


De Achtertuin is een tijdelijke ontmoetingsplek voor 

feestneuzen en levensgenieters. Een stadsoase om even te  

ontsnappen aan de drukte van de stad en waar je tussen 

de betonnen spelonken geniet van alles dat het leven mooi 

maakt.

Op ons podium presenteren we een divers programma 

vol dj’s, live bands, comedy, spoken word en film. 

In samenwerking met een bont gezelschap aan partners 

organiseren we dansfeesten, markten, vrijdagmiddagborrels, 

kinderactiviteiten en themaweekenden.

Vanuit onze keuken serveren we lekkere comfort food om te 

delen. Ons grote terras is een ideale plek om het weekend 

in te luiden met vrienden, met lekker eten en genoeg te 

drinken.

De Achtertuin is een tijdelijk initiatief en is 

onderdeel van de transitie die gaande is op de NYMA. In 

tijdelijkheid bouwen we hier aan een plek vol inspiratie 

die ruimte biedt voor samenwerking en experiment. Het is 

plaats om te spelen, te creëren en te delen.

Algemene omschrijving



Buiten onze eigen programmering, is het mogelijk 

om De Achtertuin af te huren. De unieke creatieve 

ambiance biedt een fraaie omlijsting voor uw 

bedrijfsfeest, kerstborrel, jubuleumfeest, bruiloft 

of andere gelegenheid. Wij bieden het rauwe 

sfeertje van een festival en combineren dit met 

hoogwaardige voorzieningen. In het najaar is De 

Achtertuin overdekt met een grote tent, dit zorgt 

voor een warme, droge en gezellige sfeer. Naast 

ons buitenterrein is er ook de mogelijkheid om 

in ons paviljoen een lunch, diner of borrel te 

organiseren. 

Wij hebben veel kennis op het gebied van de 

creatie en productie van groot en kleinschalige 

evenementen, waarmee we uw evenement in de breedte, 

van A tot Z, kunnen ondersteunen.

Verhuur





Gelegenheden

Kerstborrels

Bedrijfsfeest

Bruiloften

Meetings / Creatieve 

brainstorms

Zakelijke lunch

Beschikbaar

Beamer + scherm

Wifi

Complete DJ Booth

Techniek voor klein bandje

Muziek

DJ Booth

Bandjes
Voor uw feest kunnen wij ook 

DJ’s of bandjes boeken. 

Eten

Shared dining

Borrelhappen

Lunch

Drank

Feestelijk beginnen met 

champagne/prosecco

Dranken arrangement
Basis
Uitgebreid 
Luxe

Huisfotograaf
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Lotte Harmsen

bedrijfsleider@achtertuin.nu

De Achtertuin

Winselingseweg 41

654 1AH Nijmegen

Entree via de Latensteinweg

We denken graag mee om een offerte op

maat samen te stellen.

Contact




