel zullen vergeten.

Naast het kerkgebouw zelf is ook de (open) ruïne van het voormalige schip van 
de kerk bij uitstek een plek voor een mooi feest of evenement. Dit alles biedt 
een zeer aantrekkelijke en originele entourage voor een scala aan activiteiten 
en evenementen.



Oude Kerk Dongen
Kerkstraat 56
5101 BD Dongen
contact@oudekerkdongen.nl
www.oudekerkdongen.nl

GOOS! Evenementen Organisatie
Mgr. Schaepmanlaan 53
5103 BB Dongen
T 0162-312 884  M 06-15 54 81 73
contact@goosevenementen.nl
www.goosevenementen.nl

Van alles om te vieren

Je wilt dat je evenement tot in de puntjes geregeld is en iedereen kan genieten. Ook jij als 
organisator. We nemen alle zorgen uit handen in samenwerking met een professionele en 
betrouwbare partner. Van de cateraar en aankleding tot de technische ondersteuning van 
muziek, licht en geluid. Voor elk soort evenement, groots of klein en intiem. De mogelijkheden 
zijn eindeloos.

• Exclusieve diners of borrel
• Bedrijfspresentaties
• Seminar of congres
• Gala
• Jubilea
• Feestavond
• Concert- of kunstuitvoering

Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven! 

“Is de door ons gewenste datum nog beschikbaar?”
“Wat zijn de mogelijkheden in catering, licht, geluid, aankleding?”
“Wat zijn de tarieven?” 

Zomaar wat vragen die bij jullie op kunnen komen.  Voor antwoorden op deze en andere vragen, 
neem je contact op met GOOS! Evenementen Organisatie.  

150 personen binnen
250 personen buiten

geluids- en 
opnameapparatuur 

aanwezig

rolstoel
vriendelijk

voldoende 
parkeergelegenheid


