
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, ontstaan 
uit het Missiehuis Sint Jan, samen met het naastgele-
gen Klooster Cenakel is een echte ontmoetingsplaats 

voor wereldburgers. “Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, 
denkwijze of religie”, vertelt René Giel. “Naast het feit dat hier 
diverse zakelijke bijeenkomsten kunnen worden ondergebracht, 
is onze achterliggende doelstelling mensen te interesseren voor 
mondiale vraagstukken, hen bewust te maken van hun wereld-
burgerschap en om hen te bewegen een bijdrage te leveren aan 
een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.”

Smaken van over de hele wereld
Om deze doelstelling voor de gasten nog duidelijker naar 
voren te brengen, heeft Giel samen met de chef-kok en de 
F&B Manager de wereldse beleving vertaald naar een nieuw 
Food&Beverage concept. In ProefLokaal De Wereld kun-
nen gasten door middel van diverse nieuwe lunch- en diner-
gerechten lokaal de smaken van over de hele wereld proeven. 

Giel verduidelijkt: “Denk bijvoorbeeld aan gerechten zoals 
Portugese kip piri-piri met geroosterde groenten, maar ook 
Iraanese rode linzensoep. Binnen het concept ‘een culinaire 
reis om de wereld in 8 gerechten’ krijg je de kans om meerdere 
van dit soort wereldse gerechten te proeven. In het voorjaar 
komen daar ook nog de barbecues bij met bijvoorbeeld Turkse 
kebab. Om het plaatje compleet te maken, hangen aan de 
wanden van ProefLokaal De Wereld 50 portretten van wereld-
burgers. Ook de bar is voorzien van wereldse decoraties zoals 
Marokkaanse schalen en je kunt er wereldse biertjes en snacks 
zoals Japanse bittergarnituur bestellen.” 
Naast de uitgeserveerde keuzemenu’s hebben ook de ontbijt- en 
lunchbuffetten een nieuw jasje gekregen. Giel is erg blij met het 
resultaat. “De naam van het F&B concept dekt nu veel beter de 
lading. Gasten kunnen door middel van diverse internationale 
gerechten kennis maken met de 6 werelddelen. En het mooie is 
dat dit gewoon hier in Soesterberg kan.” 
www.kontaktderkontinenten.nl

Net als andere conferentiehotels biedt driesterren congreslocatie Kontakt der Kontinenten met 
25 moderne conferentiezalen en 131 hotelkamers een divers aanbod voor het faciliteren van 
congressen, vergaderingen en veel andere mogelijkheden voor de zakelijke markt. Maar volgens 
general manager René Giel heeft Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg 
een bijzondere meerwaarde, namelijk het verbinden van mondiale burgers. Dit wordt nog eens 
versterkt door het nieuwe Food&Beverage concept ProefLokaal De Wereld.

ProefLokaal De Wereld, 
beleef wereldse gastvrijheid
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Amerfoort is dé netwerklocatie van Nederland. Honderden netwerkorganisaties, belangen-
verenigingen en (internationale) hoofdkantoren opereren vanuit dit geografisch middelpunt van 
Nederland. De centrale ligging, in combinatie met de uitstekende faciliteiten, maken Amersfoort 
ook tot een populaire bestemming voor zakelijke meetings & events. In Amersfoort word je 
verrast op ruim 150 schitterende locaties aan het water, in het bos, op het platteland en natuurlijk 
in en om de historische binnenstad. Hieronder presenteren we vier van onze partners. 
Voor alle locaties, zie www.locatieamersfoort.nl.
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De Observant

Van der Valk Hotel Amersfoort A1

Zandfoort aan de Eem

Leerhotel Het Klooster

Elegant zakenhotel of sfeervolle toeristische uitvals-
basis? Een inspirerende netwerkborrel of met vrienden 
genieten van ons trendy restaurant. Hotel Amersfoort A1 
bewijst dat business en pleasure letterlijk hand in hand 
kunnen gaan!  www.hotelamersfoorta1.nl

Bij Leerhotel Het Klooster geniet u nog echt van 
Passie voor Gastvrijheid… Een moderne leeromgeving 
van MBO Amersfoort én een unieke locatie voor uw bij-
eenkomst. Leerhotel Het Klooster biedt u de combinatie 
van enthousiast jong horecatalent in een historisch 
monumentaal pand. www.leerhotelhetklooster.nl 

Zaal Bloemendaal van Zandfoort aan de Eem is de leukste 
feestlocatie voor bedrijfsfeesten, zakelijke bijeenkomsten, 
borrels en grote diners. Zandfoort is uniek door haar 
ligging in de binnenstad van Amersfoort, vlakbij het 
station. Maar vooral door haar bijzondere sfeer en unieke 

uitstraling.  www.zandfoort.nl

In het stadshart van Amersfoort en gehuisvest in een 
monumentaal voormalig klooster. Voor vergaderen, 
presenteren, trainen, lesgeven, werkplekje, netwerken, 
feest, terras, lunch, borrel,  jubileum en alles waar ú 
even  de ruimte  voor nodig heeft!  www.observant.nl
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