Retraite

Bereikbaarheid

In deze hectische maatschappij is het op deze voormalige

Aan de Hand ligt op drie kwartier van de Randstad en een

kloosterlocatie heerlijk om tot rust te komen.

uur vanaf Breda. Onder het kopje contact op onze website:

Wie toe is aan rust en ruimte kan kiezen voor een retraite

www.aandehand.org vindt u een routebeschrijving en een

of verblijf bij Aan de Hand. Je kunt je eigen tijd indelen,

kaartje van googlemaps.

alleen de maaltijden worden op vaste tijden genuttigd. Er
zijn prachtige wandel- en fietsmogelijkheden in de omge-

Graag welkom in de meest zonnige provincie van Neder-

ving van Scharendijke, voor elk wat wils, of het nu een

land!

lange wandeling in de bossen van Westen Schouwen is,
een tocht langs de Oosterschelde of eindeloos dwalen
langs het strand. In de omgeving vindt u steden als Zie-

Contactgegevens

rikzee , Veere en Middelburg . Kortom, als je er lekker

Aan de Hand

uit wilt, is Aan de Hand een prima uitvalsbasis voor een

Hoogenboomsweg 1, 4322 TG Scharendijke (Zeeland)

gevarieerd programma.

Tel. 0111-671323, b.g.g. tel. 0111-671321
kantoor@aandehand.org
www.aandehand.org
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Vergaderingen
Op het prachtige eiland Schouwen-Duiveland ligt op een
unieke landelijke locatie, onze groepsaccommodatie Aan

Teambuilding

de Hand. Naast logeeropvang voor kinderen met een

Ook teambuilding behoort tot de

autisme spectrum of aanverwante stoornis en naschoolse

mogelijkheden. Naast vergaderen

opvang, stellen wij onze geheel nieuwe groepsaccommodatie beschikbaar voor conferenties, vakanties, teambuilding,
retraite en vergaderingen.
Ons gebouw beschikt over een bijeenkomstruimte tot 80

kunt u ook actief bezig zijn.
Wij beschikken over een eigen survivalbaan, kanovijver en mogelijkheid
om vlotten te bouwen. Onze accommo-

Overnachten

personen. Tevens is er een vergaderruimte tot 15 personen.

datie ligt naast het fietsnetwerk Zeeland. U

Dit is op de begane grond. Het pand is zeer toeganke-

kunt op 15 minuten rijden mountainbiken in de dominiale

Op de begane grond bevinden zich 2 tweepersoons MIVA

lijk voor minder validen en er zijn 2 mindervalide toilet-

bossen van Westen Schouwen.

kamers, met een naastgelegen invalidebadkamer. Op de

ten beschikbaar. Alle moderne conferentie middelen zijn

Op aanvraag kunnen we voor u een huifkarrentocht orga-

eerste verdieping zijn 12 tweepersoonsslaapkamers, 1

aanwezig, zoals geluidsversterking, beamer plus scherm,

niseren, door een van de mooiste natuurgebieden van

driepersoonsslaapkamer en 1 eenpersoonsslaapkamer.

flipover en whitebord.

Zeeland: de Prunje, het unieke vogelkijkgebied. Op 3 km

Op de gang bevinden zich de toiletten en de douches.

Tijdens uw verblijf kunnen wij de catering voor u verzorgen,

afstand vindt u het Grevelingenmeer, waar rondvaarten,

Voor kinderen zijn er ruime speelmogelijkheden. In totaal

van een eenvoudige lunch tot een uitgebreid warm en koud

wrakvissen, surf- en zeillessen gegeven worden en wat ook

kunnen er 30 personen overnachten. Dit kan op basis

buffet. Er is een uitgebreid terras met een barbecue. Er zijn

een prachtige duiklocatie is. Verder is aan de andere kant

van volpension of op basis van zelfverzorging en alles er

verschillende arrangementen mogelijk, bv een dagarrange-

de Brouwersdam het Noordzeestrand, dat behoort tot een

tussenin. Voor een arrangement op maat kunt u contact

ment of met overnachtingen.

van de mooiste stranden van Nederland.

opnemen met onze huismeester.

