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De Ruwenberg is gelegen aan de rivier de Dommel, net 
onder ’s-Hertogenbosch en op  5 km van de A2. Deze loca-
tie bestaat onder andere uit een kasteeltje uit 1337 waarin 
twee luxe boardrooms zijn gevestigd en de ontvangst-
ruimte. In vier moderne units vind je 196 hotelkamers, 2 
business suites en 12 plenaire zalen. In elke unit kunnen 
gasten gebruik maken van een eigen loungeruimte, een ter-
ras en diverse breakout rooms. Alle zalen hebben uitzicht 
op de omringende natuur. Het landgoed van 14 hectare 
leent zich uitstekend voor buitenactiviteiten, zoals een 
workshop schapendrijven met border collies of een golfcli-
nic. Gasten kunnen zich verder ontspannen op de tennis- 

en squashbanen en de Driving Range en Puttinggreen. 
De Ruwenberg biedt naast een uitgebreid All-in arrange-
ment ook een basispakket voor maatwerk en een Brainfood 
arrangement, gericht op energie en concentratie gedurende 
de dag. Liefhebbers van moderne kunst kunnen zich verga-
pen aan de vele werken in de vier vleugels en in de tuin. 
De keuken van het restaurant maakt zoveel mogelijk 
gebruik van lokale producten en ingrediënten. De aan-
dacht voor de gasten gaat bij de Ruwenberg gepaard met 
een duurzame bedrijfsvoering. De Ruwenberg heeft het 
Green Key gold label. 

Oisterwijk: Landgoed De Rosep
In het hart van de Benelux, vlakbij Tilburg in Oisterwijk, 
ligt eveneens een landgoed genaamd De Rosep. Hier 
vergader je midden tussen de Oisterwijkse bossen en 
vennen. Het landgoed beschikt over 20 zalen van diverse 
afmetingen en een vergadertuin. Ter ontspanning kunnen 
er op het landgoed diverse activiteiten worden georgani-
seerd zoals een schermworkshop, percussieworkshop, een 
roofvogelworkshop of een rally met historische auto’s. Ook 
heeft het hotel een zwembad, diverse sauna’s, een Turks 
stoombad, whirlpool, infraroodcabine, een tennisbaan, 
een fitnessruimte en een beautysalon. Overnachten kan in 
een van de 71 luxe hotelkamers of in een van de zes luxe 
hotelbungalows. In het restaurant worden zowel klassiekers 
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Brabant is een provincie die door vele zangers 
en dichters wordt geroemd om haar mooie 
natuur, gemoedelijke inwoners en voor deze 
tijden haast ongekende gastvrijheid. Al deze 
kwaliteiten zijn ook van toepassing op de 
zakelijke markt. Graag stellen we vier locaties 
in vier verschillende plaatsen aan u voor waar 
deze kwaliteiten zeker te vinden zijn.

Grand Tour door Brabant
Chassé Theater 

Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide



als streekgerechten geserveerd die met biologische en 
streekproducten worden bereid. Wat informeler lunchen 
of dineren kan in de loungebar of op het zonnige ter-
ras waar gasten kunnen kiezen van de bistrokaart met 
kleine gerechten en hapjes. En wie aan dit alles nog niet 
genoeg heeft, kan Landgoed De Rosep gebruiken als 
uitvalsbasis richting een dagje Efteling, Beekse Bergen, 
Trappistenabdij Koningshoeven of het historische auto-
museum.

Westelbeers: Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide
Een stukje verderop ligt in Westelbeers, tussen Tilburg 
en Eindhoven, Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide. 
Ook deze locatie ligt midden in de natuur en wel in 
het groene hart van de Brabantse Kempen. Bij De 
Spreeuwelse Heide is er ruimte voor innovatie door 
inspiratie, verkregen in de 10 zalen, die alle uitzicht 
hebben op de bostuin van 5,5 hectare. Ook de 70 
hotelkamers kijken uit op deze bostuin. De Tuintent, 
de waterkant en enkele boomhutten lenen zich uitste-
kend voor brainstormsessies. In de tuin kunnen diverse 
(teambuildings)activiteiten worden gedaan, zoals een 
Tai Chi sessie, boerengolf tussen de schapen of een 
wandeling met ezeltjes naar de nabijgelegen ‘Herberg 
In Den Bockenreijder’. Of loop over ons net aangelegde  
blote voetenpad. In de keuken staan streekproducten 
centraal. Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide maakt 
samen met Landgoed Huize Bergen en kloosterhotel 
ZIN onderdeel uit van Joannes Hospitality, een sociale 

onderneming met een maatschappelijke missie. Alle 
drie de locaties zijn ook green key goud gecertificeerd. 
Opbrengsten komen ten goede aan de Joannes Bosco 
Stichting. Deze stichting heeft als doel Brabantse jon-
geren in achterstandssituaties te ondersteunen in hun 
ontwikkeling. 

Breda: Chassé Theater 
In het Westen van Brabant vinden we in Breda het 
Chassé Theater. Dit gebouw met het opvallende gol-
vende dak stamt uit 1995. Hier zijn drie theaterzalen, 
drie filmzalen en negen foyers gevestigd die samen of los 
en zowel overdag als ’s avonds kunnen worden gereser-
veerd en geheel naar wens kunnen worden ingericht. 
De totale capaciteit kan in samenwerking met Holland 
Casino Breda worden uitgebreid tot 4.000 personen. 
Een snelle en gezonde maaltijd is te vinden in restaurant 
FRONT in de witte loungefoyer. De brasserie van het 
Chassé Theater is gevestigd in de naastgelegen monu-
mentale kloosterkazerne. Hier wordt een dagelijks wis-
selend driegangenmenu geserveerd en enkele klassieke 
gerechten die het hele jaar door kunnen worden besteld. 
Natuurlijk kan een vergadering, diner in FRONT, 
de Brasserie of exclusief in een van de foyers, of een 
bedrijfsevenement naar wens worden gecombineerd met 
een rondleiding door het theater, of een bezoek aan een 
voorstelling of film. 
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