Park “De Nieuwe Riet” ligt in het
buitengebied
van
de
gemeente
Halderberge tussen Oud Gastel en
Oudenbosch. Vanuit Rotterdam, Breda
of Utrecht rijdt u de A17 richting
Antwerpen. U verlaat bij afslag 22
(Oudenbosch) de snelweg en rijdt
richting Oudenbosch. Na 300 meter
gaat u schuin rechts en aan het einde
van deze weg weer rechts af de
Langenbergsestraat in. Na ca. 1 km
gaat
u
links
af
de
Oude
Roosendaalsebaan op. Na 350 meter
linksaf de Noordhoeksestraat in en na
nog eens 450 meter treft u ons park
aan de linkerzijde.
Bij de receptie helpen we u verder.

Park “De Nieuwe Riet”
Vergaderboerderij &
Schoonheidssalon Enface Cosmetics
Sandra Koghee
Chris en Sandra Visser-Koghee
Noordhoeksestraat 3a
4751 TM Oud Gastel, Nederland
Tel. (0165) 313 077
Fax (0165) 322 440
www.denieuweriet.nl
info@denieuweriet.nl

Landelijke ruimte
voor vergaderen,
trainingen en
workshops

Welkom op

Het park “De Nieuwe Riet” is een
voormalig
agrarisch
bedrijf.
De
boerderij dateert uit 1937 en is
grotendeels gerestaureerd. De oude
boerderij en diverse schuren zijn in takt
gebleven en laten u nog genieten van het
platteland. Het park van 3 ha. is omringd
met bomen en langs de rand loopt een
watergang De Riet. U kunt hier rustig
wandelen en even bijtanken en op verhaal
komen. Momenteel hebben we 1 ha.
ingericht voor natuurlijk kamperen.

Het is prettig en geeft meer creativiteit aan
uw activiteiten om eens op een andere
locatie uw bijeenkomst te houden in een
praktische boeren sfeer in het buitengebied
van West Brabant. De geur van de natuur en
het uitzicht over de landerijen maakt vaak
uw activiteit al tot een succes. We hebben
een mooie gelegenheid met alle voorzieningen
voor
o.a.
vergaderingen,
overleggen,
coaching, trainingen, workshops, seminars,
meditatie, wandelingen of cursussen.

De accommodatie is per dagdeel te huur en
bestaat uit:
 Ontvangst met koffie en thee.
 Gebruik van zaal ingericht naar uw
wensen met tafels en stoelen.
 Onbeperkt koffie, thee en water.

Praktische gegevens:
Sfeervolle verwarmde zaal met serre en
zithoek van 80 mtr². voor ca. 30 personen.
8 Tafels en 50 stoelen. De ramen kunnen
worden verduisterd t.b.v. meer privacy of
dia/beamer presentatie. Aangrenzend: 4
toiletten , 4 douche´s en 4 wastafels. Lunch
of catering in overleg mogelijk.
Kosten:
1 dagdeel: € 75,-2 dagdelen: € 125,-3 dagdelen: € 175,-Weekend: (7 dagdelen) € 300,--

 Ruime gratis parkeergelegenheid.
 Mogelijkheid tot rondleiding
boerderij en het natuurgebied.

Wanneer u andere wensen heeft, kunt u
altijd met ons overleggen hoe wij deze het
beste voor u kunnen invullen.
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Extra mogelijkheden:
 Lunch en/of diner.
 Mogelijkheid voor overnachting vooraf,
tijdens of na afloop van uw activiteit op
onze rustige camping.

Informeer naar de extra voordelige tarieven voor een
hele cursus cyclus. (bijv. 1 dag in de maand)

Wilt u meer informatie of reserveren: U
kunt ons altijd even bellen over de
mogelijkheden of op Internet kijken.

www.recreatieverblijf.nl

