
Inleiding

All-in arrangementen

Muziek & entertainment

Al vanaf 2 personen!

Sfeervolle locatie



Veelgestelde vragen: 

Hoe kan ik reserveren voor een 

themafeest?

Dit kan telefonisch op 073-5492375, de 

openingstijden van ons kantoor zijn van 

maandag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur. (ook 

vaak ’s avonds bereikbaar, probeer het 

gerust) of per email info@tunneke.nl. 

Graag hiervoor uw n.a.w. gegevens, 

aantal gasten en feestdatum doorsturen. 

Ook kunt u een aanvraag plaatsen via 

onze feestagenda op www.tunneke.nl. 

U ontvangt dan van ons binnen 24 uur 

een bevestiging / reactie per mail. 

Wanneer dien ik het juiste aantal 

gasten door te geven?

U mag tot 7 dagen voor de feestdatum 

10% van het aantal gereserveerde gasten 

afwijken, deze marge geldt zowel naar 

boven als naar beneden. 

Hoe werkt het met de betaling bij ’t 

Tunneke?

Gezelschappen tot en met 20 personen 

dienen op de avond contant of middels 

pin het bedrag te voldoen. Op verzoek 

kan een factuur vooraf worden gestuurd. 

Gezelschappen vanaf 21 personen 

kunnen er ook voor kiezen om na 

ontvangst van de factuur (per post 

of email) het bedrag binnen 8 dagen 

middels bank over te maken. 

Welke gelegenheid u ook heeft te vieren 

of zomaar een avondje uit wilt; ’t Tunneke 

themafeesten staan garant voor een 

onvergetelijke avond vol humor, sfeer en 

gezelligheid.

Persoonlijke aandacht

Door de sfeervolle entourage, de 

Brabantse gemoedelijkheid en de 

informele sfeer voelt u zich meteen 

thuis. Uiteraard schenken wij graag extra 

aandacht aan de feestvierders van uw 

gezelschap. 

De jarige, jubilaris of het bruidspaar 

wordt dan extra in het zonnetje gezet.

Zijn er andere persoonlijke wensen, 

ook daar houden wij graag rekening 

mee. Zoals aanpassingen in het menu 

in verband met een dieet of allergie of 

plaatsen in de locatie. 

Overtuig u van onze mogelijkheden en 

unieke sfeer. Proef met deze brochure al 

een beetje hoe Brabant op zijn best is. 

Themafeesten

’t Tunneke biedt bijzondere themafeesten 

van topkwaliteit, alles is inclusief, dus 

gerechten proeft en schenkt u onbeperkt. 

Amusement van de bovenste plank 

maakt het feest helemaal compleet. 

Acteurs en muzikanten vermaken u en 

uw gasten aan tafel. De DJ zorgt voor een 

swingende afsluiting. Een themafeest 

betreft een 4,5 uur durend arrangement. 

‘t Tunneke themafeesten
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Open Inschrijf & Besloten feesten (op maat)

Al vanaf 2 personen kunt u zich inschrijven 

op de open inschrijfarrangementen op 

Feestlocatie Amusant in Schijndel. Vanaf 

35 personen is er de mogelijkheid een 

besloten ruimte te reserveren. Wilt u 

liever een besloten locatie? Ook dat kan 

natuurlijk, wij horen graag uw wensen en 

verzorgen een feest op maat.

Naast locatie Amusant is Fort Hedikhuizen 

een bijzondere locatie waar u gebruik van 

kunt maken.  

 

Op www.tunneke.nl kunt 

u zich inschrijven voor onze 

nieuwsbrief. Wij houden u dan op 

de hoogte van het laatste nieuws 

en onze acties.

Vooraf telefonisch reserveren via

073-5492375

Belangrijk om te weten
• Ieder feest dient u vooraf telefonisch te 

reserveren: 073-5492375.

• De deuren openen altijd 30 minuten 

voor aanvang van het feest.

• Bekijk de feestagenda voor de exacte 

data per feest.

Weten hoe een 
arrangement verloopt?

Filmpjes van onze arrangementen 

bekijkt u op: 

www.tunneke.nl

Wat zijn de prijzen voor kinderen?

Op onze themafeesten van ’t Tunneke is er een korting van 50% voor kinderen van 1 t/m 11 jaar. 

Kan er rekening worden gehouden met speciale menuwensen?

Jazeker, indien u of één van uw gasten rekening dient te houden met een speciaal dieet is het 

van belang dat onze koks daarvan op de hoogte zijn. Ze zorgen dan dat er aparte gerechten 

worden klaargemaakt. Dit is tevens van toepassing voor vegetariërs, veganisten of gasten die uit 

geloofsoverweging b.v. geen varkensvlees eten. 

Wat kost een annuleringsverzekering?

De annuleringsverzekering bedraagt 5% van het totaalbedrag, 

met een minimale premie van € 35,=. 

Hoe laat begint een themafeest bij ‘t Tunneke?

Maandag t/m donderdagavond Ontvangst tussen 19:00 en 19:30 uur - Einde 23:30 uur

Vrijdag en zaterdagavond  Ontvangst tussen 19:30 en 20:00 uur - Einde 24:00 uur

Zondag   Ontvangst tussen 17:30 en 18:00 uur - Einde 22:00 uur

Voor besloten feesten zijn tijd en tijdsduur natuurlijk in overleg te bepalen!

Op welke locatie word ik verwacht?

De open inschrijfavond voor de themafeesten vinden altijd plaats op de feestlocatie Amusant 

aan de Boschweg in Schijndel. Op uw bevestiging staat alle informatie vermeld. 

Besloten feesten kunnen ook georganiseerd worden in Fort Hedikhuizen of op aanvraag bij 

Feestlocatie Amusant in Schijndel. 

Wat te doen als ik of een van mijn gasten slecht ter been is of in een rolstoel zit?

Belangrijk is dat dit bij ons bekend is, we kunnen dan de voorkeur geven voor plaatsen op de 

begane grond. Op onze locatie Amusant en Fort Hedikhuizen is geen speciaal invalidetoilet. 

Wij komen met en touringcar, is er een ruimte voor de chauffeur?

Ja hoor, uw chauffeur wordt door ons prima verzorgd. Er is een speciale ruimte en wij zorgen 

voor eten en drinken. Uiteraard op onze kosten!

Waar kan ik bij feestlocatie Amusant 

parkeren?

Er is een ruime parkeerplaats op ca. 200 

meter bij de Pets Place / Action. 



Rimpelbosch menu 

Op tafel

Kruidenboter en bruine oberländer. 

Grootmoeders Groentensoep. 

Hoofdgerechten

Zalmfilet, victoriabaars en 

tilapiafilet, kalkoenspies, biefstuk, 

runderburger en kipfilet, Hierbij: 

Verse fruitsalade, pasta, warme 

aardappelgarnituur, verse 

groenten, stokbrood, plukbrood, 

acht frisse salades, vijf koude 

sauzen en drie warme sauzen.

Dessert:

Roomijs, 2 bavarois, aardbeiensaus 

en slagroom.

Onbeperkt drankenassortiment:

10 biersoorten, wijnen, 

frisdranken, port, sherry, 

vermouth, welkomstdrankje, 

binnenlands gedistilleerd, Passoa, 

koffie en thee.

Bourgondisch menu

Op tafel

Kipkluifjes, ribbetjes, crostini, 

kruidenboter en vloerbrood.

Kruidensoep

Hoofdgerechten: 

Kogelbiefstuk, kipfilet, hamburger, 

karbonade, gemarineerde kalkoen-

spies , tilapiafilet en zalmfilet. 

Hierbij een tiental huisgemaakte 

salades. Verder vindt u op de fraai 

opgemaakte dis vijf koude sauzen: 

knoflook, cocktail, mayonaise, remou-

lade en een zoete uiensaus. 

Drie warme sauzen: satésaus, pep-

ersaus en Stroganoffsaus, aardappel 

gratin, groentenstoofpot, diverse 

broodsoorten en  fruitsalade.

Dessert: 

Roomijs met warme kersen, 

bavarois en slagroom.

Tijden 

Vrijdag en zaterdag

Aanvang 20.00

Einde 24.00 uur

Het is een feest opgenomen te worden 

in Zorgcentrum Rimpelbosch! Zeker met 

de meer dan hartelijke ontvangst van 

de directie tijdens uw opname. Maar 

eenmaal binnen…

 

Laat u op hilarische wijze verwennen 

door het personeel dat er het beste 

van probeert te maken. Vrijwilliger, 

activiteiten begeleiding, verpleegster 

en zelfs de technische dienst zorgen 

ervoor dat uw opname hier een 

onbezorgd verblijf wordt of toch 

een aaneenschakeling van vrolijke 

misverstanden? 

Ontdek hoe hier op komische wijze 

oplossingen gevonden worden voor de 

bezuinigingen en het personeelstekort. 

 

Kom een avond meedraaien in dit 

lachwekkende verzorgingshuis en ontdek 

het zelf! De zorg van Rimpelbosch is 

ongewoon en vooral effectief. Ongemerkt 

voelt u ook de heilzame werking van 

muziek en dans. Het eerst zo stramme 

lijf voelt aan het einde van de avond als 

herboren.

Jan den Hertog ontvangt u persoonlijk 

waarna u de feestruimte betreedt. U 

waant  zich in een andere tijd, de tijd van 

de Middeleeuwen. De troubadour speelt 

zijn liederen en de deernen zijn druk in de 

weer het uw gasten naar de zin te maken. 

Na de opening wordt het hoog tijd voor 

een heerlijk “kruidig” soepje. Natuurlijk 

zullen de slabbers en Bourgondische 

petten niet ontbreken.

Terwijl de Troubadour zijn liederen speelt, 

zullen diverse onderdanen zoals Johan-

nus Gherbrandus de Marskramer, Chirur-

gijn van Dreijke, de Ziener en het kruiden-

vrouwtje u meenemen terug in de tijd.

Mocht u onverhoopt Ridder Roderick 

gezien hebben laat het dan even weten 

aan Jonkvrouwe Godefrieda van Wijck- 

Genenouw, u zult er rijkelijk voor beloond 

worden. Na dit ludieke eet en drink 

gelagh zal het onze platendraaier later op 

de avond zeker lukken u met de beentjes 

op de vloer te krijgen.

Bourgondisch Roosterfeest
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Zaterdag

€ 69,00 p.p. all-in

Vrijdag

€ 64,00 p.p. all-in

Tijden

Maandag t/m donderdag*

Aanvang: 19.30 uur 

Einde: 23.30 uur

Vrijdag en zaterdag*

Aanvang 20.00 uur

Einde 24.00 uur

* half uur voor aanvang deur geopend voor ontvangst

Zaterdag

€ 69,00 p.p. all-in

Vrijdag

€ 64,00 p.p. all-in

Maandag t/m donderdag

€ 49,50 p.p. all-in

Trammelant in Zorgcentrum Rimpelbosch



Bokkerijdersmenu

Op tafel

Hapjes plateau, vloerbrood en

gesmokkelde boter.

Hapje

Geroofde kluifjes

Roverspot

Licht gebonden soep. 

Hoofdgerechten

Gevogelteborst, botermalse biefstuk,

‘t beste van het lam, vers gestroopte

zalm, tilapiafilet, runderhamburger,

spare ribs en een spies met 

lekkernijen.

Hierbij: Aardappelpot met kaas,

pasta, bakgroenten, drie warme

sauzen, vijf koude sauzen, veel verse

salades, allerlei stukken brood en 

verse fruitsalade

Dessert

Hemelse modder met geklopte room,

bolletje roomijs en 2 bavarois.

Tijden

Vrijdag en zaterdag:

Aanvang: 20.00 uur

Einde: 24:00 uur

Bastamenu

Op tafel

Hapjes plateau, kruidenboter en

breekbrood.

Groentesoep met een vleugje

tomaat.

Hoofdgerechten

Kogelbiefstuk, kipfilet,

varkenshaasspies, runder 

hamburger, sparerib, beenham, 

verse vis uit het pannetje.

Hierbij: Gebakken 

aardappelpartjes,

pasta, warme groenten, een 

tiental huisgemaakte salades, 

drie warme sauzen, vijf koude 

sauzen, verse fruitsalade en diverse 

broodsoorten.

Dessert

Vanille-ijs,  warme perziken, 

2 bavarois en slagroom

Tijden

Vrijdag en zaterdag:

Aanvang: 20.00 uur

Einde: 24.00 uur

Hasta la Basta

Gevaarlijk volk, zo mag je deze heren 

gerust noemen. In de achttiende eeuw 

maakten ze Limburg en Brabant onveilig en 

hun naam werd nog lange tijd met huiver 

uitgesproken: de Bokkerijders! Maar ook 

vandaag de dag maakt de roversbende 

Zuid-Nederland nog onveilig. Zo schijnen 

ze af en toe in Schijndel op te duiken!

Een rooftocht die hongerig maakt… 

Wie vanavond feest viert in deze herberg, 

komt oog in oog te staan met graaf 

Willem de Gravelle. De beruchte ‘Zwarte 

Kapitein’, zoals zijn bijnaam luidt, trekt 

weer rond met zijn bende. Altijd op 

rooftocht, maar vanavond niet te beroerd 

om samen met chirurgijn Kerckhoffs u in 

te wijden in het roversvak. Geniet van een 

feestmaal dat de jonker liet samenstellen 

uit de buit van zijn laatste rooftocht. 

Zweer de eed van trouw en breng een 

heildronk uit!

Hasta la Basta camping op z’n kop

Het animatieteam heet u van harte 

welkom. Bertje is het hoofd van deze 

afdeling en samen met zangeres Els heeft 

hij deze avond georganiseerd. Dat Bertje 

niet alles onder controle heeft, blijkt al 

snel als Akela Betsy binnenkomt. Haar 

welpen hebben overlast van het feest 

en dat wordt heel snel ‘even’ duidelijk 

gemaakt... Tante Stien en Ome Peer, 

al jaren trouwe gasten op de camping, 

verlenen hand- en spandiensten. 

Nichtje Greetje is voor het eerst alleen 

op vakantie en neemt haar kans waar: 

“Het eerste vakantievriendje moet heel 

speciaal zijn!”. 

Kortom alle ingrediënten die de 

lachspieren zullen laten werken en de 

stembanden zullen stimuleren. U wilt 

nooit meer naar een andere camping.

Immers, op camping-resort Hasta la 

Basta schijnt altijd de zon!

Nacht van de Bokkerijders
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Zaterdag

€ 69,00 p.p. all-in

Vrijdag

€ 64,00 p.p. all-in
Zaterdag

€ 69,00 p.p. all-in

Vrijdag

€ 64,00 p.p. all-in



Vlaamsche kermismenu

Op tafel

Bieslookboter en abdijbrood. 

Antwerpse tomatenbouillon.

Hoofdgerechten

Kipfilet, spieske met kalkoenfilet,

Vlaamsche runderstoofpot,

lamskotelet, karbonade, 

runderburger en tilapiafilet.

Hierbij: Frieten, rijst, verse

groenten, stokbrood, plukbrood,

een tiental frisse salades, vijf

koude sauzen, drie warme sauzen,

bieslookboter en vers fruit.

Dessert

Brusselse wafel met slagroom en

warme kersen.

Tijden 

Maandag t/m donderdag:

Aanvang 19.30 uur 

Einde 24.00 uur

Zondag:

Aanvang: 18.00 uur 

Einde: 22.00 uur

 

Vlaamsche kermismenu

Op tafel

Hapjes plateau, bieslookboter en 

abdijbrood 

Antwerpse tomatenbouillon.

Hoofdgerechten

Kogelbiefstuk, kipfilet, Runderburger, 

spieskes met kalkoenfilet, Vlaamsche 

stoofpot, lamskotelet, tilapiafilet, 

zalmfilet en karbonade.

Hierbij: verse fruitsalade, frieten, rijst, 

verse groenten, stokbrood, plukbrood,

een tiental frisse salades, vijf koude 

sauzen, drie warme sauzen,

bieslookboter.

Dessert

Brusselse wafel met roomijs, 

2 bavarois slagroom en warme kersen.

Tijden

Vrijdag en zaterdag: 

Aanvang: 20.00 uur  

Einde: 24.00 uur

Welkom op dit Vlaamsche volksfeest bij 

uitstek. Deze kermis staat in het teken van 

veel vermaak en natuurlijk lekker eten en 

drinken. Plezant, da’s de juiste kreet. Dus 

madammen en meneren; komt dat zien, 

komt dat zien!

 

Avondje uit op de kermis

Wat is er nou mooier als een avondje 

vertier op de kermis, en dan een kermis van 

weleer. Glitter en glamour, humor en een 

vleugje nostalgie. U vindt het hier allemaal, 

het inkom kaartje krijgt u gratis van Lieve, 

de kassajuffrouw.

Komt dat zien...

Maak kennis met een feest zoals dat 

lang geleden op de dorpspleinen bij 

onze zuiderburen jaarlijks gevierd werd. 

Eigenaardige kermisklanten als de 

coming star Patty van den Broecke, de 

sterkste man van Vlaanderen en Polleke 

de orgeldraaier, brengen variété van 

de bovenste plank en bezorgen u een 

onvergetelijke avond.

Het frittekot van Goede zal zeker niet 

ontbreken waarna de Platenzwieper u zal 

meenemen in de nacht.

Vlaamsche kermis

Welkom op dit Vlaamsche volksfeest bij 

uitstek. Deze kermis staat in het teken 

van veel vermaak en natuurlijk lekker 

eten en drinken. Plezant, da’s de juiste 

kreet. Dus madammen en meneren; 

komt dat zien, komt dat zien!

Avondje uit op de kermis

Glitter en glamour, humor en een vleugje 

nostalgie. U vindt het hier allemaal, maar 

vergeet niet eerst een kaartje te halen bij 

Lieve, de kassajuffrouw. Maak kennis met 

een feest zoals dat lang geleden op de 

dorpspleinen bij onze zuiderburen jaar-

lijks gevierd werd. Eigenaardige kermis-

klanten als de coming star Patty van den 

Broecke, de sterkste man van Vlaanderen 

en Polleke de orgeldraaier, brengen  

variété van de bovenste plank en 

bezorgen u een onvergetelijke avond.

Vlaamsche kermisMidweek
versie

Weekend
versie

Zondag t/m donderdag

€ 52,50 p.p. all-in
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Zaterdag

€ 69,00 p.p. all-in

Vrijdag

€ 64,00 p.p. all-in



‘t Mulderkesfistmenu

Op tafel

Goeie boter met bieslook en 

molenaarsbrood. 

Koninginnehapje.

Hoofdgerechten

Varkenshaasmedaillon, kiprollade,

runderhamburger, biefstuk, 

kalkoenspies, Moekesham en 

tilapiafilet.

Hierbij: Gebakken aardappelen,

gestoofde groenten, vloerbrood,

boerenmik, verse  fruitsalade, 

een tiental verse salades,

vijf koude sauzen en drie warme

sauzen.

Dessert 
Bitterkoekjespudding met een 
bolletje romig vanille-ijs met 
warme chocoladesaus.

Tijden

Maandag t/m donderdag:

Aanvang 19.30 uur | Einde 23.30 uur

Zondag: 

Aanvang 18.00 uur | Einde 22.00 uur

Zondag t/m donderdag

€ 52,50 p.p. all-in

‘t Mulderkesmenu

Op tafel

Hapjesplateau, goeie boter met 

bieslook en molenaarsbrood. 

Koninginnehapje.

Hoofdgerechten

Runderburger, varkenshaasmedaillon,

kiprollade, kalkoenspies, biefstuk,

Moekesham, lamsrib, zalmfilet

en tilapiafilet. 

Hierbij: Gebakken aardappelen, 

gestoofde groenten, vloerbrood, 

boerenmik, verse fruitsalade, een 

tiental verse salades, vijf koude sauzen 

en drie warme sauzen.

Dessert

Bitterkoekjespudding, hemelse

modder, warme perziken,

griesmeelpudding en romig vanille-ijs

met warme chocoladesaus.

Tijden

Vrijdag en zaterdag:

Aanvang: 20.00 uur

Einde: 24.00 uur

Toegegeven. Brabanders zijn feestneuzen. 

Zo ook de familie Mulder. Pa Mulder viert 

vandaag zijn 65e verjaardag en dat moet 

gevierd worden. Ma Mulder en dochter 

Greetje hebben in het diepste geheim 

een feest georganiseerd. Dat is pas een 

verrassing! Pa valt dan ook van de ene 

in de andere verbazing, als familie en 

kennissen uit het hele land zijn verjaardag 

mee komen vieren.

Verjaardagsfeest van Pa Mulder

Humor voert de boventoon, afgewisseld 

met heerlijke meezingers met een hoog 

feestgehalte. De burgemeester zelf 

is verhinderd, maar stuurt zijn vrouw. 

Hannes d’n Dorpsgek wil ook graag op 

het feest komen, maar of dat nu een 

goed idee is..? De postbode brengt 

de verjaardagskaarten en drinkt een 

borreltje mee. Tante Zuster uit het 

klooster begrijpt er allemaal niks van. 

Tijden veranderen, maar het goede blijft: 

Brabantse gezelligheid, waar Feest nog 

steeds met een hoofdletter geschreven 

wordt. 

‘t Mulderkesfist

Toegegeven: Brabanders zijn feestneuzen. 

Zo ook de familie Mulder. Pa Mulder viert 

vandaag zijn 65e verjaardag en dat moet 

gevierd worden. Ma Mulder en dochter 

Greetje hebben in het diepste geheim 

een feest georganiseerd. Dat is pas een 

verrassing! Pa valt dan ook van de ene 

in de andere verbazing, als familie en 

kennissen uit het hele land zijn verjaardag 

mee komen vieren.

Vrolijk, muzikaal en knettergek....

Als humor ergens de boventoon voert 

is het wel bij de familie Mulder. De 

Brabantse gemoedelijkheid komt 

u al binnenkomst tegemoet. Een 

welkomstdrankje wordt ingeschonken, 

het feest kan beginnen!

Een ludieke combinatie van nostalgie 

en hedendaagse humor nemen u 

onafgebroken mee.

Gedurende vier en een half uur is 

het genieten van de bovenste plank. 

Wedden dat u gaat meezingen en 

meedeinen! Immers wie feesten in 

Brabant zegt, zegt ‘t Tunneke. Dat moet 

je maar is doen!

 

Hannes d’n Dorpsgek wil ook graag op 

het feest komen, maar of dat nu een 

goed idee is..? De postbode brengt 

de verjaar-dagskaarten en drinkt een 

borreltje mee. Tante Zuster uit het 

klooster begrijpt er alemaal niks van. 

Tijden veranderen, maar het goede 

blijft: Brabantse gezelligheid, waar 

Feest nog steeds met een hoofdletter 

geschreven wordt.

‘t Fist van de MulderkesMidweek
versie

Weekend
versie
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Zaterdag

€ 69,00 p.p. all-in

Vrijdag

€ 64,00 p.p. all-in



Locatie-indeling Amusant

Begane grond

Besloten ruimte voor groepen van 

minimaal 110 betalende volwassenen en 

maximaal 130 personen. 

Opkamer

Besloten ruimte voor groepen van 

minimaal 35 betalende volwassenen en 

maximaal 46 personen. 

Omloop

Besloten ruimte voor groepen van 

minimaal 65 betalende volwassenen en 

maximaal 85 personen.

Op aanvraag is de gehele locatie 

besloten te reserveren voor een feest op 

maat, informeer naar de mogelijkheden.

Locatie-indeling
Fort Hedikhuizen

In Fort Hedikhuizen zijn verschillende 

vertrekken met ieder hun unieke 

historische sfeer. Intiem, met bijzondere 

inrichting en decoratie. Maar ook 

voorzien van al het moderne comfort 

dat zorgt voor een aangenaam en 

onvergetelijk feest. De verschillende 

ruimtes zorgen ervoor dat gezellig 

praten, genieten van muziek en dansen 

ongestoord naast elkaar kunnen 

plaatsvinden.  Bij mooi weer maken we 

gebruik van de binnenplaats met terras. 

Door de indeling van het fort kunnen 

maximaal twee groepen gelijktijdig een 

besloten feest vieren.

Terug naar de negentiende eeuw, in 

het Land van Heusden en Altena. Proef 

de sfeer van Fort Hedikhuizen, dat in 

1860 gebouwd werd als onderdeel van 

de Hollandse waterlinie. Metersdikke 

vestingmuren, kanonnen en bakstenen 

gewelven draaien de tijd moeiteloos 

anderhalve eeuw terug. En dat 

heeft een bijzonder effect op de 

feeststemming.

Feest in volle glorie…

Wie de brug van het fort eenmaal is 

gepasseerd en behaaglijk in één van de 

met kaarsen verlichte ruimtes zit, voelt 

de glorie van weleer. De ideale locatie 

voor het themafeest ‘t Hedikhuizer 

Verzet. Feesten als de Nacht van de 

Bokkerijders en het Breugheliaans 

Roosterfeest sluiten naadloos aan bij de 

bijzondere sfeer van het fort.

Locatie Fort Hedikhuizen

Locatie Amusant

Zonder twijfel één van de meest 

bijzondere feestlocaties van Brabant 

is Amusant. Onze accommodatie aan 

de Boschweg in Schijndel is van alle 

moderne gemakken voorzien. De feest-

ruimtes in Amusant, verspreid over twee 

verdiepingen, ademen een ouderwets 

gemoedelijke sfeer uit. Stap naar binnen 

en waan u in een negentiende-eeuwse 

herberg.

Uitbundig en intiem…

Wees welkom in een wereld vol sprookjes 

en romantiek waar de tijd lijkt stil te 

staan. Het met fantasie gebouwde 

interieur van Amusant in Schijndel geeft 

iedere ruimte een eigen sfeer, maar 

waar je ook bent, overal proef je een 

onmiskenbaar bourgondisch gevoel. 

Feestlocatie Amusant: het perfecte 

decor dus voor een uitbundig feest of 

een intiem samenzijn. Neem plaats aan 

tafel en geniet met volle teugen van ieder 

themafeest in de feestlocatie Amusant in 

Schijndel.

Feesten 
voor 2 

t/m 261 
gasten.

Feesten 
vanaf 40 
t/m 220 
gasten.
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Deze vind u op 
onze website

Besloten feesten

De gehele locatie voor uw gezelschap

Voor besloten feesten bent u aan het 

juiste adres bij ‘t Tunneke. Bent u met een 

gezelschap groter dan 50 personen en 

wilt u graag een eigen locatie afhuren? 

Dat kan! Feestlocatie Amusant en Fort 

Hedikhuizen kunt u op aanvraag besloten 

reserveren. Kies voor het themafeest ’t 

Hedikhuizer Verzet op het Fort voor een 

ultieme en ludieke beleving van de tijd 

van de Franse revolutie. 

Liefhebber van de jaren ’70, ’80 of ’90 

ga dan voor een feestavond met een 

swingende muzikale invulling tijdens 

de “Back to the ’80 / ’90 of Feel the 

Groove”. 

Bij de feestavond “Vegas Night” gaat 

u voor de ‘straight up bet’ aan de rou-

lettetafel of de ultieme kaartencombina-

tie bij de Blackjack. Kies zelf uw culinaire 

invulling en maak onbeperkt gebruik 

van de bar.  

Om de sfeer te proeven van de loca-

tie en uw feestwensen persoonlijk te 

bespreken, maak geheel vrijblijvend een 

afspraak of kijk alvast op www.tunneke.nl 

voor een idee van de mogelijkheden.

Meer weten over 
uw feest op maat:

Kijk eens bij besloten 

feesten op www.tunneke.nl of 

www.forthedikhuizen.nl. Een afspraak 

maken? Bel ons op 073-5492375, ons 

team verwelkomt u graag!



‘t Tunneke themafeesten

Boschweg 25 

5481 EB  Schijndel

T: 073-5492375  

F: 073-5478777

E: info@tunneke.nl  

W: www.tunneke.nl 

Ons kantoor is geopend van  

maandag t/m vrijdag van  

9.30 uur tot 17.00 uur

(Ook vaak ‘s avonds telefonisch 

bereikbaar, probeer het gerust).


