Organiseren van feestjes:
Zeer geschikt voor het vieren van verjaardagen en of jubilea. Er zijn diverse
binnen en buiten mogelijkheden. In
overleg met de “Hofdames” is veel
mogelijk!

Informatie:
•
•
•
•
•

Faciliteiten:
Grote zaal met mogelijkheid voor
grotere bijeenkomsten, koorrepetities en toneeluitvoeringen.
Kleinere zalen geschikt voor vergaderingen, workshops en cursussen.
Koffieruimte met bar
WiFi (draadloos en vaste verbinding)
Mindervalidentoilet

DEN HOF
dorpshuis

Adres:
Lindevoort 14,
7157 AL REKKEN
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan gerust contact
met ons op!
Zo is er een buitenterras, maar ook de
tuin met Jeu de Boulesbaan staat tot
uw beschikking. De ligging direct aan
de Berkel nodigt ook uit voor een
wandeling: “een rondje met het
pontje”, als onderbreking.

Telefoon:
06-22343231

FYSIOCENTRUM
BIBLIOTHEEK
ACTIVITEITEN
VERGADEREN
FEESTJES

Dorpshuis Den HOF

Mogelijkheden:

Verhuur van vergader- en presentatieruimtes:
Er zijn diverse ruimtes: de grote zaal
met mogelijkheid voor toneel en twee
kleinere zalen waarvan één met bar.
Hier worden cursussen gegeven zoals
schilderen en typen. Ook kunt u hier
wekelijks terecht om bloed te prikken.
Er is WiFi aanwezig, (draadloos en
vaste verbinding).

FysioCentrum:
Naast Fysiotherapie kunt u hier terecht
voor Podotherapie, Ergotherapie en
Diëtistes.

Condoleances:
Door de ligging naast de kerk en
aangrenzende begraafplaats, geschikt
voor condoleance en koffietafel.

Dorpshuis/kerkelijk centrum Den Hof
draagt bij aan de leefbaarheid van ons
dorp. Vrijwilligers runnen het dorpshuis
dat onderdak biedt aan culturele en
sociale activiteiten voor verenigingen
en organisaties.

Bibliotheek Dorpsböke Rekken:
Er is een collectie van 2500 boeken
voor jong en oud. Deze zijn door de
bewoners uit Rekken bijeengebracht en
er worden regelmatig nieuwe boeken
aangeschaft.

Culturele activiteiten:
Mogelijkheid voor toneel uitvoeringen.
Tevens is er gelegenheid voor het exposeren van schilderijen. Daarnaast
zijn er jaarlijks boekenmarkten.

Sociale ontmoetingsplaats:
Wekelijks is er de koffie inloop en zijn
er bijeenkomsten van clubs.

Sport activiteiten:
Er is gymnastiek op de stoel voor
ouderen. Daarnaast is er wekelijks
koersbal. Tevens bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van de
Jeu de Boulesbaan.

