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De Houthallen is gevestigd op het Galvanitas fabrieksterrein te Oosterhout. In de tijdloze 
hangars werden vroeger schoolstoeltjes gemaakt. Het gehele fabrieksterrein wordt nieuw 
leven in geblazen en zal een bruisende hotspot worden van wonen, werken, vrijetijds-
activiteiten, horeca en cultuur. Stukje bij beetje zal dat steeds meer invulling krijgen. 
Wat is er op dit moment nog meer te vinden op het Galvanitas fabrieksterrein?

It’s all about being 
good neighbours

Het Galvanitas fabrieksterrein ligt langs het Wilhelminakanaal. 
Je kunt het terrein oprijden aan de kant van de Eikdijk naast 
het politiebureau. Parkeren doe je gratis! 

lunch borrel BBQ beach Live muziek

Deze ambachtelijke bierbrouwerij op het Galvanitasterrein is gecreëerd door de broers Willem en 
Paul Thuring. Proef dit tarwebier uit het Brabantse Oosterhout met een verrassende frisse afdronk. 
“Herkenbaar, recht door zee, zuiver en natuurlijk, als een frisse lenteochtend”.
Bourgogne Kruis is natuurlijk verkrijgbaar bij de Houthallen! Tap dit bijzondere biertje zelf uit 
onze tapwand!

Galvanitasfabriek
Wilhelminakanaal Zuid 104
4903 RA Oosterhout

Openingstijden:
Do - Za  12:00 - 00:00
Zo 12:00 - 22:00

Meer info of vragen?
info@dehouthallen.nl

BROUWERIj BOURGOGNE KRUIS

DE CULTUURMAKERIJ

lodds16

MOYA
MOYA Museum of Young Art bevindt zich in de fabriekshal naast de Houthallen en toont een diversiteit in 
kunst en haar makers. Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, fotografie tot digitale kunst. 
MOYA is de springplank voor kunstenaars om de kunstwereld te betreden. Kom een kijkje nemen en laat 
je inspireren in dit bijzondere museum voor moderne kunst. PS Alle kunstwerken zijn te koop!
We hebben een aantal leuke arrangementen samengesteld in combinatie met een bezoek aan MOYA als 
een BBQ-art dinner. Informeer ernaar via info@dehouthallen.nl.

Een inspirerende leer-/werkomgeving voor de jeugd. 
Tevens beschikbaar voor andere mooie doeleinden als vergaderingen, 
brainstormsessies of andere bijeenkomsten van bedrijven en instellingen.

In de Galvanitasfabriek hangars ontstaat een unieke plek. Een co-working space voor cultuur, 
De Cultuurmakerij. Een plek waar vele mensen samen zullen komen om cultuur te maken, samenwerkingen 
te smeden en gewoonweg te vertoeven tussen al het moois dat deze plek te bieden heeft. 
Wij bieden verenigingen en cultuurproductie de mogelijkheid om op flexibele basis een werkruimte, 
vergaderruimte of zaal te huren. Uiteraard voorzien van alle gemakken en apparatuur. Je hoeft alleen 
maar je talent mee te nemen. Meer informatie vind je op www.decultuurmakerij.nl.

Welkom bij de bruisende 
horeca hangout op het 
voormalige Galvanitas 
fabrieksterrein in 
Oosterhout 

eat, drink, RELAX and be thankful.



Samen BBQ-en op ons stadsstrand!  
De BBQ-pakketten zijn voorgegaard en verwarm 
je zelf nog heel even op de zwarte BBQ-tonnen 
op het strand óf op ons terras voor de Houthallen. 
Het pakket bestel je van tevoren via  
www.dehouthallen.nl of ter plekke via de 
QR-code op tafel en staat vervolgens voor je 
klaar bij de keuken. We hebben een vlees- en 
vega-pakket voor jullie samengesteld.  
Voetjes in het zand en genieten maar!

Nog trek in wat zoets na? We hebben heerlijk 
ambachtelijk ijs in 6 verschillende smaken!

DRINKS FOOD
Zin in een borrelhap, smoothie of flatbread? Scan de 
QR-code op je tafel en het menu verschijnt vanzelf op je 
telefoon. Bestel & betaal gemakkelijk en zodra het klaar 
is, krijg je een SMS om je eten af te halen bij de keuken.

uniek self-service concept
De Houthallen is een chille hangout in een oude fabriekshal met stadsstrand, waar je  
heerlijk kunt lunchen, chillen, borrelen en BBQ-en in een uniek self-service concept. 
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Maar liefst 6 verschillende bieren kun je  
tappen uit onze 2 bier tapwanden!
 1  Kies je bieren op het scherm, 
 2  betaal contactloos, 
 3  pak de bijbehorende glazen eronder en 
 4  TAPPEN MAAR!

Hetzelfde geldt voor onze wijn tapwand,  
waar je een biologische rode wijn, een witte  
Chardonnay en Sauvignon blanc en een  
heerlijke rosé (ook biologisch) kunt tappen.

Deze locatie leent zich perfect om informeel samen  
te zijn. Speel eens gezellig een spelletje!
Binnen hebben we een hele spelletjeskast vol met  
familiespellen en voor buiten hebben we o.a. het spel  
Corn Hole, dé nieuwe rage uit Amerika, nu ook in  
Nederland bij de Houthallen!

Wil jij graag met vrienden of collega’s een spelletje  
spelen? Informeer ernaar bij één van de medewerkers! 

Game on!!!

TRASH & 
TOILET ART 
by Eus Roovers

BIER
PROEVERIJ

De Houthallen is dé plek voor een gezellig groepsuitje! Een informele BBQ of lunch kun je 
aankleden met een bierproeverij incl. bezoek aan de brouwerij Bourgogne Kruis, spelletjes op 
de binnenplaats, een bezoek aan het naast ons gelegen museum MOYA, een vergadering bij 
Loods16, een optreden bij de Cultuurmakerij, live muziek. 

Kortom: deze unieke plek puilt uit van de TE leuke mogelijkheden! 

Naast de Houthallen hebben we een stadsstrand gemaakt voor de mooie dagen!  
100 kub zand is er uitgestort, dus lekker laid back chillen in een heerlijke  
vakantievibe en de voetjes in het zand deze zomer.

DJ’s & LIVE MUZIEK 
Op vrijdag, zaterdag en zondag is er regelmatig een DJ, gitarist of singer-songwriter 
aanwezig! Bij minder weer is dit uiteraard gezellig binnen tegenover de tapwand. 

TAP je eigen biertje of wijntje uit de tapwanden, haal  
je fris en je 0,0 uit de blikjesautomaaat en serveer je 
eigen cappuccino uit de VW-bus. Betalen doe je heel  
makkelijk contactloos met je pinpas of telefoon.

SCAN, BESTEL
& GENIET

TAP PAY ENJOY

life’s a beach

De tapwand én blikjesautomaat zitten  
vol bijzondere bieren! Boek je bier- 
proeverij mét snacks en maak een mooie 
bierbeleving met de 5 verschillende  
bieren voor jou uitgekozen door onze  
biersommelier Bart.  
Wil je een proeverij met biersommelier? 
Dat kan vanaf 15 personen!

Informeer ernaar bij onze collega’s of  
via info@dehouthallen.nl.

GROEPSUITJE

BBQ-TIME!
Zodra je de QR-code scant op je 
tafel verschijnt het menu en kun 
je bestellen! O.a. op het menu:

VIKING BREADS  Flatbreads  
uit de grill met pulled beef,  
gerookte zalm of 4 kazen

SMOOTHIES  Heerlijke  
fruit- & groentesmoothies 

BORREL  Chicken tender strips, 
crispy onion rings, een plateau 
twisters (krulfriet) en nog  
meer lekkers 

APPELTAART  Verse appeltaart 
met slagroom! Heerlijk bij je 
cappuccino of als dessert!

IJS  Ons ijs komt van La Venetia, 
een familiebedrijf en reeds sinds 
80 jaar ambachtelijk ijsbereider. 
Bereid met eersteklas zuivelpro-
ducten en supervers fruit. O.a. in 
de smaken pistache en yoghurt 
bosvruchten te bestellen. 

What’s on the menu?

De tekst en tekeningen in de toiletten en op de 
afvalcontainers zijn afkomstig van Eus Roovers.
Eus Roovers is een Oosterhoutse kunstenaar,  
die grappige tekeningen maakt, waarin hij  
beeld en tekst combineert. Eenvoud en humor 
zijn onmisbare elementen in zijn werk.
 
Hoe leuk dat Eus bij ons de trash & toilet art 
heeft verzorgd, zo kom je altijd met een  
glimlach van de wc!
 
Meer info op www.eusroovers.nl


