“Een locatie met een
verhaal “ !
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Ons verhaal
Reeds vele decennia biedt de Thonetlaan 165 , aan de oevers van de Schelde , een veilige haven voor
honderden jonge en enthousiaste Zeescouts ! Vele generaties jongeren hebben op deze locatie de
tijd van hun leven beleeft met tal van avonturen op land maar ook op het water…
Via deze nautische weg leren ze omgaan met fundamentele belangrijke waarden zoals engagement,
samenwerking , sociale waarden maar ook beheer van terrein en materiaal . Hier werden en worden
vriendschappen voor het leven gesmeden.
De liefde voor het water heeft ook bij velen een blijvende rol gespeeld in hun latere beroep en /of
hobby.
Om dit alles mogelijk , maar vooral toegankelijk te maken voor ieder ,werd er een indrukwekkende
infra-structuur opgezet . Deze moet het mogelijk maken dat onze jongens en meisjes nog vele
toekomstige decennia van deze veilige haven kunnen genieten !

Jawel, u leest het goed. U huurt niet enkel een unieke locatie in Antwerpen . Een oase van rust en
groen met een uitzicht om u tegen te zeggen . Neen, u steunt tegelijk een fantastische jeugdwerking
in het hart van onze stad en streek. Alle opbrengsten van Pier 165 VZW komen ten goede aan dit
nobele doel .
We hopen dan ook dat “onze parel aan de oevers van de Schelde” U evenveel plezier en geluk kan
bieden als aan zoveel jongeren die hier elke zondag aan scouting doen.

We kijken uit om u op onze terreinen te verwelkomen !

Pier 165 VZW
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Pier 165
Een feest met zicht op de skyline van Antwerpen? Deze zaal biedt u een top -infrastructuur in een
modern en stijlvol kader, kortom alles wat u nodig heeft voor uw vergadering of event !
Deze zaal is perfect voor evenementen en feestjes tot 200 personen. Bij het huren van de zaal krijgt u
ook toegang tot het terras. Vanaf het terras kan u perfect genieten van deze unieke locatie in
Antwerpen . Dit alles in een groen kader .
Capaciteit:

Zittend: 100
Staand: 200
Gelegenheden :
• Bedrijfshappening (productvoorstelling- personeelsfeest -vergaderingen,team-building
enz..)
• Cultuur
• Familiale feesten : baby borrel , huwelijk, communie, lente -en verjaardagsfeest
• Seminaries
Omschrijving :

•
•
•
•

Zaal met vestiaire
Keuken (nog niet beschikbaar)
Muziek en licht
Wifi

•

Optioneel kan er buiten terrein
gehuurd worden .
Tafels en stoelen
Drankkoeling en ingerichte toog
Ruime parkeergelegenheid op de
Thonetlaan

•
•
•

Prijzen : op aanvraag info@pier165.be

3

Baken 165
Uw vergadering, lezing of cultuurevent in een kapel? Dat kan. De te huren kapel is met zijn inrichting
ideaal voor diverse gelegenheden.
Capaciteit:

Zittend: 80
Staand: 100

Gelegenheid:
• Bedrijfshappening
• Cultuur
• Events allerlei
• Spirituele plechtigheid
• Koffietafel
• Receptie
• Vernissages
• Seminaries
Omschrijving :

•

Zaal

•
•

Wifi
Optioneel kan er buiten terrein
gehuurd worden .
Tafels en stoelen indien gewenst
Ruime parkeergelegenheid op de
Thonetlaan

•
•

Prijzen : op aanvraag info@pier165.be
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Boei 165
Bent u op zoek naar een kleiner, gezellig zaaltje voor een feestje of een vergadering? Dan kan u ook
bij ons terecht! Boei 165 heeft zijn eigen typische karakter met enkele nautische accenten.
Capaciteit:

Zittend: 30
Staand: 40

Gelegenheid:
• BBQ (mits afhuur grasveld)
• Bedrijfshappening
• Cultuur
• Familiaal: trouw, communie, koffietafel
• Vergaderingen kleinschalig
• Gezellig samenzijn
Omschrijving :

•
•
•
•
•
•

Gezellig zaaltje
Drankkoeling en ingerichte toog
Tafels en stoelen indien gewenst
Drankkoeling en ingerichte toog
Ruime parkeergelegenheid op de
Thonetlaan
Optioneel kan er buiten terrein bij
gehuurd worden.

Prijzen : op aanvraag info@pier165.be
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’t Sas 165
Een feest in een leuk ingerichte tent dicht bij de lichtjes van de Schelde? Dan is ’t Sas 165 wat u
zoekt! U kan de tent gemakkelijk inrichten naar uw voorkeuren /of thema ! Een uniek gegeven aan
de oevers van de Schelde !
Capaciteit:

Zittend: 100
Staand: 200

Gelegenheid:
• BBQ (mits afhuur grasveld)
• Bedrijfshappening
• Cultuur
• Familiefeesten (verjaardag,baby borrel , huwelijksfeesten enz…)

OPGELET! ’t Sas 165 wordt enkel van april tot en met oktober verhuurd.( met uitzondering van
midden augustus tot en met midden september)
Omschrijving :

•
•
•
•
•

Tent met houten vloer
Drankkoeling en demonteerbare
togen
Tafels en stoelen indien gewenst
Ruime parkeergelegenheid op de
Thonetlaan
Optioneel kan er buiten terrein bij
gehuurd worden.

Prijzen : op aanvraag info@pier165.be
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Extra’s
Er wordt extra huurprijs gevraagd bij opstelling van tenten, Foodtrucks, BBQ’s, speeltuigen, terrassen
enz. op de grasvelden.
Er zal een vaste prijs voor de opkuis vastgesteld worden, deze zal in uw huurovereenkomst worden
medegedeeld.
Dranken ( bier,frisdrank en wijnen) worden steeds via de organisatie Pier 165 betrokken. Een
drankenlijst wordt u bezorgd bij het afsluiten van uw huurovereenkomst.
Zeer ruime keuze uit wijnen en sprankelende dranken – raadpleeg onze eigen wijn - site :
https://zeescouts.hetwijnhuis.be/

We voorzien ook permanentie tijdens je feest of event .
Wens je medewerking met de organisatie van je feest/event, dan kan je gebruik maken van ons
eventburo – Eventief ! Ingeval van een totaalconcept nemen zij graag de volledige organisatie waar ,
van catering , licht-en geluidinstallaties tot volledige aankleding van je feest !

Vragen en inlichtingen
Mocht één van onze locaties jullie bekoren , neem dan gerust vrijblijvend contact op met :
Dhr. Bastenie Patrick : pbastenie@hotmail.com - 0474/019844
Mevr. Magnus San : sanmagnus@eventief.be – 0478/541144
Je kan steeds onze agenda voor beschikbare data raadplegen op www.pier165.be
Ons adres :
PIER 165 VZW
Thonetlaan 165
Antwerpen (Linkeroever)
We hopen jullie spoedig te mogen verwelkomen op onze terreinen voor een verkennend gesprek !

Tot binnenkort,
Patrick en San
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