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Via de meanderende straatjes van het vrien-
delijke dorpje Rumpt bereik je een fraaie plek 
die anderhalve eeuw geschiedenis ademt. “Het 
betreft een waterstaatskerkje uit 1851 voor 
de katholieken, die er tot en met Pinksteren 
2015 diensten hielden,” vertelt Margreet van 
Iterson. “Toen wij het kort daarna betrokken, 
stond voor ons vast dat we het wilden behou-
den voor de wijde regio, met een toegankelijk 
karakter. Rijksmonument het Rumpts Kerkje, 
inmiddels een officiële trouwlocatie, is echter 
ook bijzonder geschikt voor bedrijven die eens 
een heel andere draai willen geven aan een 
seminar, presentatie, receptie of relatiedag.” 
De kerkbanken, het orgel, de biechtstoel, alle 
authentieke elementen blijken nog aanwezig en 
om het Rumpts Kerkje heen ligt een prachtige 
tuin, die de mogelijkheden verruimt om unieke 
activiteiten neer te zetten. “We gaan graag in 
overleg met opdrachtgevers om geweldige 
ideeën uit te werken, liefst met een prikkelend 
tintje. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie 
met een workshop maestro of zang, waarbij we 
een brug slaan naar het bedrijfsleven,” zegt Bart 
van den Goorbergh, zelf musicus en dirigent. 
“Door mensen in zo’n rol te plaatsen, houd je ze 
echt een spiegel voor en komen de onderlinge 
verhoudingen even heel anders te liggen, wat 
een frisse kijk op zaken geeft.”

WERELDSE INVLOEDEN
De samenwerking met Salsa Catering uit 
Beesd staat garant voor een hoogwaardige en 
vooral bijzondere culinaire invulling. “Voor 
feesten, recepties, bedrijfsactiveiten, bruiloften 
etcetera verzorgen wij met veel aandacht voor 
de opmaak en altijd met een glimlach alles wat 
met eten en drinken te maken heeft, van private 
dining, walking dinner, barbecue of buffet tot 
een lunch of ontbijt op niveau,” aldus Chantal 
van Mook. “We gebruiken uitsluitend verse 
producten en verwerken daar, in overleg met de 
klant, wereldse invloeden in. Zelf heb ik onder 
meer de Spaanse, Italiaanse, Griekse, Afrikaanse 
en Aziatische keuken van dichtbij leren kennen 

EVENEMENTEN RUMPTS KERKJE / SALSA CATERING

Out of the box denken is tegenwoordig helemaal in onder bedrijven die zoeken naar 
een locatie voor een activiteit. Unieker dan het Rumpts Kerkje gaat het niet worden, 

een plek waar rust, cultuur en traditie elkaar ontmoeten. Mogelijkheden genoeg 
om voor een verrassende invulling te zorgen, ook op culinair gebied, dankzij een 

samenwerking met Salsa Catering.

PURE CULTUUR
SAMENWERKING RUMPTS KERKJE EN SALSA CATERING VOOR UNIEKE BELEVING

UNIEKER DAN HET 
RUMPTS KERKJE GAAT 
HET NIET WORDEN, 
EEN PLEK WAAR 
RUST, CULTUUR EN 
TRADITIE ELKAAR 
ONTMOETEN

Margreet van Iterson en (vlnr) Bart van den Goorbergh 
werken voor de catering in het Rumpts Kerkje samen 
met Chantal van Mook van Salsa Catering.

en daadwerkelijk met de mensen lokaal gekookt 
en ingrediënten gezocht, toen ik daar verbleef. 
Geïnspireerd geraakt door deze culturen wil 
ik er heel graag mijn gasten mee in aanraking 
brengen en ze met alle zintuigen laten genieten 
van authentieke ingrediënten. Naast de catering 
regelen wij desgewenst ook de volledige aan-
kleding, zoals meubilair, verlichting, bloemen, 
decoratie en audiovisuele middelen.” Het begrip 
‘cultuur’ voert duidelijk de boventoon binnen 
de samenwerking tussen de eigenaren van het 
Rumpts Kerkje en Salsa Catering, partners die 
met een grote bevlogenheid unieke en onverge-
telijke concepten op de kaart zetten.
 
Meer informatie: www.rumptskerkje.nl 
 www.salsacatering.nl


