RAADHUIS
VLEUTEN

OVER HET

RAADHUIS
Het ‘Raadhuis Vleuten’ is een initiatief waar

Bijeenkomsten

ontmoeten en verbinden van mensen centraal staat. Sfeervol mooi centraal gelegen in
Midden Nederland, met prima verbindingen voor
auto, trein en bus en gratis parkeergelegenheid.
Raadhuis Vleuten vertoont documentaires, en
organiseert bijeenkomsten met inspirerende
sprekers, culturele en maatschappelijke themabijeenkomsten met soms een educatief, komisch
of bourgondisch tintje.
Op de

website van Raadhuis Vleuten staat

de kalender. Door een email te sturen naar
info@raadhuisvleuten.nl

kom

je

op

de

verzendlijst en ontvang je de actuele agenda
en de uitnodigingen voor de bijeenkomsten.

Bijeenkomsten met
inspirerende sprekers

Monument Raadhuis Vleuten heeft ook (flexibele)
kantoorruimten en meerdere zalen te huur voor

Documentaires

workshops, trainingen, vergaderingen, heidagen
en maatschappelijke inititiatieven.

Pastoor Ohllaan 39
3451 CB, Vleuten

e. info@raadhuisvleuten.nl
i. www.raadhuisvleuten.nl

Ruimte voor maatschappelijke
netwerken & initiatieven

Vergaderruimte 1

RAADHUIS DOCS
Een aantal keer per jaar worden in de grote zaal van
Raadhuis Vleuten documentaires vertoond met een
bijzondere boodschap of ervaring. Veelal is tijdens de
documentaire een regisseur, producent of een van de
acteurs zelf aanwezig. Na afloop van de documentaire
kunnen deelnemers vragen stellen aan de regisseur of
producent en met elkaar napraten over de documentaire.

RAADHUIS SPECIAL

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

In Raadhuis Vleuten worden in de grote zaal bijeenkom-

Raadhuis Vleuten biedt ruimte voor maatschap-

sten georganiseerd met bijzondere sprekers. Per jaar

pelijke

wordt een afwisselend programma samengesteld uit

netwerken om zelf bijeenkomsten of trainingen te

een breed palet van thema’s en onderwerpen.

organiseren in de grote zaal van Raadhuis Vleuten.

Aansprekende verhalen van wereldreizigers, fotografen,

Bij vaker gebruik per jaar van de grote zaal geldt

schrijvers, maar ook alledaagse mensen met een passie.

een gereduceerd partner tarief (zie ook de brochure

Veelal met een educatief, komisch of bourgondisch tintje.

en prijslijst van de zalenverhuur Raadhuis Vleuten).

Deelnemers van de Raadhuis bijeenkomsten kunnen na

Je kunt altijd contact met ons opnemen middels email:

afloop, in een informele setting, elkaar ontmoeten en

info@raadhuisvleuten.nl indien je meer informatie wilt

met elkaar bijpraten.

ontvangen.

organisaties,

verenigingen

en

eigen

