
Oude steenbakkerij met karakter aan de Rupeloever



DEN OVEN
Den Oven ligt aan de Rupeldijk in Boom, vlak bij het 
recreatiedomein De Schorre. 

De vroegere steenbakkerij waarnaar de naam  
‘Den Oven’ verwijst, werd volledig gerenoveerd. 
Maar de ziel van het gebouw bleef bewaard, met de 
fabrieksschoorsteen als onmiskenbaar landmark.

Vandaag is Den Oven een unieke eventlocatie met 
industriële uitstraling, bestaande uit een polyvalente 
ruimte van 600 m² met bijbehorende mezzanine én 
een schitterend uitzicht op de Rupel. 

Den Oven is de perfecte locatie voor al uw zakelijke of 
private evenementen. Een huwelijksfeest, een receptie, 
een bedrijfsfeest, een productvoorstelling, een 
dansfeest ... Den Oven leent zich voor zowel klein- als 
grootschalige bijeenkomsten, van 20 tot 800 personen!







POLYVALENTE ZAAL
De polyvalente zaal van Den Oven is een 
prachtig decor voor uiteenlopende evenementen. 
De bakstenen muren, het stalen gebinte en de 
andere industriële elementen geven de zaal een 
uniek cachet.

De zaal heeft een capaciteit tot +/- 800 personen. 
En door middel van een industriële rolbrug kan de 
ruimte aangepast worden aan uw wensen.

De zaal biedt ook rechtstreeks toegang tot 
de tuin waar de gerenoveerde industriële 
schoorsteen staat. Bij mooi weer kan u hier 
genieten van uw aperitief, receptie of een pauze.

DE ZALEN





DE MEZZANINE
De mezzanine maakt integraal deel 
uit van ‘Den Oven’ en biedt plaats aan 
+/- 70 personen.

Door de glaspartijen heeft u van hieruit 
rechtstreeks contact met het gebeuren 
in de grote zaal en geniet u van binnen 
of vanop het buitenterras van een mooi 
panoramisch zicht op de Rupel.

DE ZALEN





DE ZALEN

ZAAL ‘RUPEL’
Zaal ‘Rupel’ kan u gebruiken als kleine 
vergaderruimte, voor een workshop, of 
als backstage-ruimte bij gebruik van de 
polyvalente zaal, …

Deze kleine zaal bevindt zich op de 1ste 
verdieping. Ze biedt ruimte aan max. 12 
personen en beschikt over alle comfort.





PRIVATE EVENTS
Den Oven is een karaktervol decor voor al 
uw private feesten. Of het nu gaat om een 
huwelijksfeest met een stijlvol diner, een 
geanimeerd jubileum, een verjaardagsparty 
met foodtrucks, ... Wij denken graag met 
u mee over de aanpak en het thema. 
Om uw gasten te verrassen en hen een 
onvergetelijke herinnering te bezorgen.
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BUSINESS EVENTS
Den Oven leent zich perfect voor al uw 
zakelijke evenementen: personeelsfeesten, 
seminaries, meetings, productvoorstellingen, 
workshops, teambuilding ... En dat alles in 
een groene, rustige omgeving die makkelijk 
bereikbaar is.

Graag bespreken we met u de mogelijkheden 
en werken we voor u een origineel en 
spraakmakend concept uit.
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Een kwalitatieve catering is essentieel 
voor een geslaagd evenement of feest. 
Smaakvolle en mooi gepresenteerde 
gerechten verwennen de zintuigen van 
uw gasten. Maar een maaltijd kan ook 
meer zijn.  Een menu kan een verhaal 
vertellen, een concept of een thema 
ondersteunen, ...  Wij zorgen voor 
een culinaire totaalbeleving met een 
persoonlijke invulling; of het nu gaat om 
een verrassende receptie met culinaire 
hapjes of een conceptueel walking of 
seated dinner. 

In Den Oven kan het cateringluik volledig  
in-house uitgewerkt worden, maar een 
externe cateringpartner is eveneens welkom.

CATER ING







Onze aanpak van uw evenement of 
feest kenmerkt zich door persoonlijke 
aandacht, efficiëntie en nauw overleg 
tijdens het hele traject. Wanneer we 
een goed beeld hebben van uw ideeën 
en wensen en onze gewenste rol 
daarin, werken wij het concept op maat 
uit tot in het kleinste detail.

De uitvoering gebeurt daarna door 
gedreven professionals, zodat u zich over 
dit alles geen zorgen hoeft te maken.

TAILORMADE







RECREAT IE

Den Oven is gelegen midden in een 
recreatiezone, grenzend aan de Rupel en 
het Provinciaal recreatiedomein De Schorre.

De Rupeldijk behoort bovendien tot 
Vlaanderen Fietsroute en maakt deel uit 
van het fietsroute- en wandelnetwerk.

De omgeving van Den Oven biedt dus 
een waaier aan activiteiten die perfect 
kunnen aansluiten bij een event of 
teambuildingactiviteit: fietsen, wandelen, 
festivals, (water-)recreatie, …







Den Oven

BERE IKBAARHE ID
Den Oven is gelegen in het 
bedrijvencentrum Hoek 76 in Boom.

De locatie is zeer centraal gelegen tussen 
de A12 en de E19 en vlot bereikbaar voor 
alle verkeer.

De bushalte van De Lijn is op 
wandelafstand en zorgt voor een vlotte 
verbinding naar Antwerpen en Mechelen.

Het bedrijventerrein waarop wij gelegen 
zijn bevat voldoende parkings. Afhankelijk 
van uw event voorzien wij extra 
parkeergelegenheid op wandelafstand.



WENST U EEN 
ONVERGETEL IJKE  
INDRUK TE MAKEN 
OP UW GASTEN?

Neem dan gerust contact met ons op. 

Polyvalente zaal ‘Den Oven’ 
Hoek 76 | 2850 Boom 
 
Telefoon:  +32 (0) 478 28 27 83 
E-mail:  den-oven@eventsfactory.be 
Website:  www.venue.gallery


