
PRIJSLIJST VERHUUR

ACTIVITEITEN MET 
GELUIDSVERSTERKING 
Vb.: Fuif, optreden, feest,... Be
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zaal+podium+sanitair € 125 € 175 € 200

waarborg zaal € 125

ANDERE ACTIVITEITEN
Vb.: vorming, tentoonstelling, workshop,...

zaal+podium+sanitair € 60 € 70 € 125

waarborg zaal € 125

UITBREIDING MOGELIJK MET:
vestiaire € 50

muziek installatie
(+ vaste waarborg v. € 250)

Boxen (2) Mengpaneel Beide

€ 60 € 100 € 150

herbruikbare bekers Gratis (€ 50 waarborg)

- drankverbruik: verenigingen (kosten brouwer + 10%) en derden (kosten 
brouwer + 15%)

VERGADERZAAL
kleine vergaderzaal: ( € 10) en grote vergaderzaal: (€ 20)

REPETITIES BANDS

 1 dag / week € 70 / 
kwartaal

€ 130 / 
half jaar

€ 250 / 
jaar

2 dagen / week € 100 / 
kwartaal

€ 170 / 
kwartaal

€ 350 / 
jaar

sporadisch € 6 per sessie

VRIJWILLIGER WORDEN
Ben je 16+ en heb je zin om je samen met de 
andere vrijwilligers en de raad van bestuur 
in te zetten voor Jeugdhuis The Nooddle? 
Als vrijwilliger bij ons kan je tappen, een 
evenement, activiteit of workshop organiseren, 
meewerken aan het interieur van het 
jeugdhuis en nog zoveel meer! Interesse? 

VERHUUR ZALEN
Wens je gebruik te maken van de accommodatie 
van het jeugdhuis of wens je een activiteit 
te organiseren? Ben je op zoek naar een 
repetitieruimte of vergaderzaal?

Een overzicht vind je hiernaast. 



OVER ONS
Jeugdhuis The Nooddle is dé ontmoetingsplek 
voor Beernemse jongeren. In The Nooddle kan 
je samenkomen met vrienden, nieuwe mensen 
leren kennen, muziek draaien, optredens zien 
en zelf dingen organiseren. 

Het jeugdhuis werd opgericht in 1995 en is een 
vzw die bestaat uit de Algemene Vergadering, 
de Raad van Bestuur een beroepskracht en 
een kern. Kortom, vrijwilligers zijn de grote 
motor achter de werking van Jeugdhuis The 
Nooddle. Zij staan in voor de barwerking, de 
werking achter de schermen, de organisatie 
van fuiven, optredens, thema-avonden en nog 
zo veel meer! 

CONTACT
Bloemendalestraat 153 - 8730 BEERNEM
thenooddle@beernem.be

gratis halve liter op je verjaardag

1 euro korting op evenementen van 
the Nooddle

3e vrijdag van de maand een 
drankje twv 1,5 euro

LID WORDEN
Wens je lid te worden van het jeugdhuis? 
Vraag gerust naar een lidkaart aan 
de verantwoordelijke. Leden van 
ons jeugdhuis genieten alleen maar 
voordelen. 

OPENINGSUREN
Elke vrijdag van 20u00 - 02u00


