Conferentiecentrum
& Hotel-voor-jezelf

Het Balkon

Comfortabel en ongedwongen!
Het Balkon is gevestigd in een gerenoveerd klooster in het Twentse
plaatsje Vasse, aan de rand van een uniek natuurgebied. Deze prettige,
landelijke omgeving maakt ons centrum een ideale plek voor een
zakelijk verblijf of een bijeenkomst met familie en vrienden.
Comfortabel en ongedwongen is ons devies. De persoonlijke sfeer en
warme inrichting van ons centrum creëren de juiste randvoorwaarden
voor een aangenaam zakelijk verblijf: voor leren en ontspannen,
inspiratie en reflectie, ontmoeting en uitwisseling.
Ons centrum is ook te huur als Hotel-voor-jezelf voor bijvoorbeeld
een familiereünie, een intiem huwelijksfeest, een bijzondere
verjaardag of een andere gelegenheid!
We heten je van harte welkom en geven je graag een rondleiding!
Namens het Balkon-team,
Thea Deterink, manager accommodatie
Judith Budde en René Meijer, directie

Comfortabel verblijf op een historische plek

Conferentiecentrum

Je zoekt een bijzondere locatie voor een bijeenkomst met
je collega’s, afdeling of managementteam? Of je bent als
trainer op zoek naar een geschikte accommodatie voor een
opleiding, cursus of bedrijfstraining? Omdat wij zelf managers
en trainers zijn, beseffen wij hoe belangrijk de accommodatie
is voor het welslagen van de bijeenkomst. En hoe essentieel
daarin de details zijn.

Meerdaags verblijf

Het Balkon beschikt over twee sfeervolle zalen, een uitgebreide
vakbibliotheek, een stilte- en meditatieruimte, draadloos
internet, computer- en internetfaciliteiten, een prachtige
binnentuin en kruidentuin. Je kunt een zaal huren voor een
enkele dag of middag, maar ook voor een meerdaags verblijf
met overnachting. Bij meerdaags verblijf met een voldoende
grote groep kun je op verzoek het gehele pand voor jou
alleen huren!
Wij beschikken over 19 slaapkamers met eigen badkamer
(31 bedden in totaal). Lekker eten is een belangrijk onderdeel
van een aangenaam verblijf. Onze chefkoks serveren
bijzondere gerechten uit alle windstreken.

" De adembenemende omgeving en goede sfeer en mooie
rustige inrichting, het heerlijke eten: alles klopt."

Het Balkon als hotel voor jou, je vrienden en familie!

Hotel-voor-jezelf

Je zoekt een sfeervolle accommodatie om een bijzondere
gelegenheid te vieren? Waarbij je exclusief met jouw
gezelschap beschikt over het gehele pand?
Wij verzorgen graag jouw verblijf als je met familie en/of
vrienden aandacht wilt geven aan een speciale verjaardag,
een reünie of een andere bijzondere gebeurtenis.
Je kunt bij ons terecht voor een arrangement met diner,
overnachting en eventueel een activiteit in de prachtige
omgeving. Onze chefkoks verzorgen met hun keukenbrigade een feestelijk diner, dat we bij mooi weer ook in
de tuin kunnen serveren. Aansluitend gezellig napraten
bij een nachtelijk kampvuur. En de volgende ochtend
uitslapen of juist vroeg uit de veren, om lekker te
genieten van ons uitgebreide ontbijtbuffet!

Echt iets bijzonders

We denken graag met je mee over een bijzondere invulling
van je verblijf. Wat te denken van een wandeling met een
herder en haar schaapskudde of een middag vol vervoering
met de sagen van een Twentse verhalenverteller?
Live muziek tijdens het diner of een vertolker van ballades,
het kan allemaal. Of gewoon een heerlijke wandeling door
de fraaie Twentse natuur of een tochtje over de essen in
een oude Franse stadsbus.

Trouwlocatie

Je kunt bij ons je huwelijk sluiten en je trouwdag vieren!
De huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden waar je wilt:
in één van de 2 zalen, in de intieme (stilte)ruimte op de
eerste verdieping en bij mooi weer zelfs in de tuin!
Wij verzorgen in overleg een feestelijk diner, waarbij
we graag voldoen aan jullie wensen op culinair gebied.
En we houden vanzelfsprekend rekening met sketches,
liedjes en toespraken tussendoor!

Lekker eten en drinken
Lekker eten is een belangrijk onderdeel van een aangenaam verblijf. ’s Ochtends kun je genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet.
Vers fruit, koffie, thee en kruidenthee staan in de pauzes klaar. Bij de lunch serveren we een frisse salade en een warm gerecht.
Desgewenst kun je aan het einde van de middag gebruik maken van een lichte snack.
Het diner bestaat steeds uit drie of vier gangen. Onze chefkoks serveren gerechten uit alle windstreken en bereiden de maaltijden
met verse en zoveel mogelijk lokale producten. Voor liefhebbers hebben we een uitstekende vegetarische keuken.
In de zitkamer vind je een goedgevulde bar, kranten, tijdschriften, een piano en muziekinstallatie.
Op onze website www.hetbalkon.nl krijg je een indruk van onze gerechten.

" Het eten is top, een feest, verrukkelijk!"

Zalen en faciliteiten
Flexibiliteit staat voorop: wij richten onze zalen in op basis
van jouw wensen. Zo kun je kiezen voor een opstelling met
of zonder tafels en zijn ook tussentijdse aanpassingen
eenvoudig mogelijk. Door het gehele gebouw is draadloos
internet beschikbaar. In de computerruimte staan een PC,
een printer, een aansluiting voor je laptop en een kopieerapparaat tot je beschikking. Op verzoek kun je kosteloos
gebruik maken van een beamer.

De Schoolzaal (90 m²)

De Schoolzaal is een ruime en lichte zaal voor ca. 40 personen,
ingericht met comfortabele conferentiestoelen en tafels,
flipover, whiteboard en muziekinstallatie (CD). De Schoolzaal
is ook voorzien van 4 snelle vaste internetaansluitingen.

De K loosterzaal (50 m²)

De Kloosterzaal ligt in het voormalige kloosterdeel van
het centrum. De zaal voor ca. 20 personen is ingericht met
comfortabele conferentiestoelen en tafels, flipover, whiteboard
en muziekinstallatie (CD).

Stilteruimte en bibliotheek
De Stilteruimte (50 m²)

Deze ruimte bevindt zich onder de oude gewelven
van de voormalige kapel en is ingericht met meditatiekussens en -bankjes. De zaal is geschikt voor groepen
(ca. 16 deelnemers) die werken met meditatieve werkvormen en rustig lichaamswerk.

De Bibliotheek (35 m²)

Op de begane grond is een moderne bibliotheek ingericht
met literatuur over leiderschap en management, teamontwikkeling, interventiekunde, training, coaching,
opleidingskunde, communicatie, cultuur, psychologie en
psychotherapie. Daarnaast kun je er diverse vaktijdschriften
lezen. De bibliotheek kan ook als werkruimte gebruikt
worden voor groepen van ca. 8 personen.

Ontspannen overnachten

Een aangenaam verblijf
Je verblijft op een sfeervolle slaapkamer met eigen badkamer.
We beschikken over 19 slaapkamers, waarvan 12 tweepersoonsen 7 eenpersoonskamers met in totaal 31 bedden. Alle kamers
zijn voorzien van een kluisje, een föhn en draadloos internet.
Op de begane grond is een kamer voor minder validen.

Sfeervolle binnentuin en terras

Het Balkon beschikt over een prachtige binnentuin met tuinhuis
en terras. Er zijn diverse zitjes en ligstoelen, zodat je bij mooi
weer ook buiten kunt werken. Achter het centrum ligt een
historische kruidentuin, waar je heerlijk kunt zitten.

" Het was echt geweldig. Zeker de gastvrijheid,
de klantgerichtheid en vooral niet te vergeten, het eten."

Extra mogelijkheden
Eropuit!

Het Balkon ligt aan de rand van een uniek natuurgebied vol
beekjes, essen, bronnen, beukenbossen en glooiende landerijen.
Je kunt direct vanuit het Balkon wandelen door de bossen en
langs oude boerderijen en ervaren dat er nog plekken zijn in
Nederland waar het echt stil is. Op 6 kilometer afstand ligt het
sfeervolle stadje Ootmarsum met vele kunstgaleries en musea.
Vasse zelf is een vriendelijk dorpje met diverse voorzieningen.

Individueel verblijf

Je kunt bij ons ook in alle rust werken aan je eigen programma,
artikel of boek. Je beschikt over een ruime slaapkamer met
eigen badkamer. Je kunt bij ons individueel verblijven op het
moment dat er in het Balkon een groep een programma volgt.

Outdoortraining

Gezien de landelijke ligging van het centrum zijn er diverse
mogelijkheden voor outdoortraining. Naast ons centrum is
gelegenheid om te voetballen, volleyballen, basketballen en
tafeltennissen. Voor liefhebbers hebben wij enkele fietsen
beschikbaar.

Opleidingscentrum het Balkon
Het Balkon is ook een opleidingscentrum. Wij verzorgen individuele coaching en bedrijfstrainingen.
Ook bieden wij open opleidingen voor ervaren professionals.

Individuele coaching

Wij bieden individuele begeleiding bij werksituaties aan individuele professionals, managers en directies.

Bedrijfstrainingen

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met trainingen over o.a.:
- Persoonlijke effectiviteit als professional;
- Teamcoaching bij spanningen in de samenwerking;
- Resultaatgericht samenwerken en teamontwikkeling;
- Communicatieve en sociale vaardigheden;
- Management Development Trajecten.
Vraag de brochure Bedrijfstrainingen & Coaching aan voor meer informatie.

Open opleidingen

Wij organiseren open opleidingen voor ervaren trainers, coaches, adviseurs, (interim)managers, HR-professionals,
loopbaanbegeleiders, reïntegratiedeskundigen over:
- werken met individuen (Voice Dialogue, psychopathologie, mentaliserend coachen);
- werken met groepen (dramatechnieken, groepsdynamica, trainen van teams, mentaliseren in teams);
- werken met teams en organisaties (interventiekunde).
Vraag de brochure Opleidingen aan en raadpleeg www.hetbalkon.nl voor actuele data, tarieven en inschrijven.

Informatie en aanvragen
Op onze website www.hetbalkon.nl vind je alle informatie over het reserveren van een verblijf.
Thea Deterink (manager conferentiecentrum en Hotel-voor-jezelf) en Sandra Visser (officemanager)
geven graag antwoord op al je vragen (tel.: 0541 518194 en info@hetbalkon.nl).

Prijsopgave en reserveren

Voor een verblijf maken wij op basis van jouw wensen graag vrijblijvend een prijsopgave.
Na akkoord ontvang je een reservering waarmee je het verblijf vastlegt.

Centrum voor persoonlijke en
professionele ontwikkeling
Hooidijk 15, 7661 RA Vasse
tel.: 0541 518194
info@hetbalkon.nl, www.hetbalkon.nl

