
WINTER SPECIAL PAKKETTEN
NOVEMBER 2021 - MAART 2022



WAT
Diner feest, (nieuwjaars)borrels, winter spelen, festival en

vergadering
 

WIE
Bedrijven, afdelingen, (grote) groepen, vrienden en familie

 
WANNEER

Je op zoek bent naar een unieke locatie voor jouw activiteit
Mogelijk van maandag t/m zondag.

 
WAAR

Verschillende ruimtes beschikbaar per activiteit, zie de
plattegronden.

 
AANTAL PERSONEN

Per activiteit wordt het aantal personen aangegeven.
 

INTERESSE
Vraag een vrijblijvende offerte aan via

event@weelderotterdam.nl

 
Goede bereikbaarheid 
met de auto voldoende
gratis parkeergelegenheid

Gratis snel en stabiel internet

Combineren van locaties
binnen en buiten 

Groene, creatieve
& duurzame locatie
 
Hosting
professioneel en ervaren team

 
 
 

ORGANISEER JOUW MOMENT 
OP DE MEEST CREATIEVE 

PLEK IN ROTTERDAM

 
WEELDE ROTTERDAM

Marconistraat 39, 3029 AG
event@weelderotterdam.nl
www.weelderotterdam.nl 



I N H O U D S O P G A V E
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DINNER PARTY
POPQUIZZEN
SILENT DISCOBUS
FESTIVAL
VERGADERINGEN
HIGHLIGHTS
CONTACT



D I N N E R  P A R T Y
Fantaseer jij van heerlijke gangen aan lange, prachtig

aangeklede tafels? Say no more: alles wordt tot in de

puntjes verzorgd voor een zinnenprikkelende ervaring.

Je dineert in sfeervolle entourage in ons grootschalige

restaurant of in het meer intieme Parkzicht. Beide

ruimtes hebben feestelijke aankleding en winterse

(maar warme) decoratie. Tijdens het diner geniet je

met jouw gezelschap van (h)eerlijke gerechten,

sprankelende kwaliteitswijnen en goede gesprekken in

een huiselijke setting. 

Naarmate de avond vordert, komt langzaam maar

zeker de afterparty op gang. Laat dat maar aan onze

ervaren dj's en hun veelzijdige platenkeuze over. De

flikkerende kaarsen worden uitgeblazen en de ruimte

transformeert tot clubsetting. Wij garanderen een

magische beleving, van het moment dat je binnenkomt

tot aan je vertrek.

PAKKET
Welkomstdrankje + privé chef met shared dining

of drie gangen menu + host + gastvrij personeel +

privé ruimte op het terrein van Weelde +

fantastische winterse aankleding + een dansvloer

+ DJ + geluidsset + disco verlichting.

Prijs per persoon op aanvraag

Vanaf 40 personen





P O P Q U I Z Z E N  Weelde's Waanzinnige Popquiz! Samen met de beste

popquiz-hosts van Rotterdam bieden we een

onvergetelijke avond waar muziek, eten en dans

samenkomen. Tijd om de hersens te kraken en

luidkeels mee te blèren. Dé klassiekers van popmuziek

komen voorbij in een dynamisch spel, met als

competitief element: welk team heeft de meeste

muziekkennis? Onvermijdelijke fanatiekelingen in het

gezelschap en de nodige "oja"-momenten brengen al

gauw het gemoedelijke sfeertje. 

Met humor in presentatie van gastvrije hosts en met

'all time favourites' luid door de speakers, blijft het ook

voor de leek leuk om mee te quizzen - of geeft hij het

op om de dansvloer op te gaan? Boek dit bijvoorbeeld

voor een gezellig vrijgezellenfeest, teambuilding-uitje

of vriendenavond. Dit is helemaal perfect wanneer je

muziekliefhebbers, feestgangers en spelletjesfreaks in

je gezelschap hebt.

 

PAKKET

Welkomstdrankje + host +  popquiz + spelbegeleiders +

meerdere prive areas op het terrein van Weelde +

fantastische winterse aankleding + een dansvloer + DJ

+ geluidsset

Prijs per persoon op aanvraag

Vanaf 80 personen 



S I L E N T  D I S C O B U S Weelde's eigen partybus! Boek deze unieke party

bus als extra area voor jouw feestje. In de bus

staat een dj te trappelen om dit intieme busfeest

legendarisch te maken, gewapend met met

muzikale klassiekers en andere gezellige

dansvloervullers. Of, voor wie wil, een minder

bekende en verrassende plaat tussendoor; als het

jouw gezelschap maar in beweging brengt!

Alle techniek wordt door Weelde geregeld. Onze

sfeerverhogende host zorgt ervoor dat al jouw

gasten een koptelefoon krijgen en het feest kan

beginnen! Voor de echte showtijgers is er een

danspaal aanwezig. Geheel met eigen koeling die

continu wordt bijgevuld voor jullie dorstige

dansers. Silent was nog nooit zo luidruchtig...

PAKKET

Host +  silent disco headphones + prive partybus

met een dansvloer en danspaal + DJ

+ eigen koeling  

Prijs op aanvraag

20 personen 





F E S T I V A L
Tijdens jouw festival dag kun je de buitenwereld even

laten voor wat het is en kom je met jouw gezelschap in

die fijne ‘festivalbubbel’. Iedere activiteit bevindt zich in

een andere ruimte. Zoals het een festival betaamt

dwalen jullie over het terrein, telkens op weg naar een

nieuwe spraakmakende verrassing. Na ontvangst door

bijzondere hosts, is tijd voor glühwein en relaxen bij

vuurtjes nabij onze stretchtent. Omdat de kans groot is

dat er later flink gedanst gaat worden, is er de optie om

vooraf uitgebreid en smaakvol te dineren. 

De line-up mag je zelf invullen, jij bent immers je eigen

festivaldirecteur: optredens van live bands of dj’s,

hottub, popquiz, vuurshow of karaoke? You name it.

Niets is te gek op deze permanente festivallocatie. Bij

Weelde zijn we gespecialiseerd in het creëren van een

totaalbeleving. Met onze ruime ervaring in de

festivalbranche en ons creatieve team zorgen wij ervoor

dat uw feest tot in de puntjes verzorgd wordt. 

 

PAKKET
Welkomsdrankje + hosts + gastvrij personeel +

meerdere festival areas op het terrein van Weelde

+ fantastische aankleding + twee dansvloeren + DJ

+ geluidsset + silent disco + onbeperkt drank

Prijs per persoon op aanvraag

vanaf 100 personen

 





V E R G A D E R I N G Weelde heeft als hippe locatie ontzettend

veel te bieden waar het gaat om sfeervolle

ruimtes die bijdragen aan de productiviteit

en effectiviteit van uw meeting. Parkzicht en

De Blauwe Zaals zijn flexibele werkruimtes

die heel goed te boeken zijn voor

verschillende activiteiten, zoals besloten mt-

vergaderingen, trainingen, presentaties,

heisessies of brainstorms. 

De afgesloten ruimte is zo veelzijdig  dat er

verschillende opstellingen mogelijk zijn. Krijg

inspiratie van de inrichting, de persoonlijke

service en de energie van onze medewerkers!

 

PAKKET
Koffie & thee + waterbar + break snack +

beamer + scherm + garderobe + privé

vergaderruimte + presentatie set-up 

Prijs per persoon op aanvraag

Minimaal 10 personen





K U M Z I T S
Rijke smaken uit het Midden-Oosten

zijn typerend voor het menu van

Kumzits. Smeuïge tahin, rokerige

aubergine en hele geroosterde

bloemkolen om je vingers bij af te

likken. Ze maken gebruik van de

houtoven in de keuken en dat proef je.

www.kumzitsrotterdam.nl

 

E E N  B L O E M E T J E  O P
T A F E L
Een Bloementje op Tafel maakt

prachtige en unieke

bloemdecoraties voor alle

gelegenheden en kan invulling

geven aan al uw andere wensen

waar het om bloemwerk gaat. In

Ridderkerk Bolnes kweekt Lysbeth 

 planten en bloemen in haar

biologische tuin. Alle materialen

zijn natuurlijk, niet geverfd en zo

veel mogelijk biologisch.

www.eenbloemetjeoptafel.nl

 

 

B L I J E  W I J N E N
Blije Wijnen importeert

natuurwijnen in de puurste vorm.

Ze werken inmiddels met zo’n 25

wijnmakers uit Europa. Mooie

mensen met ieder een eigen

verhaal, een passie om op deze

manier wijn te maken. Door middel

van een spraakmakende proeverij

word je in zowel smaak als spraak

meegenomen in het verhaal van de

wijnen.

www.blijewijnen.nl

 



C O N T A C T  

Interesse in onze omvangrijke locatie?

We kijken er naar uit om jullie te

ontmoeten en samen alle

mogelijkheden door te nemen. 

 

WEELDE ROTTERDAM

Marconistraat 39, 3029 AG

event@weelderotterdam.nl
www.weelderotterdam.nl 


