Er zijn meerdere break-out ruimtes (tot maximaal 8
personen) die we voor je in gereedheid kunnen brengen.

Lunch, borrel, diner
De lunch en alle versnaperingen worden versbereid door
onze medewerkers met een beperking. We verwerken
zo veel mogelijk ingrediënten afkomstig uit onze eigen
moestuin.

Eén van de mooiste
vergaderplekken
in
Inspirerende, landelijke
Breda en omgeving

We bieden ook de mogelijkheid om na afloop van je vergadering te borrelen en/of te dineren. Onze huiscateraar
maakt hiervoor een voorstel op maat.

VERGADERLOCATIE
Met een maatschappelijke missie
Welkom bij onze bijzondere en inspirerende
vergaderlocatie in Breda. De prachtige
vergaderzaal voorzien van alle gemakken,
de groene omgeving en onze bijzondere
medewerkers met een beperking staan
garant voor een verrijkende ervaring.
Door op Nuwenhuys te vergaderen, maak
jij bovendien de intensieve begeleiding van
mensen met een ernstige lichamelijke of
verstandelijke beperking mogelijk.
Vergaderingen tot 40 personen
De vergader accommodatie is geschikt voor groepen tot
40 personen. In de grote zaal in de Vlaamse Schuur zijn
door de flexibele inrichting meerdere opstellingen mogelijk:
met of zonder tafels, theater, cabaret, U-vorm.
Naast Wifi, Sonos en 2 flip-overs, is een 80 inch touchscreen scherm met soundbar aanwezig, inclusief videoconference mogelijkheid.

“We hebben een heerlijke
lunch gehad en een gezellige
borrel achteraf.”

Wat gebeurt er op Landgoed Nuwenhuys?
Op Landgoed Nuwenhuys draait het om de ontmoeting
tussen mensen met en zonder een beperking. Onze sociale
onderneming zonder winstoogmerk biedt mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking een zinvolle werkplek. Dagbesteding heet bij ons ‘dagverrijking’ omdat onze
medewerkers met een beperking (maximaal 8 per dag)
dankzij de intensieve begeleiding van 3 professionele
zorgbegeleiders en 2 vrijwilligers ook echt een rol van
betekenis kunnen vervullen. Onder andere door onze
vergaderklanten goed te verzorgen.

CONTACT
Er is heel veel mogelijk op Landgoed Nuwenhuys.
We denken graag met je mee over de invulling.
Voor reserveringen en vragen neem je contact op met:
boekingen@nuwenhuys.nl
Reeptiend 50
4836 AV BREDA
06 82066813
www.nuwenhuys.nl

De kosten van deze intensieve begeleiding worden niet
volledig vergoed uit de zorgbudgetten. Door op Nuwenhuys te vergaderen, zorg je dus voor mooie ontmoetingen
tussen mensen met en zonder een beperking én maak je
met je financiële bijdrage de intensieve begeleiding van
bijzondere mensen mogelijk.
Het terrein van 9 ha met daarop een rijksmonumentale
langgevelboerderij, een authentiek bakhuis en herbouwde
Vlaamse Schuur ligt op een prachtige plek in het Markdal,
naast het Mastbosch, vlak bij Ulvenhout en Breda.
Een groene oase waar je ruimte en rust ervaart. Naast de
vergaderaccommodatie is er ook een vakantieverblijf, een
landwinkel en een prachtige (moes)tuin waar bezoekers
welkom zijn.

Wat bereiken wij op Nuwenhuys?
1. We realiseren verrijkende ervaringen voor élk individu op
Landgoed Nuwenhuys.
2. We realiseren ontmoetingen tussen
onze medewerkers met een
beperking (zij zijn bij ons geen
‘cliënten’) en de bezoekers
van Nuwenhuys.
3. We dragen bij aan de
verdere ontplooiing van
onze medewerkers
met een beperking.

Eén van de mooiste
vergaderplekken
in Breda en
omgeving

