
 

Plein met openslaande deuren voor het Dorpshuis 

Dorpshuis Graftdijken 
Het Dorpshuis in de Vinckhuysenschool te 
West Graftdijk is af te huren voor verschillende 
soorten activiteiten: 

• Vergaderingen (tot 50 personen) 

• Kinderpartijtjes (tot 30 personen) 

• Voorstellingen (tot 50 personen) 

• Feesten (tot 125 personen) 

 

  

Wie zijn we 

Over ons 
Stichting Dorpshuis Graftdijken bestaat uit een 
aantal enthousiaste vrijwilligers die 
samenwerken met de Vinckhuysenschool en 
actief zijn in meerdere verenigingen rondom het 
dorp. Het doel is om zo laagdrempelig mogelijk 
het Dorpshuis ter beschikking te stellen aan 
inwoners van de omliggende dorpen voor 
uiteenlopende activiteiten. 

Contact opnemen 
Wilt u het Dorpshuis een keer afhuren voor een 
vergadering, kinderpartijtje, voorstelling of 
groter feest? Neem dan contact op met één van 
de volgende personen: 

Karen Tentij  – karententij@gmail.com  
Huibert de Potter – hdepotter@hotmail.com  
Koen Verhart – koen@verhart.nl  
Marc Faber – mail@marcfaber.nl  
Maurice Cramer – maurice-cramer@quicknet.nl  
Klara Wensveen – klara.wensveen@quicknet.nl  
Els Maarschalkerweerd- henrienels@quicknet.nl   
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Dorpshuis klaar voor feest tot 125 pers. met gehuurd meubilair 
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Faciliteiten Dorpshuis 

Dorpshuis Graftdijken geschikt voor 
meerdere activiteiten 
Het Dorpshuis is gevestigd in de compleet 
gerenoveerde Vinckhuysenschool. De ruimte 
bestaat uit een zeer ruime aula, gym/speel-
lokaal, keuken, sanitaire voorzieningen, 
aangrenzend plein en buitenspeelplaats met o.a. 
een pannaveld. Door de uiteenlopende 
faciliteiten zoals glaswerk, audio apparatuur, 
lichtwerk, klapstoeltjes en divers ander 
meubilair kan het ingezet worden voor 
verschillende activiteiten zoals een kleine 
vergadering of kinderfeestje, maar ook voor 
grotere voorstellingen of themafeesten. 

 

 

 

 
Multifunctionele aula 
Binnen de grootste ruimte kunnen diverse 
opstellingen gecreëerd worden. Kleine 
zithoekjes afgescheiden door bloembakken voor 
bijeenkomsten, grote theateropstelling met 50 
aanwezige klapstoeltjes of zelfs een grote 
feestzaal voor 150 gasten. Professionele audio 
apparatuur en sfeervolle verlichting is 
aanwezig. 

“Dorpshuis Graftdijken is 
bijzonder geschikt voor 
diverse bijeenkomsten als 
een kleine vergadering, 
kinderpartijtje of groot 
themafeest tot 125 gasten.” 

Speellokaal en buitenvoorziening 
Het aangrenzende speellokaal, grote plein of 
pannaveld zijn prima geschikt om de jeugd te 
vermaken, maar ook om even tussen het groen 
een drankje te drinken. 

Horeca voorziening 
In de centraal gelegen ruime keuken zijn 
basisvoorzieningen als glaswerk, koelkast en 
koffie/ thee apparaten aanwezig. Wilt u een 

  

 

Speellokaal grenzend aan de grote zaal 

groter feest organiseren, dan is samenwerking 
met professionele verhuurbedrijven al eerder 
succesvol gebleken. U verandert de ruimte 
eenvoudig in mooie kroeg of feestzaal. 

Tarieven 
Het Dorpshuis is laagdrempelig beschikbaar 
voor bewoners van omliggende dorpen. Een 
kleine vergoeding zorgt voor behoud van deze 
mooie faciliteit en investeringen in de school. 

• Kleine vergadering - € 20,- 
• Kinderpartijtje - € 40,- 
• Voorstellingen - € 75,- 
• Feesten - € 125,- 

Bij alle activiteiten gaat het alleen om zaalhuur 
en gebruik van aanwezige faciliteiten. 
Schoonmaak en consumpties dienen zelf 
verzorgd te worden. 

Heeft u afwijkende activiteiten, informeer dan 
voor mogelijkheden en aangepaste tarieven. 
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