
Uw activiteit bij Het Turfschip
Het Turfschip biedt alle ruimte en mogelijkheden voor een activiteit voor 
uw bedrijf of om in alle rust te vergaderen. Van een professionele  
bedrijfspresentatie tot een groot congres of spetterend bedrijfsfeest.

Levensgebeurtenissen viert u met familie en vrienden. Ons team staat 
klaar om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken en u te  
ontzorgen, of het nu gaat om een verjaardagsdiner, swingende bruiloft of 
een persoonlijk en intiem afscheid van een geliefde.

In deze brochure leest u over de mogelijkheden binnen Het Turfschip. 

Weet u niet welke ruimtes het beste zou passen bij de door u gewenste 
activiteit? Neem gerust contact met ons op. Wij denken met u mee en 
adivseren u graag. Laat u ook culinair verrassen door de tallrijke  
mogeljkheden van onze accommodatie.

Verrassend veelzijdig
Door de veelzijdigheid en flexibiliteit van Het Turfschip is er verrassend 
veel mogelijk en kunnen wij een op maat gemaakte offerte voor u  
uitbrengen - wat u ook organiseert bij ons!

Het Turfschip
Schipperstraat 2

4871 KK Etten-Leur
E: info@hetturfschip.nl

T: 076 - 501 31 45



Naam Oppervlakte. Max. capaciteit

Adriaan van Bergenzaal 280 m2 500

Het Achterschip 126 m2 170

Het Voorschip 193 m2 250

Binnenhof 303 m2 600

De Brigantijn 48 m2 40

Botter 33 m2 24

Schoener 39 m2 40

Tjalk 38 m2 30

Het Fregat 36 m2 30

Het Galjoen 50 m2 50

Statenkamer 46 m2 50

Raadskamer 30 m2 20

Herenkamer Stuurboord 60 m2 50

Herenkamer Bakboord 48 m2 40

Sporthal 1.509 m2 1.500

Een aantal ruimtes kan gecombineerd worden, zodat de juiste 
setting voor u samengesteld kan worden. Meer informatie en 
mogelijkheden per zaal kunt u vinden aan het einde van dit 
document.

Onze ruimtes
Alle ruimtes in Het Turfschip zijn voorzien van alle moderne  
faciliteiten. Voor elk type bijeenkomst is er een passende ruimte. 
Door de aankleding en indeling kan een intieme sfeer gecreëerd 
worden of juist een ideale ruimte voor een congres, beurs of  
presentatie.

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze ruimtes en de 
oppervlakte. Verderop in deze brochure worden de ruimtes nader 
beschreven.

Meer ruimte nodig?
De sporthal kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld een beurs 
of evenement. De vloer van de sporthal wordt bekleed met vloer-
bedekking en door het toepassen van de juiste belichting en inzet 
van geluid, wordt de perfecte beursvloer gecreëerd. 

Het Turfschip

 14 Multifunctionele zalen
 Audiovisuele voorzieningen
 Gratis parkeren
 Hotel met royale kamers
 Goed bereikbaar (A58/A16)
 Eetcafé en catering
 Gratis WiFi



Adriaan van Bergenzaal
De Adriaan van Bergenzaal is onze theaterzaal, maar ook te 
gebruiken als congreszaal. Er zijn 4 aflopende hoogteniveaus en 
een vast podium. Doordat de stoelen er niet nagelvast in staan, kan 
de ruimte geheel of gedeeltelijk worden aangepast zodat er een 
zaal met een vlakke vloer ontstaat. Hierdoor is deze ruimte ook 
inzetbaar als congreszaal. 

De ruimte is voorzien van moderne audio-, video- en verlichtings-
faciliteiten. Er is een eigen horecavoorziening gekoppeld aan deze 
zaal, zodat private catering diensten geleverd kunnen worden óf 
dat u zelf voor uw eigen catering zorgt.

Foyer
Om de mogelijkheden en de ontvangst van uw gasten uit te  
breiden, kan gebruik gemaakt worden van Het Binnenhof. Dit is de 
centrale foyer van Het Turfschip met een strategische ligging.

Oppervlakte 280 m2

Maximale capaciteit 500

Capaciteit bij opstelling

Theater 435

U-opstelling 60

Klasopstelling 120

Vergaderopstelling 80

Banquet 160

Receptie 250

Feest 500

De zaal biedt:
  Eigen horecafaciliteit
  Vast podium
  Theaterfaciliteiten
  Audio/video

Deze zaal is geschikt 
voor:

  Congressen
  Theatervoorstel-

lingen
  Bedrijfs- of product-

presentaties
  Evenementenzaal 
  Feestzaal



Het (Voor- en Achter) Schip
Het Schip is een multifunctionele sfeervolle zaal, geschikt voor  
tal van activiteiten. Van congres tot feestlocatie, van receptie, 
babyshower of bruiloft tot een intieme herdenking. De gehele zaal 
is gelijkvloers en beschikt over moderne audio-, video- en verlich- 
tingstechniek. Door het plaatsen van een mobiel podium ontstaat 
een ideale ruimte voor een presentatie of congres.

Foyer
Om de mogelijkheden en de ontvangst van uw gasten uit te  
breiden, kan gebruik gemaakt worden van Het Binnenhof. Dit is de 
centrale foyer van Het Turfschip met een strategische ligging.

Opsplitsing zaal
De zaal kan opgedeeld worden in het Voorschip (met daglicht en 
193 m2) en Achterschip (zonder daglicht en 126 m2) voor kleinere 
gezelschappen. Een akoestisch dempende scheidingswand zorgt 
ervoor dat gebruikers van de twee ruimtes geen hinder van elkaar 
ondervinden. Het Schip beschikt over een aangrenzende horeca- 
keuken. Deze keuken kan afgehuurd worden in combinatie met Het 
Achterschip of Het Schip wanneer u de catering in eigen beheer 
wilt regelen.

Oppervlakte 319 m2

Maximale capaciteit 500

Capaciteit bij opstelling

Theater 380

U-opstelling 120

Klasopstelling 100

Vergaderopstelling 120

Banquet 200

Receptie 320

Feest 500

De zaal biedt:
  Eigen horecafaciliteit
  Mobiel podium
  Audio/video
  Aangrenzende  

keuken

Deze zaal is geschikt 
voor:

  Vergaderingen
  Congressen
  Feestzaal (receptie/

bruiloft)
  Afscheid/herdenking
  Presentatie



Het Binnenhof
Het Binnenhof is centraal gelegen in Het Turfschip. Met het hoge 
plafond en sfeervolle aankleding is het gezellig vertoeven in deze 
ruimte. Een lange bar en gezellige zitjes versterken de aantrekke- 
lijkheid van deze ruimte. De inrichting kan op maat afgestemd 
worden waarbij verschillende stijlen mogelijk zijn.

Met uitzicht op de Leurse haven en aangrenzend terras is Het 
Binnenhof een lichte en aangename ruimte. Uw gasten ontvangen 
wij hier graag met een kopje koffie of serveren er een uitgebreid 
lunchbuffet. Het Binnenhof leent zich eveneens uitstekend als  
vloer voor uw beurs of expositie.

Ontvangstruimte Het Schip of Adriaan van Bergenzaal
Door de strategische ligging tussen de Adriaan van Bergenzaal en 
Het Schip kan Het Binnenhof perfect ingezet worden voor  
ontvangst en/of lunch-/dinerruimte.

Oppervlakte 303 m2

Maximale capaciteit 600

Capaciteit bij opstelling

Theater 300

Banquet 240

Receptie 450

Feest 600

De zaal biedt:
  Eigen horecafaciliteit
  Audio/video
  Centrale ligging

Deze zaal is geschikt 
voor:

  Ontvangst en lunch-/
dinerruimte

  Beurs/expositie
  Evenementen



De Herenkamers
De Herenkamer ligt op de eerste verdieping van Het Turfschip en 
bestaat uit twee ruime zalen: Herenkamer Bakboord (48 m2) en 
Herenkamer Stuurboord (60 m2). Vanuit deze luxe ruimtes is er een 
prachtig uitzicht door de grote ramen op de Leurse haven, molen 
De Lelie en de oude zeepfabriek. Afhankelijk van de grootte van 
uw gezelschap kan De Herenkamer in zijn geheel of gedeeltelijk 
gehuurd worden.

De ruimtes zijn zeer goed te gebruiken voor een vergadering of 
trainingen. Ook zijn ze geschikt voor een besloten (familie)diner.

Oppervlakte 108 m2

Maximale capaciteit 80

Capaciteit bij opstelling

Theater 80

U-opstelling 24

Klasopstelling 30

Vergaderopstelling 38

Banquet 50

Receptie 90

Feest 70

De zaal biedt:
  Bediening vanuit 

catering
  Besloten ligging voor 

privacy

Deze zaal is geschikt 
voor:

  Boardmeetings
  Subzalen (voor  

parallelsessies)
  Trainingen/ 

cursussen
  Besloten diner of 

bijeenkomst



Statenkamer
De Statenkamer is een van de Boardrooms op de eerste verdieping 
en biedt een perfecte ruimte voor zakelijke en/of besloten bijeen-
komsten. 

De zaal is eigentijds ingericht en voorzien van moderne  
faciliteiten. De zaal is uitermate geschikt voor vergaderingen of 
voor het geven van trainingen of cursussen. Door de ligging van de 
zaal ten opzichte van de grote zalen, kan deze ook ingezet worden 
voor workshops of parallelsessies.

Oppervlakte 46 m2

Maximale capaciteit 50

Capaciteit bij opstelling

Theater 35

U-opstelling 16

Klasopstelling 12

Vergaderopstelling 20

Banquet 24

Receptie 50

De zaal biedt:
  Bediening vanuit 

catering
  Besloten ligging voor 

privacy
  Flexibele inzetbaar-

heid

De zaal is geschikt 
voor:

  Vergaderingen
  Presentatie
  Trainingen/ 

cursussen
  Besloten bijeen-

komst



Raadskamer
De Raadskamer biedt door zijn unieke vorm een perfecte ruimte 
voor vergaderingen of besloten bijeenkomsten en intieme diners.

De zaal is eigentijds ingericht en voorzien van moderne  
faciliteiten. De zaal is uitermate geschikt voor vergaderingen of 
voor het geven van trainingen of cursussen. Door de ligging van de 
zaal ten opzichte van de grote zalen, kan deze ook ingezet worden 
voor workshops of parallelsessies.

Oppervlakte 30 m2

Maximale capaciteit 20

Capaciteit bij opstelling

Theater 20

U-opstelling 10

Klasopstelling 14

Vergaderopstelling 14

De zaal biedt:
  Besloten ligging voor 

privacy
  Flexibele inzetbaar-

heid

De zaal is geschikt 
voor:

  Vergaderingen
  Presentatie
  Trainingen/ 

cursussen
  Besloten bijeen-

komst



Overige zalen
Naast de drie grote zalen en een aantal Boardrooms beschikt  
Het Turfschip over meer functionele zalen, variërend in omvang. 
Alle zalen zijn eigentijds ingericht en voorzien van moderne  
faciliteiten en zijn uitermate geschikt voor vergaderingen,  
trainingen of cursussen. Door de ligging van de zalen ten opzichte 
van de grote zalen kunnen ze ook ingezet worden voor workshops 
of als subruimte.

Tjalk, Het Fregat en Het Galjoen
De zalen Tjalk (38 m2), Het Fregat (36 m2) en Het Galjoen  
(50 m2) kunnen elk als aparte ruimte gebruikt worden. Ze zijn ook 
te koppelen tot één ruimte, zodat er een ruimte beschikbaar is van 
totaal 124 m2 met een maximale capaciteit van 120 personen. De 
zaal Tjalk en Het Fregat zijn ook zonder Het Galjoen te koppelen, 
hierdoor is er altijd wel een ruimte dat past bij uw activiteit. 

De Brigantijn
De Brigantijn (48 m2) bevindt zich op de begane grond en is uiter-
mate geschikt voor vergaderingen of voor het geven van trainingen 
of cursussen. 

De zalen bieden:
  Besloten ligging voor 

privacy
  Flexibele inzetbaar-

heid

Deze zalen zijn  
geschikt voor:

  Trainingen/ 
cursussen

  Vergaderingen

Botter en Schoener
De combinatie Botter/Schoener is met 
zijn warme huiskamerinrichting een 
voorbeeld van veelzijdigheid binnen 
Het Tufschip. Deze ruimte is zowel 
als één ruimte te gebruiken maar ook 
gesplitst: Botter (33 m2) en Schoener 
(39 m2). 

De ruimte is uitermate geschikt voor 
intieme personeelsfeesten, familie- 
diners maar ook voor vergaderingen of 
het geven van trainingen of cursussen. 



Sporthal
De NOC*NSF sporthal kan ook ingezet worden als (extra) vloerop-
pervlakte tijdens bijvoorbeeld een evenement of beurs. De  
sportvloer kan helemaal bedekt worden met een speciale vloer, 
waardoor het een neutrale en zakelijke uitstraling krijgt. Ook de 
wanden kunnen van gordijnen worden voorzien voor de juiste sfeer 
in de hal. Met onze mobiele oplossing voor licht en geluid is de hal 
multifunctioneel inzetbaar.

De totale capaciteit van de vloer bedraagt 1.000 personen voor 
zakelijke bijeenkomsten. Indien nodig kan de tribune erbij ingezet 
worden waar nog eens 500 personen plaats kunnen nemen. 
Concerten en beurzen bieden ruimte aan 1.500 bezoekers. Door de 
gunstige ligging ten opzichte van de andere ruimtes in Het  
Turfschip kan er ook gezorgd worden voor catering.

De sporthal kan natuurlijk ook ingezet worden voor gezellige, 
sportieve (personeels)feesten: een voetbal- of volleybaltoernooi, 
afsluitend met een heerlijk diner in onze horeca. 

De sporthal biedt:
  Flexibele inzetbaar-

heid
  Licht/geluid
  Vloer- en wand- 

bedekking voor  
professionele  
uitstraling

De sporthal is  
geschikt voor:

  Beurzen/ 
evenementen

  Concerten
  Sporttoernooien

Oppervlakte 1.500 m2

Maximale capaciteit 1.500

Capaciteit bij opstelling

Theater 1.000

Tribune 500

Concert (excl. tribune) 1.500



Taveerne Gaston
In de Taveerne van Het Turfschip zwaait de 
sympathieke Vlaamse Gaston de scepter. In zijn 
restaurant serveert hij van donderdag tot en met 
zondag heerlijke proeverijen en familietafels. 
Op de tap en bierkaart staan altijd verrassende 
bieren.

Op andere dagen stelt hij zijn ruimte graag 
beschikbaar voor intieme diners, lunches maar 
ook als vergaderlocaties die Bourgondisch willen genieten.

Vanuit Taveerne Gaston heeft u een prachtig uitzicht op de Leurse 
Haven, molen De Lelie en de oude zeepfabriek. Aan de havenkant 
is er een mooi terras waar het heerlijk vertoeven is.

Meer informatie over de taveerne: www.taveernegaston.nl.

Oppervlakte 108 m2

Maximale capaciteit 80

Capaciteit bij opstelling

Theater 80

U-opstelling 20

Vergaderopstelling 45

Banquet 60

Receptie 80

Feest 80

De taveerne biedt:
  Gezellige, warme 

ambiance

De taveerne is  
geschikt voor:

  Besloten bijeen-
komst

  Intieme diners
  Diner- of lunch- 

bijeenkomsten



Hotel
Het Turfschip heeft acht ruime en comfortabele twee persoons- 
kamers waarvan er twee ook als familiekamer te gebruiken zijn. 
Hier komt u tot rust na een lange dag vergaderen, uw eigen feest 
of een uitstapje in de regio. De hotelkamers zijn smaakvol ingericht 
en hebben ieder een eigen kleur. Vanuit uw kamer heeft u uitzicht 
op de Leurse Haven, de oude zeepfabriek en stellingmolen De 
Lelie.

Door de ligging vlakbij de A16 en A58 is Het Turfschip goed bereik-
baar vanuit de Randstad of België. 

Speciaal voor bedrijven kan gebruik gemaakt worden van een  
staffelkorting. Informeer naar de mogelijkheden.

Onze hotelkamers:
  8 Ruime, comforta-

bele kamers
  Gratis parkeren voor 

de deur
  Gratis WiFi
  Goed bereikbaar 

(A16/A58)
  Beste prijs/kwaliteit-

verhouding*

* Bron: booking.com

Let op:
Het Turfschip beschikt niet over 
een 24-uursreceptie. Buiten de 
openingstijden van het café/
restaurant kunt u de kamers (2e 
etage) per trap bereiken via de 
aparte hotelingang.



Meer weten?
Neem gerust contact met ons op. 

Wij denken met u mee en adivseren u graag. Ook de culinaire aanvulling 
van uw event kunnen wij verzorgen. Voor elk soort evenement of bijeen-
komst maken wij een passende offerte.

Of kom gewoon eerst langs en ervaar zelf de sfeer van Het Turfschip!

Het Turfschip
Schipperstraat 2
4871 KK Etten-Leur
E: info@hetturfschip.nl
T: 076 - 501 31 45


