
Jaiselings Royal Palace is een voormalig klooster gele-
gen in een schitterend bosrijk gebied in Wernhout. Het 
is omgetoverd tot het paleis der sferen. Met veertien 

verschillende ruimtes voorzien van een eigen thema is er 
voor ‘elk wat wils’. Van loungerestaurant tot hippe disco-

theek. Laat je verrassen en vergader in bijzonder ingerich-
te, inspirerende zalen. Jaiselings Royal Palace heeft naast 
veel kleine ruimtes ook één grote zaal: het Theaterplein, 
geschikt voor een opening, groot diner of gewoon een goed 
feest. Deze locatie is geschikt voor evenementen van 100 
tot 3.500 personen. Door alle verschillende zalen zijn de 
mogelijkheden eindeloos. Daarnaast is de ligging uniek 
voor bedrijven in de Benelux.

Fort St. Gertrudis  
In het historische vestingstadje Geertruidenberg bevin-
den zich twee prachtige locaties. Zo kunt u bij het Fort St. 
Gertrudis uitstekend een zakelijk evenement organiseren. 
Ook deze locatie heeft namelijk één grote zaal met daar om 
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In West-Brabant bevinden zich vier prachtige 
locaties van Arjan van Dijk waar je verschillende 
sferen kunt proeven. Elke locatie combineert 
historisch erfgoed met moderne faciliteiten 
waardoor deze ideaal zijn voor zakelijke en 
feestelijke bijeenkomsten.

Brabantse parels 
Inspirerende locaties in het zuiden

De Kapel, Jaiselings Royal Palace The Club, Fort St. Gertrudis

Shéhérazade, Jaiselings Royal Palace



heen kleinere zalen. De binnenplaats vormt het 
hart van deze mooie locatie. Hier kunnen gasten 
samen komen voor een spectaculaire opening, 
een diner, vergaderingen of workshops. De loca-
tie is geschikt voor kleine en grote gezelschappen 
van 40 tot 1.100 personen. 

PUUR!Achter de markt 
Bent u meer op zoek naar een sfeervolle intieme 
zaal? Dan kunt u een paar meter verderop in 
Geertruidenberg terecht bij PUUR!Achter de markt: 
een monumentale kruitopslag met eigentijdse 
inrichting, geschikt voor evenementen tot 130 
personen. PUUR!Achter de markt beschikt bovendien 
over een prachtig terras omringd door natuur. 
Fort St. Gertrudis en PUUR!Achter de markt kunnen 
ook in combinatie gebruikt worden. Denk hierbij 
aan een vergadering in het Fort, met een gezellig 
diner als afsluiter in PUUR!Achter de markt. 

’t Kruithuis Arsenaal
Deze monumentale locatie in Woudrichem is 
geschikt voor een vergadering, diner of feest-
avond tot ongeveer 250 personen. De locatie 
kan door middel van glas-in-loodwanden in drie 
segmenten worden verdeeld. Hierdoor zijn de 
mogelijkheden van deze locatie divers: van klein 
en intiem tot groots en uitbundig. Ook bij deze 
locatie kan het terras worden ingezet.  

Meer informatie?
Arjan van Dijk organiseert al jaren unieke evenementen en ont-

moetingen. Of het nu gaat om een productpresentatie, con-

gres, vergadering, diner of juist een spetterend bedrijfsfeest. 

Arjan van Dijk heeft alles in huis om uw evenement van top tot 

teen te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact met 

ons opnemen via 0162-587500 of door een email te sturen 

naar info@arjanvandijk.nl

Locatie Eventz

MeetingMagazine.nl   87

Het terras van PUUR!
Achter de markt Binnenplaats, Fort St. Gertrudis 

’t Kruithuis Arsenaal‘t Kruithuis


