WELKOM IN ONTMOETINGSCENTRUM DE SPRENGE
Gastvrij in een groene omgeving
U bent van harte welkom in ontmoetingscentrum de Sprenge op Landgoed Vrederust.
Midden in de natuur en in een rustgevende omgeving kunt u genieten van een hapje en een
drankje. Ook kunt u de kunstroute Gedicht in beeld volgen of wandelen over de voormalige
Forten de Roovere en Pinsen.
GEZELLIGE ONTMOETINGSPLEK
Bij ontmoetingscentrum De Sprenge is iedereen welkom. Misschien verblijft u een tijd op
Landgoed Vrederust als cliënt, bent u bij iemand op bezoek of bent u toevallig hier tijdens
een fiets- of wandeltocht. Tijdens een bezoek aan De Sprenge kunt u gebruik maken van
onze gezellige en gastvrije ontmoetingscentrum. In het voor- en najaar worden er
wisselende kunstexposities gehouden en soms ook markten. Houd hiervoor de
nieuwsberichten op onze website in de gaten www.ggzwnb.nl of het nieuwsbulletin voor
onze cliënten.
RESTAURANT, FOYER EN TERRAS
In de foyer kunt u genieten van uw drankje en het uitzicht op het groene landgoed. Deze
ruimte beschikt over 55 zitplaatsen en heeft een aparte rookruimte.
Bij de bar kunt u allerlei (alcoholvrije) dranken, ijs en zoetwaren bestellen. Ook worden er
rookwaren, toiletartikelen, kaarten en postzegels verkocht. Bij mooi weer kunt u
gebruikmaken van het grote terras voor de foyer.
Het restaurant van ontmoetingscentrum De Sprenge telt 74 zitplaatsen. Cliënten, bezoekers
en het personeel kunnen hier lunchen. Het is mogelijk om een eenvoudige boterham met
beleg, salade, een luxe broodje, een snack van de week, maar zelfs ook een warme maaltijd
te nuttigen. Wat er precies op het menu staat, verschilt van dag tot dag en staat genoteerd
bij het buffet. Het restaurant is op werkdagen geopend van 11.15 tot 13.30 uur.
Tegenover de Sprenge vindt u ‘t Klein Loo, een winkeltje met mooie bloemen en leuke
cadeauartikelen. Cliënten van GGZ WNB maken de boeketten en artikelen zelf. De artikelen
bij Klein Loo zijn uiteraard vriendelijk geprijsd. Klein Loo is zeker een bezoekje waard. De
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winkel is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van
9.00 tot 13.00 uur.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN DE SPRENGE
In de foyer van de Sprenge kunt u genieten van een heerlijk potje biljart, dit is geheel gratis.
In de Sprenge is ook het Buurthuis gevestigd.. Hier worden regelmatig
ontspanningsactiviteiten voor cliënten georganiseerd. Ook zit er in de Sprenge een bank
voor cliënten: de SBM (Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen). De geestelijk
verzorgers, de patiënten vertrouwenspersoon (pvp) en de Cliëntenraad hebben eveneens
hun spreekkamers in de Sprenge. Actuele informatie over specifieke activiteiten en
openingstijden vinden cliënten in het nieuwsbulletin van GGZ WNB dat op alle afdelingen
wordt verspreid.
VERKRIJGBAARHEID WANDELROUTES
Landgoed Vrederust beschikt over een prachtige wandelroute langs haar kunstobjecten. Aan
de infobalie/kiosk van de Sprenge kunt u de (gratis) kunstroutebeschrijving opvragen. Het
VVV-kantoor in Bergen op Zoom heeft meer informatie over wandelmogelijkheden langs de
voormalige Forten de Roovere en Pinsen.
THEATERZAAL/CONGRESZAAL EN VERGADERRUIMTE
Voor een intieme theatervoorstelling, vergaderen in het groen, of een boeiend congres kunt
u ook bij ons terecht. De Sprenge beschikt over een moderne theaterzaal/congreszaal en
een vergaderruimte. Beide ruimtes zijn te huur voor onder andere bedrijven, gemeenten,
scholen of theatergezelschappen. Het is mogelijk om de ruimtes inclusief catering te huren.
De theaterzaal/congreszaal beschikt over 225 zitplaatsen en in de vergaderruimte is plaats
voor 25 tot 30 personen.
Daarnaast verhuren wij de pittoreske kerk, de Ark, op Landgoed Vrederust, voor
bijvoorbeeld een sfeervolle trouwdienst, een bijzondere uitvaartplechtigheid of een klassiek
concert. De mogelijkheden kunt u overleggen met onze Servicedesk Facilitair via
telefoonnummer (0164) 28 90 26. De prijzen voor huur en catering zijn zeer betaalbaar.

EXTRA SERVICES
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U kunt met uw pinpas aan de balie betalen. Extra geld pinnen behoort echter niet tot de
mogelijkheden.
De medewerkers van de Sprenge willen graag dat alle gasten zich er thuis voelen en dat de
Sprenge voor cliënten een tweede huiskamer is. Zij staan open voor suggesties voor
verbetering. U kunt deze doorgeven aan de coördinator voeding (zie ‘Contactpersonen’).
De Sprenge biedt cliënten aanvullend op het dagelijkse aanbod - op verzoek en tegen
betaling - de volgende extra services:
Cliënten kunnen met familie of vrienden hun verjaardag vieren in het restaurant. Hiervoor
kunnen zij gebak, frisdrank, chips, nootjes en snacks bestellen.
Het is mogelijk om in de middag een feestelijke lunch te nuttigen en hiervoor een tafel te
reserveren in het restaurant.
Het is mogelijk om gebak/warme saucijzenbroodjes voor op de afdeling te bestellen.
Bestellen kan tot twee dagen voor de activiteit via de Servicedesk Facilitair telefoon (0164) 28 90 26.

OPENINGSTIJDEN
Maandag:
Dinsdag t/m donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

11.15 - 20.30 uur
9.00 - 20.30 uur
9.00 - 20.00 uur
9.45 - 16.45 uur
13.00 - 19.00 uur

CONTACTPERSONEN
Met vragen kunt u terecht bij coördinator voeding, de heer R. Laurentius, telefoonnummer
gsm 06-30997126 tijdens kantooruren, of de servicedesk facilitair, telefoonnummer (0164)
28 90 26.
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