Groepsverblijf

Samuel Naardenhuis

Faciliteiten
74 slaapplaatsen
6 douches
7 toiletten (met wc-papier)
3 urinoirs
Keukeninventaris
Gecombineerde eeten activiteitenruimte
Buitenrecreatie
Speelveld
Vuurkorf
Geen televisie
Wifi
Huisdieren niet toegestaan

Algemeen
Bij groepsverblijf Samuel Naardenhuis is het natuurlijk genieten. De accommodatie ligt
namelijk op een schiereiland aan het Brielse meer. Direct achter de groepsaccommodatie
ligt een groot grasveld, ideaal voor allerlei sport- en spel activiteiten. Iets verderop sta je zo
aan het Brielse meer waar je heerlijk kunt zwemmen. Ga je liever naar een echt zandstrand
dan is deze te vinden op minder dan 3 kilometer fietsen. Op het schiereiland waar Samuel
Naardenhuis staat is vrijwel geen andere bebouwing aanwezig, je bent als groep dus lekker
op jezelf.
Alle voorzieningen van het groepsverblijf bevinden zich op de begane grond. Samuel
Naardenhuis is alleen op basis van catering te reserveren.

In de omgeving

Nachtrustperiode geldig
Algemene
parkeerplaats

Groepsverblijf
Samuel Naardenhuis
Krimweg 10
3233 NB Oostvoorne
Telefoonnummer: 0181 - 483 564

• Brielse meer

Reserveren

• Zwemstrand

Om het groepsverblijf te reserveren

• Strand en zee
• Zwembad De Meander in Oostvoorne
• Futureland Maasvlakte
• Bezoekerscentrum Tenellaplas

of om wijzigingen door te geven
in de reserveringsovereenkomst,
is de afdeling Reserveringen van
de Paasheuvelgroep bereikbaar.

• Adventuredome Hellevoetsluis


Paasheuvelgroep

Specifieke informatie

E-mail: info@paasheuvelgroep.nl

De bedrijfsleider kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de
bedrijfsleider bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

Telefoonnummer: 0577 - 411 556
facebook.com/paasheuvelgroep
instagram.com/paasheuvelgroep

Aankomst- en vertrektijden

De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met
de bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Reserveringen met catering

Klein Anker is alleen op basis van zelfverzorging beschikbaar. De keuken is ruim opgezet en
voorzien van keukenapparatuur die het gemakkelijk maken om te koken voor een grote groep.

groepsgebouw.nl

Verblijfsperiode & catering

Faciliteiten

Weekend

Slaapvoorziening

Aankomst: vrijdag 18.00 uur
Vertrek: zondag 17.00 uur
Catering: diner vrijdagavond t/m lunch
zondag

Halve midweek

Aankomst: maandag 10.00 uur
Vertrek: woensdag 10.00 uur
Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt woensdag
Cateringoptie 2:
diner maandag t/m lunchpakket woensdag
Aankomst: woensdag 14.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur
Catering: diner woensdag t/m lunch vrijdag

Routebeschrijving

Midweek

Aankomst: maandag 10.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur
Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt vrijdag
(€4 p.p. extra lunch op vrijdag)
Cateringoptie 2:
diner maandag t/m lunch vrijdag

Week

Aankomst: maandag 10.00 uur
Vertrek: zondag 17.00 uur
Cateringoptie 1:
lunch maandag t/m ontbijt zondag
(€4 p.p. extra lunch op zondag)
Cateringoptie 2:
diner maandag t/m lunch zondag
Aankomst: vrijdag 18.00 uur
Vertrek: vrijdag 14.00 uur
Catering: diner vrijdag t/m lunch vrijdag

Reizen met eigen vervoer vanuit Zwolle

Neem de A28 richting Utrecht. Houd rechts aan bij het knooppunt Knooppunt Rijnsweerd en volg de
borden E30 / A27 richting Den Haag / Breda. Ga verder op de A27. Houd rechts aan bij het knooppunt
Knooppunt Gorinchem en volg de borden A15 / E31 richting Rotterdam. Ga verder op de A15. Weg
vervolgen naar N15. Neem afslag 8-Oostvoorne naar N218 richting Brielle / Rockanje. Houd rechts
aan bij de splitsing en volg de borden voor Havens. Sla rechtsaf naar de Krabbeweg. Neem de 1e
afslag rechts om op Krabbeweg te blijven. Sla linksaf om op de Krabbeweg te blijven. Groepsverblijf
Samuel Naardenhuis bevindt zich rechts.

Reizen met eigen vervoer vanuit Breda

Neem de A16 richting Utrecht / Rotterdam. Neem afslag Ring Rotterdam (zuid) en voeg in op de A15
richting Europoort / Ridderkerk /Havens. Weg vervolgen naar N15. Neem afslag 8-Oostvoorne naar
N218 richting Brielle / Rockanje. Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor Havens. Sla
rechtsaf naar de Krabbeweg. Neem de 1e afslag rechts om op Krabbeweg te blijven. Sla linksaf om op
de Krabbeweg te blijven. Groepsverblijf Samuel Naardenhuis bevindt zich rechts.

Reizen met eigen vervoer vanuit Amsterdam

Neem de A4 richting Den Haag / Luchthaven Schiphol / Haarlem). Houd rechts aan bij het
knooppunt knooppunt Ypenburg en volg de borden E19 / A13 richting Rijswijk / Delft / Rotterdam.
Houd rechts aan bij het knooppunt 13-Knooppunt Kleinpolderplein en volg de borden E25 / A20
richting Ring Rotterdam (West) / Centrum / Europoort / Hoek Van Holland / Havens. Volg bij het
knooppunt Knooppunt Kleinpolderplein de borden E25 / A20 richting Ring Rotterdam (west) /
Europoort / Hoek van Holland / Havens 200-9900. Houd rechts aan bij het knooppunt 10-Knooppunt
Kethelplein-Schiedam-Noord en volg de borden Europoort / Zierikzee. Voeg in op A4. Houd rechts
aan bij het knooppunt 17-Knooppunt Benelux en volg de borden A15 richting Hellevoetsluis /
Europoort / N57. Weg vervolgen naar N15. Neem afslag 8-Oostvoorne naar N218 richting Brielle /
Rockanje. Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor Havens. Sla rechtsaf naar de
Krabbeweg. Neem de 1e afslag rechts om op Krabbeweg te blijven. Sla linksaf om op de Krabbeweg
te blijven. Groepsverblijf Samuel Naardenhuis bevindt zich rechts.

• 	Totaal bedden: 74
• 1 slaapzaal met 7 stapelbedden
• 1 slaapzaal met 5 stapelbedden
• 3 slaapzalen met 4 stapelbedden
• 3 slaapzalen met 3 stapelbedden
• 2 slaapzalen met 2 stapelbedden
• Bedden voorzien van: matras en
kussen
• 	Zelf meenemen:
slaapzak / dekbed, onderlaken en
kussensloop

Kenmerken
• Ligt in een natuurlijke omgeving;
natuurgebied Brielse meer
• 	Op het terrein: bos, speelvelden
• 	 Buitenterras
• 	 Barbecue
• 	Vuurkorf (zelf hout meenemen)

Inventaris keuken
• 	Koffiemachine met koffiefilters en
koffie
• 	Waterkoker met thee
• 	 Koelkast
• 	 Magnetron
• 	 Serviesgoed
• 	Ook aanwezig: vuilniszakken,
afwasmiddel, theedoeken en
handdoeken

Recreatie

• 	Eigen recreatieruimte

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Er gelden regels voor geluid.
Lees deze terug in ‘Richtlijnen
voor groepsovernachting bij de
Paasheuvelgroep’.
Het is verplicht om een ingevuld
nachtregister in te leveren.
Download een nachtregister via
www.groepsgebouw.nl.

Reizen met openbaar vervoer

• Reis van Rotterdam Centraal per trein naar Schiedam Centrum en loop daar naar het metrostation.
• Neem vanaf het metrostation lijn C richting De Akkers. Stap uit bij Spijkernisse centrum en 		
loop naar de bushaltes.
•	Neem bus 103 richting Rockanje en stap uit bij halte De Ruy in Oostvoorne. Vanaf daar ga je in
noordoostelijke richting naar de Boomgaardweg. Sla linksaf naar de Brielse weg. Sla rechtsaf naar
de Noordweg. Sla rechtsaf naar de Tichelaarijweg. Sla linksaf richting de Noordweg. Sla rechts
naar Brielse Meeroever. Flauwe bocht naar links richting de Brielse Meeroever. Weg vervolgen naar
de Brielse Meeroever. Sla rechtsaf naar de Krimweg. Vervolg de weg totdat je aan de linkerzijde
Samuel Naardenhuis vindt.

Direct reserveren?
Bel 0577 - 411 556, mail naar info@paasheuvelgroep.nl of kijk op

groepsgebouw.nl

