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’T SPECTRUM 
INTRODUCTIE 

  

’t Spectrum geeft kleur aan uw bijeenkomst! 
 

’t Spectrum is een prachtige, multifunctionele accommodatie, gelegen in de driehoek Den Bosch, Eindhoven en Veghel. Achter de 
naam ’t Spectrum schuilt een groot maatschappelijk belang. Dit moderne, transparante gebouw in het hart van het bruisende 

Schijndel (Gemeente Meierijstad) is namelijk echt bestemd voor de bevolking. ’t Spectrum herbergt tal van bewoners, organisaties 
die permanent gehuisvest zijn in het gebouw. Naast de bewonersruimtes beschikt ’t Spectrum over diverse zalen die worden 

verhuurd. Niet permanent, maar middels losse zaalhuur. ‘t Spectrum is namelijk dé plek waar stichtingen, verenigingen, instellingen 
en bedrijven elkaar ontmoeten tijdens bijzondere festiviteiten en (zakelijke) bijeenkomsten ten behoeve van cultuur en ontspanning. 

Dit informatieblad is specifiek bedoeld om u te informeren over losse zaalhuur, de faciliteiten die wij daarbij bieden en de organisatie 
daaromheen. 

 
Voor iedere activiteit heeft ’t Spectrum een passende ruimte. Te beginnen bij het Pleincafé, de centrale, ruimtelijke ontmoetingshal. 
Het is de ideale plek voor het ontvangen van uw gasten en het faciliteren van evenementen. Maar ook voor een smakelijke kop koffie, 

een lekkere lunch en een gezellige borrel aan de bar bent u hier aan het juiste adres. Grenzend aan het Pleincafé ligt de Blauwe zaal. 

Deze sfeervolle, unieke theaterzaal biedt een intieme setting voor voorstellingen en presentaties. Daarnaast zijn er nog een drietal 

multifunctionele zalen. Door de flexibele indelingsmogelijkheden zijn deze ruimtes geschikt voor trainingen, cursussen, 

vergaderingen, maar ook bruikbaar voor het geven van bijvoorbeeld sportlessen. Tot slot biedt ’t Spectrum een aantal zalen we lke 

ideaal geschikt zijn voor vergaderingen van kleinere gezelschappen. 

 
’t Spectrum biedt een breed scala aan arrangementen om uw bijeenkomst verder vorm te geven, denk bijvoorbeeld aan een 

uitgebreid vergaderarrangement waarbij u en uw gasten niets te kort komen. Daarnaast staan wij graag voor u klaar om u te 

adviseren over de mogelijkheden op het gebied van logistiek, sfeervolle aankleding, entertainment, audiovisuele ondersteuning en 

culinaire hoogstandjes waarbij u verwend wordt met Bourgondische lekkernijen zoals een smakelijk diner, een overheerlijke lunch en 

andere versnaperingen. Daar waar mogelijk werken wij hiervoor samen met lokale leveranciers en horecacollega’s. De goede 
bereikbaarheid, uitstekende (gratis) parkeerfaciliteiten en kosteloos gebruik van Internet maken het plaatje compleet. 

 

Kortom: wij zijn gespecialiseerd in de organisatie van tal van activiteiten. Daarbij staan kwaliteit, Brabantse gastvriendelijkheid, 

service en professionaliteit zeer hoog in het vaandel. We zoeken samen met u naar de juiste mix van ingrediënten om uw bijeenkomst 

te laten slagen, perfect te verzorgen en tot een onvergetelijke belevenis te maken. Wij nodigen u daarom graag uit om een bezoek te 
brengen aan onze unieke locatie. U bent dan ook van harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team ’t Spectrum 

Steeg 9 | 5482 WN Schijndel | 073-5441441 | info@spectrumschijndel.nl 
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’T SPECTRUM 
  ALGEMEEN OVERZICHT 

 

 

 
 

 

  

         SOCIAAL  BASIS 
Blauw          € 101,00   € 252,50  Per dagdeel 

Rood/Wit/Oranje        € 36,50   € 91,25   Per dagdeel 
Groen/Paars        € 23,00   € 57,50  Per dagdeel 
Roze         € 28,00  € 70,00  Per dagdeel 
Pleincafé         € 186,00   € 456,00  Per dagdeel 
 

Beamer/projectiescherm     v,a, € 25,00 Per dag  
Laptop     € 25,00  Per dag 

Geluidsinstallatie      v,a, € 60,00  Per dag 
Microfoon       v,a, €  10,00  Per dag 
Flipover/Whiteboard   €  10,00  Per dag 
Wifi     GRATIS 

 
Overige faciliteiten als podium, decoratie, belichting en technische ondersteuning zijn op aanvraag. 

De Lunchplank (vanaf 2 personen)        €  11,50 per persoon  
De Borrelplank (vanaf 2 personen)       €  3,50 per persoon 
8-uurs Vergaderarrangement      € 21,50 per persoon 
Koffie/thee arrangementen     vanaf €  2,50 per persoon 
Menukaart              vanaf €   1,50  

Drankenkaart             vanaf €   1,00 per consumptie 
 
Bekijk ook onze menukaart en het krijtbord bij de bar voor andere smakelijke hapjes en gerechten. 
 



 

’T SPECTRUM 
ZAALHUUR 

 

 

 

 

 

 TARIEVEN PER DAGDEEL 
 

ZAAL       SOCIAAL TARIEF  BASIS TARIEF  
Blauw       € 101,00   € 252,50  
Rood/Wit/Oranje     € 36,50   € 91,25  
Groen/Paars      € 23,00   € 57,50  
Roze zaal     € 28,00   € 70,00  
Pleincafé      € 186,00   € 456,00 
 

 Tarieven gelden van ma t/m vr. Tarief weekend op aanvraag.  
 

 
  CAPACITEIT EN ZAALOPSTELLING 
 
 

 ZAAL  M2  U-VORM  CARRÉ  CABARET  SCHOOLKLAS  THEATER  
Blauw  196 m2  50  60  70  32  150  
Rood*  90 m2  24  30  30  24  50  
Wit*  90 m2  24  30  30  24  50  
Oranje  83 m2  24  30  30  24  40  

Roze zaal  50 m2  12  16  -  -  -  
Groen  34 m2  12  16  -  -  -  
Paars  22 m2  -  10  -  -  -  
 
Pleincafé+Foyer     395 m2 

 
Zaalopstelling in overleg 

 
 Rood/Wit kan ook als dubbele zaal gebruikt worden. 



 

 

’T SPECTRUM 
TECHNIEK EN MATERIALEN 

 

 

 

 

 TARIEVEN PER DAG 
 

BLAUWE ZAAL 
Beamer+projectiescherm  € 50,00 
Geluidsinstallatie incl. 2 microfoons € 60,00   

 

PLEINCAFÉ 
Beamer+projectiescherm  € 425,00 
Geluidsinstallatie incl. 1 microfoon € 10,00  
 

OVERIGE ZALEN 
Beamer+projectiescherm  € 25,00 
Geluidsinstallatie incl. 1 microfoon € 60,00  
 

OVERIGE 
Laptop     € 25,00 
Flipover/whiteboard   € 10,00 
 

 Prijzen voor een uitgebreide geluidsinstallatie en toebehoren (extra microfoons, headset etc.) zijn op aanvraag 
 Overige faciliteiten als podiumvoorziening, belichting en decoratie zijn op aanvraag 

 

 
 



 

 
 

’T SPECTR UM 
HORECA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 LUNCH 
 

DE LUNCHPLANK (vanaf 2 personen) 
Om optimaal te kunnen vergaderen, is het belangrijk de interne motor goed 
te laten lopen. Met ‘De Lunchplank’ is het maximaal genieten! De lunch wordt 

gepresenteerd op 2 planken. De ene plank bestaat niet alleen uit een variatie 

van ‘brood op de plank’, maar ook uit een rijk gevulde salade en een 

verrassende maandspecial. Plank twee presenteert een smakelijke mix van 

zuivel, ontbijtgranen, fruit en een zoete lekkernij. De planken worden 
vergezeld door een fles sap en een fles melk. ‘De Lunchplank’ is de ideale 

manier om samen met je tafelgenoten te delen en te proeven van een palet 

aan lekkernijen. Gegarandeerd een lunch van de bovenste plank! U kunt deze 

lunch nuttigen op het Pleincafé of in een vergaderzaal en is vooraf 

telefonisch, per e-mail of aan de bar te reserveren. Bij grote groepen wordt 

de lunch geserveerd in buffetvorm. 

 

               € 11,50 per persoon 

 
Bovenstaande foto’s en omschrijvingen van de inhoud zijn slechts ter indicatie. De inhoud van ‘De Lunchplank’ wisselt namelijk 

dagelijks, maar is altijd verrassend, lekker, betaalbaar, gevarieerd, afgestemd op het type gast en waar mogelijk in samenwerking met 
leveranciers van Schijndelse bodem. Speciale (dieet/allergie)wensen? Laat het ons weten en wij verzorgen een plank op maat! 

Lunchen in het weekend is op aanvraag. 

 
 
 
 

 
 

 

 

VERGADERSNACKS  
 

DE BORRELPLANK (vanaf 2 personen) 
Een plank boordevol hartige warme en koude snacks voor de lekkere trek,     € 3,50 per persoon 
om te delen met het hele gezelschap. 

 
De inhoud van ‘De Borrelplank’ wisselt dagelijks, maar is altijd verrassend, lekker, betaalbaar, gevarieerd, afgestemd op het type gast 
en waar mogelijk in samenwerking met leveranciers van Schijndelse bodem. De Borrelplank is vooraf telefonisch, per e-mail of aan de 

bar te reserveren. Speciale (dieet/allergie)wensen? Laat het ons weten en wij verzorgen een plank op maat! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Breid het 8-uurs Vergaderarrangement uit met een borrelplank of een consumptie aan de bar. 

Breid het 8-uurs Vergaderarrangement uit met een borrelkrat of een consumptie aan de bar. 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

    

 

  

Kleed uw bijeenkomst verder aan met een diner of luxe hapjes. Informeer naar de mogelijkheden! 

ARRANGEMENTEN 
 

8-UURS VERGADERARRANGEMENT 
Een compleet verzorgde bijeenkomst zonder ergens naar om te hoeven kijken? Dan is het 8-uurs vergaderarrangement de 
beste keus! Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met koffie/thee en vervolgens onbeperkt koffie/thee/water gedurende de bijeenkomst; 

 Een mix van zoete lekkernijen in de loop van de ochtend; 

 De Lunchplank; 

 Notitieblokken en pennen; 

 Onbeperkt gebruik van draadloos Internet; 

 Technische ondersteuning indien gewenst.     € 21,50 per persoon 

 

KOFFIE/THEE ARRANGEMENTEN 
Onze koffie/thee arrangementen met diverse zoete lekkernijen zijn ideaal om uw bijeenkomst mee te starten. 

 
Kop koffie/thee met cake   € 2,50 per persoon 

Kop koffie/thee met soesjes  € 2,50 per persoon 
Kop koffie/thee met diverse luxe bonbons € 3,00 per persoon 

Kop koffie/thee met petit four  € 3,50 per persoon 

Kop koffie/thee met petit four met logo € 4,00 per persoon 

Kop koffie/thee met vlaai   € 4,00 per persoon 

Kop koffie/thee met chocoladebol  € 4,50 per persoon 

Kop koffie/thee met luxe gebak  € 4,50 per persoon 

 
 Koffie/thee (en ook water) zijn tevens per kan te bestellen (€ 14,00 per kan koffie, € 12,00 per kan thee, € 2,50 per 

kan ijswater). 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Cadeautip! Trakteer een ander op een smakelijke lunchplank!  



 

 
 

MENUKAART 

Bekijk ook het krijtbord voor onze smakelijke week- en maandspecial 
 

   

 

KOUDE TREK       LEKKERE TREK  

Broodje belegd vlees/kaas/salade   €2,20  Nootjes     €1,50 

Wrap kip of zalm     €3,-  Bittergarnituur     €4,50 
Yoghurt met cruesli en zoet   €2,50  Nachos met dip    €3,- 

Salade van de maand   €5,50  Gebak zie krijtbord   €2,- 
                                  
    

        

WARME TREK      VOOR DE KLEINTJES   

Tosti      €3,50  Kinderbox met een leuke verrassing  €4,50 

Friet      €2,-   

Broodje met snack   €2,50    

Soep met stokbrood en kruidenboter  €3,50   

Uitsmijter ham/kaas    €7,50  Gelieve de lunchplank en borrelplank vooraf te reserveren. 

Snack     €1,50  Mogelijkheden weekend op aanvraag.                                                                                 
  
    

 

MENU’S 

Friet met 2 snacks   €6,-  
Broodje hamburger met friet   €6,50    

Friet met schnitzel   €10,-  

 
Onze menu’s worden geserveerd met een huisgemaakte salade.   
 

    

 

OF.. LAAT JE VERRASSEN  
Lunchplank vanaf 2 personen  €11,50 pp  

Borrelplank vanaf 2 personen  €3,50 pp 

 
 
 



 

 
 

DRANKENKAART 
Bekijk ook het krijtbord voor onze smakelijke week- en maandspecial! 

 

 

   
 

WARME DRANKEN     ALCOHOLISCHE DRANKEN 
Koffie     €1,50  Advocaat slagroom +€0,50  €2,-  

Espresso dubbele +€0,50   €1,50  Jenever jong/oud   €1,50 

Cappuccino    €2,-  Jägermeister   €2,-  

Latte macchiato    €2,-  Vieux     €1,50  

Koffie verkeerd    €2,-  Citroen Brandewijn  €1,50 

Cafeïnevrije koffie    €1,50  Martini Bianco   €3,- 

Cafeïnevrije cappuccino   €2,-  Campari   €3,- 

Thee     €1,50  Whisky    €4,- 

Verse munt thee   €2,25  Baileys    €3,50 

Warme chocomel slagroom +€0,50  €2,25  Mixdranken    €3,50 

      
  WIJNEN  

       Rode wijn Merlot   €3,- 

FRISDRANKEN       Witte wijn Sauvignon Blanc  €3,- 

Coca-cola/Coca-cola light  €2,-  Zoete witte wijn   €3,- 
Spa Rood/Spa blauw   €2,-  Rose    €3,- 
7up     €2,-  Port rood/wit   €3,- 
Tonic     €2,-  Hugo    €3,- 
Bitter lemon    €2,-   

Fanta     €2,-  BIEREN 

Cassis     €2,-  Jupiler van de tap   €2,- 

Lipton Ice Tea/Green Tea  €2,25  Jupiler malt 0,5%  €2,- 

Ranja     €1,-  Hertogjan Pilsener van de tap €2,25 

       Oud Bruin Lindeboom   €2,- 

  Leffe dubbel van de tap  €3,50 

       Leffe tripel/blond   €3,50 

ZUIVEL       Bockbier Hertogjan   €3,- 

Chocomel    €2,25  Rosebier Hoegaarden  €3,- 

Fristi     €2,25  Liefmans   €3,- 

Melk     €2,-  Radler Hoegaarden 0,0/2,0% €2,75 

       Palm    €2,50 

 


