B&B

Boekingen
De Uitkijk
Voorweg 84 - 1871 CR Schoorl
de.uitkijk@outlook.com - Tel: 072-7439496
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Bed & Breakfast
Tijd voor God
Genieten van bos, duin en strand
Mogelijkheden voor gesprekken
Begeleide retraite en cursussen

Rust
Zee
Bos
Duin
Strand
De Uitkijk
Schoorl

Schoorl

Genieten van bos, duin en strand

Begeleide retraite en cursussen

De Uitkijk is gelegen aan de oostkant van de

De naam de Uitkijk is gekozen door het zij-uit-

kustplaats Schoorl in Noord Holland. Schoorl

zicht vanuit het huis op een open veld, maar ook

heeft het breedste bos- en duingebied van

het uitzicht naar boven, het uitkijken in bos en

Nederland en een mooi strand.

duin en op het strand om zicht te krijgen op je-

De Uitkijk heeft fietsen beschikbaar voor tochten

zelf en je leven en wat God hierin wil betekenen.

in de omgeving. Er zijn goede fietspaden naar
Bergen, Bergen aan zee, Groet, Camperduin en

Om hier inhoud aan te geven kan een retraite,

Petten. De Hondsbossezeewering is in 2015

cursus of programma op maat georganiseerd

veranderd in een prachtig strand en duingebied.

worden. Dit is zowel individueel als in een kleine
groep mogelijk.

Bed en Breakfast
De Uitkijk heeft 2 gastenkamers, 1 gezellige eenpersoons en 1 ruime tweepersoons kamer met

Mogelijkheid voor gesprekken

wastafel en een gezamenlijke badkamer.

Verblijf in de Uitkijk kan gecombineerd worden

De kamers hebben Wifi en een TV.

met pastorale-, coachings – of counsellings-

In de huiskamer kunt u ‘s morgens op de afge-

gesprekken. Vraag naar de mogelijkheden.

sproken tijd, genieten van een goed verzorgd

Voor meer info zie www.het-venster.nl

ontbijt en kan naar keuze een lunchpakket
klaargemaakt worden. In de tuin kan gebruik
gemaakt worden van het terras.
Tijd voor God

Tarieven:

De Uitkijk wil vanuit een christelijke levensvisie

Bed & Breakfast per persoon per nacht		 €

35,00

gasten verwelkomen die tijd willen nemen voor

Gebruik van de 2 persoonskamer door 1 persoon 		 -

50,00

God, rust en gebed.

Lunch pakket		 -

4,50

Gesprekken (incl. 21% B.T.W.) per gesprek		 -

60,50

Fietsgebruik		Vrijwillige bijdrage voor onderhoud
Aanwezige fietsen		 e-bikes, dames- en herenfietsen (met versnelling)
Cursussen,retraites en programma opmaat		 Prijs op maat.

