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René Giel, directeur

Beste wereldburger,

Welkom bij Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, een unieke plek in het midden van 

het land. Tot zestig jaar geleden deden de gebouwen dienst als missiehuis en klooster. Nu 

vormen de twee karakteristieke historische gebouwen samen een ontmoetingsplaats voor 

wereldburgers. Centraal gelegen in Soesterberg, omringd door de natuur van de Utrechtse 

Heuvelrug. Een veelzijdige en eigentijdse organisatie waar wereldse gastvrijheid in de genen 

zit en waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend is.

Met maar liefst vijfentwintig vergaderzalen, drie bijzondere conferentiezalen, honderddertig 

hotelkamers, een werelds restaurant, een inspirerende bostuin en een ruim en gratis 

parkeerterrein bieden wij jou letterlijk en figuurlijk alle ruimte voor jouw conferentie, 

evenement of overnachting.

Kontakt der Kontinenten zal jou inspireren en op een ontspannen, creatieve en natuurlijke 

wijze laten genieten van al het moois dat onze wereld te bieden heeft. Hierbij draait het om 

verbinding; verbinding met jezelf, verbinding met elkaar en verbinding met de wereld waarin 

wij samen leven; een smeltkroes van culturen. Kijk niet naar de verschillen, maar naar de 

gelijkenissen. Wees nieuwsgierig, wordt verrast en verrijk jezelf. Een bezoek aan Kontakt der 

Kontinenten zal voelen als een souvenir dat je mee naar huis neemt.

In dit magazine zie je en lees je onze veelzijdigheid aan mogelijkheden. Wil je meer informatie, 

heb je een vraag of wil je een afspraak maken voor een rondleiding? Neem dan contact op met 

onze afdeling reserveringen via 0346 - 33 25 37 of reserveringen@kontaktderkontinenten.nl.

Graag tot snel! 

Met wereldse groet, 

namens team Kontakt der Kontinenten



Geschiedenis

1924
De missiecongregratie van het Goddelijk Woord 
(SVD) koopt het ‘buiten’ Eikenbosch in Soesterberg, 

het huidige Cenakel.

1961
Het kleinseminarie gaat dicht. De congregatie sticht 
het vormings- en ontmoetingscentrum Kontakt der 

Kontinenten (KdK).

1939
De slotzusters Dienaressen van de Heilige 
Geest van de Altijddurende Aanbidding (roze 
zusters) nemen het nieuw gebouwde Cenakel in  

gebruik als klooster.

1925
Start van de middelbare school (klein-seminarie) 
en de bouw van Missiehuis Sint Jan, het huidige 
Kontakt der Kontinenten.

1954
Het kleinseminarie krimpt omdat eindexamen-
leerlingen naar Deurne gaan voor de afronding van 
hun opleiding.

1961-1970
KdK begint met voorbereidings- en opfriscursussen 
voor missionarissen, conferenties en werkweken. 
In de loop der jaren wordt het aanbod breder 
maar minder religieus. De directie besluit zalen te 
verhuren en start cursussen mondiale vorming. In 
1968 verwoest brand de bovenverdieping. 
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1991-2000
KdK wordt steeds meer een onderneming. Het 
conferentiehotel brengt in 1996 voor het eerst 
meer op dan het vormingswerk. In 1997 worden 
nieuwe vleugels met slaapkamers, een lounge, bar 
en restaurant opgeleverd en krijgt het hotel drie 
sterren. In 1999 verlaten de zusters Klooster Cenakel 

en in 2000 wordt het onderdeel van KdK.

1971-1980
KdK krijgt subsidie voor het vormingswerk. Tot 
1980 worden er reizen voor diverse doelgroepen, 
waaronder artsen en wetenschappers, 

georganiseerd. Het cursusaanbod groeit.

1981-1990
De subsidie van de Rijksoverheid dreigt weg te 
vallen maar KdK past zich aan met beter renderende 
cursussen die zich meer richten op de zakelijke 
markt. In 1989 verlaat de SVD het gebouw en 
verkopen ze het terrein aan KdK.

2011-heden
Onder het motto ‘Beleef wereldse gastvrijheid’ 
investeert Kontakt der Kontinenten in service, 
beleving, kwaliteit en duurzaam ondernemen. 
Het conferentiehotel ontvangt het Gouden Green 
Key duurzaamheidskeurmerk en wordt beloond 
met awards zoals ‘Beste congreslocatie’,  ‘Beste 
vergaderlocatie’ en de Nationale Meeting Award. 
 
In 2018 start een meerjarig verbouwingstraject 
waarbij een moderne keuken en ‘wereldse’ 
toiletgroep worden gerealiseerd. Medio 2020 
opent Kontakt der Kontinenten de nieuwbouw van 

‘KonneKt restaurant, bar & lounge’.

2001-2011
Na de aanslag op het WTC zakt de internationale 
hotel- en conferentiewereld in. KdK is genoodzaakt 
tot reorganisaties en bezuinigingen. 
‘KdK’ wordt weer ‘Kontakt der Kontinenten’. Van 
2009 tot 2011 wordt het interieur gemoderniseerd 
en dat werpt zijn vruchten af. Het aantal gasten 
stijgt en de doelgroep wordt breder. In 2011 is 
Kontakt der Kontinenten financieel zelfstandig: het 
vijftigjarig jubileum wordt uitbundig gevierd.

Meer lezen? 
Bekijk ‘De wereld in 
huis’ met daarin het 

verhaal van Kontakt der 
Kontinenten.
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De vijfentwintig zalen van Kontakt der Kontinenten 
bevinden zich in twee gebouwen: Missiehuis Sint 
Jan en Klooster Cenakel. Elk gebouw heeft zijn 
eigen uitstraling met zalen van diverse afmetingen 
en capaciteiten. 

In welk gebouw je ook verblijft, je kunt overal het 
gratis wifinetwerk gebruiken. In iedere zaal is óf 
een 75” televisiescherm óf een beamer met scherm 
aanwezig. Daarnaast zijn alle zalen voorzien van 
geluidsversterking, een flipover en een handige 
trainerskit. Voor elke deelnemer ligt een notitieblok met 
potlood en naamkaart klaar.

Meetings

Vijfentwintig vergaderzalen

Drie grote congreszalen

Flexibele opstellingen

Moderne apparatuur

Veel daglicht
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Sint Jan heeft vijftien vergaderzalen en twee grote 
conferentiezalen, waaronder de bijzondere Steylzaal. 

De Steylzaal werd vroeger gebruikt als kapel. Het missiehuis 
was de plek waar de missionarissen werden opgeleid en 
vervolgens werden uitgezonden om hun geloof over de 
wereld te verspreiden en bij te dragen aan een mondiale 
samenleving. Missionarissen die terugkeerden namen iets 
mee van de cultuur uit de bezochte landen en continenten. 
Dat verklaart de naam Kontakt der Kontinenten. 

Tegenwoordig is de Steylzaal van alle gemakken voorzien en 
uitgerust met onder andere een beamer, scherm en geluid. 

Details zoals het glas in lood en het originele altaar zijn nog 
steeds aanwezig en vormen een bijzonder decor voor de 
zakelijke bijeenkomsten die er nu plaatsvinden. 

Op de etages Afrika, Zuid-Amerika en Azië zijn nog meer 
zalen te vinden. Deze zalen zijn vernoemd naar landen van die 
continenten en zijn aangekleed met wereldse portretten. De 
ruimtes variëren van afmeting en zijn hierdoor zeer geschikt 
voor bijeenkomsten zoals meerdaagse vergaderingen en 
trainingen. Het voordeel van veel zalen is dat zij daglicht en 
airconditioning hebben én ramen die open kunnen.

Missiehuis Sint Jan

Missiehuis Sint Jan
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Klooster Cenakel

De zalen in het Cenakel zijn vernoemd 
naar de vrouwelijke heiligen die te 
vinden zijn op de muurschilderingen van 
de Ceciliakapel. Deze indrukwekkende 
voormalige kapel leent zich uitstekend 
voor grotere gezelschappen en kan in 
combinatie met een ontvangst of borrel 
in de naastgelegen Wintertuin goed 

worden ingezet voor congressen en 
evenementen. 
Kenmerkend voor het Cenakel is de 
intieme sfeer. De aanwezige koffie-
corners bieden niet alleen een goede 
kop koffie of thee, maar fungeren ook als 
een uitnodigende huiskamer waar je de 
krant kunt lezen of rustig kunt werken. 

In het Cenakel zijn zeven vergaderzalen en een voormalige kapel aanwezig. 
Daarnaast beschikt het over een sfeervolle kloostertuin: een fijne plek voor een 
buitenopdracht of een ontspannen pauzemoment. 

Klooster Cenakel
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Zalenimpressie

103 m² 57 m²

71 m²

70 m²

35 m²

180 m²
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Capaciteit Missiehuis Sint Jan

Begane grond Carré U-vorm Kring Cabaret Theater

Sint Jan 180 50 48 50 120 200

Angola 57 20 17 30 33 49

Botswana 53 24 21 30 33 49

Congo 70 32 29 35 47 70

Ghana 38 16 15 18 21 25

Kenia 37 16 15 20 19 25

Mozambique 36 16 15 20 21 25

Tanzania 36 16 15 20 21 25

Togo 18 6

Eerste etage
Steyl 200 38 36 45 80 220

Argentinië 52 24 21 30 33 49

Bolivia 55 24 21 32 33 49

Brazilië 35 16 15 18 21 32

Colombia 35 16 15 18 21 32

Paraguay 35 16 15 18 17 25

Tweede etage
China 71 34 30 36 42 60

India 43 20 17 20 24 36

m²
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BEGANE GROND

EERSTE ETAGE

TWEEDE ETAGE

DERDE ETAGE
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Capaciteit Klooster Cenakel

Begane grond Carré U-vorm Kring Cabaret Theater

Ceciliakapel 200 40 38 55 80 185

Wintertuin 80

Magdalena 80 30 26 42 56 80

Scholastica 40 16 14 16 20 26

Eerste etage
Theresia 42 16 12 16 20 30

Hildegard 61 25 22 30 30 56

Derde etage
Hoog en Wel 103 30 27 40 40 70

Sophia 43 21 16 22 24 32

Lucia 42 21 16 22 24 32

m²
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Buiten vergaderen

Op zoek naar inspiratie tijdens je bijeenkomst? 
Neem je deelnemers eens mee voor een 
vergadering, training of brainstormsessie in 
de buitenlucht! 

De combinatie van frisse boslucht en de 
ontspannende ‘achtergrondmuziek’ van fluitende 
vogels geven een hele andere dynamiek aan 
je training dan dat je in een vergaderzaal zit.  
Het buiten zijn stimuleert de hersenen én het 
bevordert de creativiteit. Buiten vergaderen 
is daardoor ideaal als onderbreking van een 
binnenprogramma.
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In onze bostuin zijn meerdere locaties die je 
kunt reserveren voor een buitenbreak. Alle 
plekken bevinden zich op maar een paar 
minuten wandelen van onze panden. Je kunt 
kiezen uit verschillende opstellingen: van 
picknicktafels of poefjes tot handige mobiele 
stoelen inclusief schrijftafel. Combineren kan 
natuurlijk ook. 

Wist je dat elke buitenvergaderplek een eigen 
thema heeft? Zo verwijst de Shinrin-yokuplek 
naar het Japanse bosbaden; het doorbrengen van 
tijd in het bos om de positieve effecten van de 
natuur te ervaren. 

Onderhandelen, knopen doorhakken en 
beslissingen nemen, oftewel ‘palaveren’, kan 

bij uitstek op onze door bomen omringde 
Palaverplek. Net als in Zuid-Afrikaanse landen, 
waar de imposante baobabboom vaak als 
achtergrond dient. 

De Kgotlaplek is geïnspireerd op een traditionele 
vergadervorm, de ‘Kgotla’. In Botswana geven 
stamhoofden alle deelnemers de gelegenheid om 
tijdens een vergadering hun mening te delen. Pas 
als iedereen aan het woord is geweest wordt er 
een weloverwogen besluit genomen.

Het evenementenveld wordt regelmatig gebruikt 
voor teambuildingactiviteiten. De Kolonie verwijst 
naar teamwork binnen een mierenkolonie.

Inspirerende vergaderplekken
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Shinrin-Yokuplek

Palaverplek Evenementenveld de kolonie

Kgotlaplek
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Reserveren van een 
buitenbreak
De locatie voor je buitenvergadering kan gratis 
worden gereserveerd, op basis van beschikbaarheid 
en in combinatie met een zaal en een 
vergaderarrangement. Hierdoor kun je op de dag 
van de bijeenkomst zowel gebruik maken van de 
vergaderzaal, als van de buitenplek. Handig, want zo 
hoef je je ook geen zorgen te maken over onverwacht 
slecht weer. Je bijeenkomst kan altijd doorgaan. 

Inclusief:

Flipoverpapier of een papierrol

Notitieblokken, potloden, stiften, 
markers, post-its, schaar

Koffie, thee en koekjes

Smaakwater

Fleecedekens

Kampvuurbreak 
Het kampvuur is dé plek waar bijzondere gesprekken 
ontstaan en waar jouw team of gasten de dag op een 
bijzondere manier af kunnen sluiten. Middenin de 
natuur met het knisperende geluid van het kampvuur 
op de achtergrond. Niet voor niets zijn er wereldwijd 
zoveel culturen waar het traditie is om bij het 
kampvuur samen te komen om verhalen te vertellen, 
te overleggen en muziek te maken. Kijk maar eens 
naar de Finnen, die het kampvuur gebruiken om te 
barbecueën en op te warmen. De Navajo-indianen 
vertellen er verhalen en de Botswanen overleggen 
rondom het vuur met elkaar. Kijkend naar de westerse 
tradities mogen marshmallows en popcorn bij ons 
eigen kampvuur natuurlijk niet ontbreken. 

Begeleide kampvuursessies
Wil je van het kampvuur een écht bijzondere ervaring 
maken? Kies dan voor één van onze begeleide 
kampvuursessies. Je kunt kiezen uit een sessie waarbij 
je met behulp van een talking stick de dialoog met 
elkaar aangaat of een Ubuntu Campfire session waarbij 
onze huismuzikant Jeremy Olivier het kampvuur met 
Afrikaans geïnspireerde muziek verrijkt. 

Reserveren van een 
kampvuurbreak
Wil je ook een kampvuurbreak bij ons ervaren? Voor 
deze vergaderbreak berekenen we een toeslag; 
neem contact op met onze afdeling reserveringen 
via reserveringen@kontaktderkontinenten.nl of  
0346 - 33 25 37 voor meer informatie.

Inclusief:

Kampvuur

Marshmallows roosteren

Popcorn poffen

Fleecedekens

Tip: breid je kampvuurbreak uit met frisdrank, bier en 
wijn in een bucket met ijs. De prijs is op basis van 
nacalculatie.

1 9



Arrangementen

4 uur
4-uurs arrangement
• onbeperkt koffie, cappuccino en thee
• wereldse koek en snoepjes
• brainfood
• gekoeld en gezuiverd tafelwater
• gebruik van beamer, scherm, wifi en flipover
• trainerskit met onder andere stiften, naamkaartjes,  

post-its, potloden en plakband

8 uur
8-uurs arrangement
• onbeperkt koffie, cappuccino en thee
• wereldse koek en snoepjes
• brainfood
• gekoeld en gezuiverd tafelwater
• lunch KonneKt food court
• gebruik van beamer, scherm, wifi en flipover
• trainerskit met onder andere stiften, naamkaartjes,  

post-its, potloden en plakband

12 uur
12-uurs arrangement
• onbeperkt koffie, cappuccino en thee
• wereldse koek en snoepjes
• brainfood
• gekoeld en gezuiverd tafelwater
• lunch KonneKt food court
• driegangendiner van de chef
• gebruik van beamer, scherm, wifi en flipover
• trainerskit met onder andere stiften, naamkaartjes,  

post-its, potloden en plakband
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 24 uur
24-uurs arrangement
• 12-uurs arrangement
• overnachting op een één- of tweepersoonskamer
• ontbijt

32 uur
32-uurs arrangement
• 12-uurs arrangement
• overnachting op een één- of tweepersoonskamer
• ontbijt
• 8-uurs arrangement

Offerte aanvragen
Heb je interesse in onze locatie? Dan stellen wij graag vrijblijvend een 
offerte voor je op. Dit kan 24/7 via het offerteformulier op onze website 
KontaktderKontinenten.nl of telefonisch via 0346 - 33 25 37. 

Onze medewerkers bekijken de beschikbaarheid van onze zalen en 
kamers en zetten de mogelijkheden voor je op een rij.  
Rekening houdend met jouw programma en wensen, 
adviseren en ondersteunen zij graag bij de invulling 
van je bijeenkomst. Vraag een 

offerte 
aan
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Restaurant

Van een smakelijk én gezond ontbijt tot een 
uitgebreid diner; onze keukenbrigade verrast 
je graag tijdens je verblijf bij Kontakt der 
Kontinenten.  

In KonneKt restaurant, bar & lounge verwel-
komen we je graag om te komen genieten van 
een culinaire totaalbeleving.
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Een gastvrije ontvangst, een goede zaalruimte 
en uitstekende faciliteiten zijn belangrijk, maar de 
culinaire invulling draagt ook bij aan een succes-
volle bijeenkomst. Een stevig ontbijt zorgt immers 
voor een goede start van de dag, en een lekkere, 
gezonde lunch zorgt voor een energieboost. 
Daarnaast is het diner vaak hét hoogtepunt van 
de dag waarop je kunt genieten van gerechten 
met verrassende combinaties van ingrediënten.

Zoveel mogelijk vers, duurzaam én met een 
wereldse twist: dat zijn de ingrediënten waar 
onze keukenbrigade dagelijks mee werkt. Naast 
ontbijt, lunch en diner kan ons keukenteam nog 
tal van andere wensen vervullen. 

Denk bijvoorbeeld aan een picknick in het 
bos of een gezonde break zoals verse fruit- of 
groentesmoothies, een vegan Buddha bowl of 
een complete healthy break. 

Wereldse invloeden proef je met onze populaire 
wereldbreak met keuze uit een noodle box, 
vegan Java saté, buritto of Engelse vegan pie. 
Voor een informele afsluiting van de dag kies je 
uit één van de borrelplanken in combinatie met 
ons uitgebreide drankenassortiment. 

Heb je andere wensen of ideeën voor de culinaire 
invulling van jouw bijeenkomst? Laat het gerust 
weten, we denken graag met je mee!
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Welkom in KonneKt; dé ontmoetings-
plek in het hart van Kontakt der 
Kontinenten.

Het restaurantgedeelte van KonneKt biedt 
ruimte aan 240 gasten en is onder andere 
uitgerust met een multifunctioneel 
food court met front cooking en een 
sappenstation. Je kunt hier genieten 
van een veelzijdig assortiment aan eten 
en drinken, maar natuurlijk ook van het 
panoramische uitzicht op de bostuin. 

Het atrium van KonneKt is een prettige 
ontmoetingsplek voor een zakelijke 
afspraak of om rustig te kunnen werken. 

De in het midden gelegen goud-
marmeren bar is dé plek voor een hapje 
of drankje. 

De KonneKt lounge, met meerdere eet- 
en drinkfuncties, is geschikt voor de 
ontvangst van grotere zakelijke gezel-
schappen. De KonneKt lounge kan 
in combinatie met de naastgelegen 
congreszaal Sint Jan exclusief worden 
gereserveerd. Naast een besloten ont-
vangst, borrel of diner is deze flexibel 
inzetbare ruimte ook zeer geschikt voor 
stands. 

 

KonneKt
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KonneKt is een ongedwongen ont-
moetingsplek in het hart van het 
hotel. Wereldse invloeden en culturele 
overeenkomsten kun je hier niet alleen 
proeven, je ziet ze ook terug in de 
bijzondere inrichting. Kijk maar eens 
naar de bijzondere verzamelingen 
van materialen en souvenirs zoals 

Picasso’s zelfportret dat toont als 
een Afrikaans stammenmasker. Of de 
kleurrijke borduursels uit Peru die veel 
overeenkomsten vertonen met de Marker 
klederdracht. Je bent van harte welkom. 
Let’s KonneKt!

Van een smakelijk én gezond ontbijt tot een uitgebreid driegangendiner: de 
keukenbrigade van KonneKt verrast je graag. Kom genieten van het veelzijdige 
en wereldse aanbod aan eten en drinken en van het panoramische uitzicht op de 
bostuin.

Het verhaal
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Smaakmakers Mark Palsgraaf en Haico 
Bouwer
Ruim 30 jaar geleden begon Mark zijn carrière  
waarin hij op verschillende locaties werkte en 
functies van zelfstandig werkend kok tot chef-
kok uitoefende. Haico werkt sinds 2013 bij 
Kontakt der Kontinenten en begon zijn carrière 
als leerling-kok in verschillende hotels en 
restaurants. De twee waren zo’n 16 jaar geleden al  
collega’s en zijn sinds negen (Mark) en acht 
(Haico) jaar werkzaam in de keuken van Kontakt 
der Kontinenten, beiden inmiddels als Senior 
Smaakmaker in een team van 10 personen.

Hoe komt de menukaart tot stand?
“De hele keukenbrigade helpt mee bij het 
bedenken van de nieuwe kaart. Na het bedenken 
van de gerechten organiseren we een proeverij 
voor alle collega’s; met hun feedback verfijnen 

wij de recepten voordat ze op de kaart komen. 
De kaart wisselt regelmatig en vaak ontstaan er 
spontaan ideeën door nieuwe combinaties en 
bereidingen uit te proberen en gasten of collega’s 
te laten proeven. Het is een continu proces.”  

Hoe komen de wereldse invloeden terug in de 
gerechten?
“De gerechten zijn niet per se werelds, maar door 
het gebruik van kruiden en specerijen geven 
we er wél een wereldse twist aan. We letten erg 
op duurzaamheid maar dat strookt niet altijd 
met wereldse producten, zoals tropisch fruit, 
die uit een ander continent moeten komen. We 
zijn daarom vooral creatief in het bedenken 
van verrassende combinaties en de manier van 
bereiden van producten die we dichter bij huis 
kunnen inkopen.”

Met KonneKt biedt Conferentiehotel Kontakt der 
Kontinenten een prachtige plek waar gasten elkaar 
kunnen ontmoeten en genieten van een culinaire 
totaalbeleving. Van een heerlijk ontbijt, lunch of diner 
in het restaurant, een private dinner in de lounge tot 
een KonneKt gin-tonic aan de bar. 

De bijzondere ambiance waar oud en nieuw samenkomen,  
culturele gelijkenissen centraal staan en je uitzicht hebt 
op de groene bostuin, maken de beleving compleet. De 
keukenbrigade, oftewel de ‘smaakmakers’ van KonneKt, 
is verantwoordelijk voor alle culinaire hoogstandjes. Mark 
Palsgraaf en Haico Bouwer geven ons een kijkje in de 
keuken.

Smaakmakers

Mark Palsgraaf
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Nu we het toch hebben over kruiden en 
specerijen; wat zijn jullie favorieten?
“Een goede smaak hoeft wat mij betreft niet 
ingewikkeld te zijn.” vertelt Mark. “Ik kies daarom 
vaak voor veelvoorkomende kruiden zoals tijm, 
rozemarijn en basilicum. Bij barbecuegerechten 
experimenteer ik graag met dry-rub. Dit is een 
term uit de Zuid-Amerikaanse barbecuecultuur 
waarbij je een droog kruidenmengsel gebruikt 
om vlees, vis of groente op smaak te brengen.”  
Haico vult aan: “Ik heb eigenlijk geen voorkeur. 
Het moet goed smaken, dáár gaat het om. 
In tegenstelling tot Mark hou ik juist wel van 
gecompliceerde smaken. Wat dat betreft vullen 
we elkaar goed aan.” 

Waar komt jullie inspiratie vandaan?
Haico: “Hoe verder je van huis gaat, hoe gekker 
de recepten die je tegenkomt. Zo ontdekte ik 
in Big Island, Hawaii, taco’s met rauwe tonijn en 
kimchi. Die inspiratie neem ik mee naar huis. Door 
er vervolgens een eigen twist aan te geven komen 
we tot een heel nieuw gerecht.”  

Tot slot. Als jullie nog maar één gerecht van 
de menukaart zouden mogen serveren, welk 
gerecht zou dat dan zijn?
Mark: “Ik zou dan gaan voor steak-tartaar, 
bereidt op Koreaanse wijze. De combinatie van 
rauw rundvlees, nashipeer, eidooier en kruiden 
is echt fantastisch.” Haico: “Ik kies voor de vegan 
chocolademousse. Die is heerlijk romig én 100% 
plantaardig, terwijl je dat helemaal niet proeft.”
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Een goed opgezet evenement is een perfecte 
manier om je relaties of medewerkers aan je te 
binden. Een geslaagd evenement organiseer je 
echter nooit alleen. 

Ons team denkt graag mee bij het invullen van je 
plannen. Met onze kennis en creativiteit weten we vaak 
net die accenten te leggen en details aan te geven, 
die van een evenement een onvergetelijke herinnering 
maken.

Events

Drie grote congreszalen

Veel subzalen

Flexibele opstellingen

Evenementenveld

Teamactiviteiten
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Onze grote bostuin biedt volop 
mogelijkheden en is een mooie aanvulling 
op je programma in één van onze zalen. 
Het grote evenementenveld ligt op 
loopafstand van de twee gebouwen 
en is geschikt voor uiteenlopende 
(team)activiteiten; van schapendrijven 
tot boogschieten. Daarnaast zijn 
er meerdere tuinen en een tweetal 
evenementententen waar we – juist 
ook op koudere dagen – met heaters, 
fakkels, vuurkorven en schapenvachtjes 
een heerlijk sfeertje kunnen creeëren.  

Voor eten en drinken kun je uiteraard 
kiezen voor ontbijt, lunch of diner maar 
we adviseren je ook graag over andere 
opties. Hierbij houden we rekening met 
jouw budget en het type evenement. 
 
Wat denk je bijvoorbeeld van een 
toost in de Wintertuin met prachtig 
uitzicht over de omliggende bostuin? 
Een driegangendiner in KonneKt, een 
walking dinner of een barbecue op ons 
buitenterrein? En na afloop kan iedereen 
natuurlijk lekker blijven overnachten.

Een bedrijfsfeest, jubileum, productpresentatie of een feestelijk diner? Door 
het grote aantal zaalruimtes in combinatie met 130 hotelkamers, een eigen 
buitenterrein, gratis parkeergelegenheid en de culinaire invulling van KonneKt 
kunnen we jouw evenement van begin tot eind verzorgen.

Mogelijkheden

Wintertuin

tip 

Laat je congres of 

event vastleggen door 

onze professionele 

‘huis’fotograaf
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Waar fysieke evenementen vaak gebonden 
zijn aan een maximale capaciteit, kunnen 
door middel van livestreaming veel meer 
deelnemers worden bereikt. Mocht de 
capaciteit van onze grootste zaal dus niet 
toereikend zijn, dan kun je op deze manier 
tóch meer mensen deel laten nemen. 

Livestreaming is ook interessant voor 
deelnemers die het evenement vanuit huis 
– of zelfs vanuit het buitenland – willen volgen 
en daardoor dus niet hoeven reizen. 

Een ander voordeel is de mogelijkheid tot het 
hergebruiken van de content. De opname 
van het evenement kan worden bewaard 
en worden ingezet als after movie of voor 
on demand streaming. Kleine stukjes uit 
presentaties of workshops kunnen op social 
media worden gedeeld. 

We bieden verschillende mogelijkheden voor 
het livestreamen van bijeenkomsten vanuit 
onze conferentiezalen. Zo kun je kiezen uit 
een hybride-, split- of een volledige online 
bijeenkomst en gebruik maken van internet, 
camera(‘s), microfoons, livestream software  
én begeleiding van een professionele 
technicus. 

Voor videoconferenties tot 14 deelnemers 
op locatie biedt de Meeting Owl uitkomst. 
Deze all-in-one speaker combineert een 360° 
camera, 360° speaker en 360° microfoon. 
Ideaal voor een online of hybride meeting.

Staat het type livestream van jouw wens er niet 
bij? Dan geven we natuurlijk graag een advies 
op maat.

Livestream events

3 1



Jeremy werkte samen met veel zuidelijk Afrikaanse sterren 
zoals Bra Hugh Masekela, Johnny Clegg, Lira en Oliver 
Mtukudzi. Hij nam een nummer op met Ladysmith Black 
Mambazo, dat op zijn album Changing World te horen is. Dit 
album werd opgenomen in New York in samenwerking met 
legendes Will Calhoun (bekend van Living Color) en David 
Sancious (Sting en Bruce Springsteen). Jeremy heeft inmiddels 
drie albums uitgebracht en heeft dankzij zijn succesvolle 
deelname aan The Voice South Africa (Jeremy werd vierde) 
veel bekendheid vergaard.  

Jeremy Olivier is een singer-songwriter, geboren in 
Zambia en opgegroeid in Zimbabwe.

Live muziek

In gesprek met de huismuzikant van 
Kontakt der Kontinenten: Jeremy Olivier

Waar komt je passie voor muziek vandaan?
Ik groeide op met muziek. Mijn ouders zongen in de 
kerk en mijn twee zussen en ik traden al gauw in hun 
voetsporen. Ik was vijf toen ik samen met mijn vader 
voor het eerst optrad in de stad waar ik opgroeide. Je 
kunt dus wel zeggen dat muziek in mijn DNA zit.

Welke invloed heeft je Afrikaanse achtergrond op 
je muziek?
De hoge, ritmische gitaar- en baslijngeluiden van 
de Mbira (een traditioneel instrument dat veel 
wordt gebruikt in Centraal-Afrika) hoor je overal in 
Zimbabwe. Het geluid zorgt dat je niets anders kunt 
dan bewegen en glimlachen. Dat gevoel komt in veel 
muziek van mij terug.

Welke artiesten inspireren je?
Oliver Mtukudzi (een Zimbabwaanse held), George 
Benson, John Mayer, Paul Simon, Bra Hugh Masekela,  
Miriam Makeba, Sting, Wes Montgomery, Pat Metheny 
en Eric Clapton om er maar een paar te noemen.

Horen we de invloeden van jouw reizen ook terug 
in je muziek? 
Die wereldse invloeden hoor je zeker terug. Het 
easy-listening aspect komt van mijn brede muzikale 
perspectief. Hier haal ik uit wat ik mooi vind en dat 
breng ik samen in mijn muziek.
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Je roots liggen in Zimbabwe, je woonde in Zuid-
Afrika en vestigde je in Nederland. Waarom heb je 
voor Nederland gekozen? 
Mijn Nederlandse agent, Frank Lenselink, ontmoette 
ik in het beroemde Twelve Apostles Hotel in Kaapstad. 
Het was een van mijn vaste locaties om op te treden. 
Hij hoorde mijn muziek en zei dat ik over de hele 
wereld zou moeten optreden! En zo toerde ik onder 
andere een aantal jaar door Nederland en trad op in 
concertzalen als Paradiso. Daarnaast is mijn vrouw van 
Nederlandse afkomst en heeft zij hier familie wonen. 
Een logische keuze dus.

In 2016 haalde je de finale van The Voice South 
Africa. Wat heeft dit muzikale avontuur je 
gebracht? 
Het heeft ontzettend veel voor mijn carrière gedaan. 
Mijn muziek was al sinds 2012 op de radio te horen 
en ik was toen al bekend in Kaapstad. Maar na mijn 
deelname aan The Voice gingen er plotseling veel 
deuren open. Mijn auditie ging goed, werd direct 
in de eerste aflevering uitgezonden en daarna vaak 
herhaald. Ik schopte het tot de finale en was daarna 
plotseling nationaal bekend. Hierdoor kreeg ik de kans 
om op veel grotere podia te staan.

Je laatste album heet ‘Where the light gets in’. 
Kun je meer vertellen over dit album en de titel?  
Het komt van Leonard Cohen’s ‘Anthem’, een nummer 
dat ik heb gecoverd. Dit lied betekent veel voor mij. 
Toen ik door een moeilijke tijd ben gegaan, heeft 
mijn geweldige gezin mij hier doorheen geholpen:  
“Er zit overal een barst in, zo komt het licht binnen”. 
Soms worden de ergste dingen die je kunt doen of de 
donkerste plek waar je heen gaat je redding. Want als 
je barst, is dat het moment waarop het licht binnen 
kan komen. En dat verandert alles. De nummers op 
het album zijn een weerspiegeling van die stemming.

Hoe ben je “huisartiest” van Kontakt der 
Kontinenten geworden? 
René Giel, de directeur van Kontakt der Kontinenten, 
benaderde mij omdat hij dacht dat ik perfect zou 
passen als muzikale invulling tijdens een event in het 
hotel. Mijn Afrikaanse achtergrond was precies wat 
hem in mij aantrok, omdat Kontakt der Kontinenten 
zelf ook een werelds DNA heeft. Tijdens het optreden 
bleek het inderdaad een geweldige match te zijn. Een 
samenwerking die smaakte naar meer!

Kun je iets vertellen over jouw optredens bij 
Kontakt der Kontinenten?
Ik treed op tijdens alle KonneKt vrijmibo’s en 
aansluitende muzikale dineravonden. Voor de 
zomer van 2022 staat een gaaf tuinconcert op het 
programma. Daarnaast ben ik samen met mijn 
vijfkoppige band in te huren voor livemuziek bij  
zakelijke evenementen. Verder verzorg ik een 
teamactiviteit die Kontakt der Kontinenten 
aanbiedt; de Ubuntu Campfire Session. Tijdens deze 
kampvuursessies deel ik inspirerende verhalen en 
liedjes met focus op Ubuntu. Vrij vertaald betekent 
Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn. Mensen die naar mijn 
muziek luisteren zullen zich goed voelen. Het is mijn 
gave die ik graag met iedereen deel.

Meer informatie
Voor meer informatie over Jeremy Olivier en zijn 
optredens bij Kontakt der Kontinenten kijk je op 
www.jeremyolivier.com of
www.kontaktderkontinenten.nl

33



Een duurzaam event organiseren

Een goed opgezet evenement is een goed marketingmiddel en een uitstekende manier om relaties of 
medewerkers aan je te binden. Maar… elk event zorgt ook voor belasting van het milieu. Denk aan het 
gebruik van energie voor de verlichting, klimaatbeheersing en de audiovisuele middelen. En wat dacht je van 
de catering en de bezoekers die van en naar de locatie reizen? 

Gelukkig zijn steeds meer eventorganisatoren zich bewust van de belasting van evenementen op het milieu. Meer en 
meer wordt er daarom gekozen voor een ‘duurzame locatie’. Maar hoe kies je nu een écht duurzame locatie? En op 
welke manier kun je als eventorganisator zelf een steentje bijdragen?
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Een duurzame eventlocatie
Het verduurzamen van een event begint bij 
het kiezen van een locatie die jouw visie over 
duurzaamheid serieus neemt. Door voor een Green 
Key gecertificeerde accommodatie te kiezen ben 
je ervan verzekerd dat je voor een locatie kiest 
die er écht alles aan doet om het milieu te sparen. 
Kies voor een centraal en dicht bij het openbaar 
vervoer gelegen locatie die, bij voorkeur, ook over 
elektrische oplaadpunten voor auto’s beschikt. 
Middels de uitnodiging kun je deelnemers vooraf 
informeren over de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en (OV-)fiets. Deelnemers die toch per auto 
willen reizen kun je stimuleren om te carpoolen door 
ze te wijzen op handige apps als Blablacar. Dat is niet 
alleen duurzaam, maar ook nog eens gezellig!

Een papier- en plasticloos 
event
Eén van de grootste verspillingen tijdens zakelijke  
events zijn de programmaboekjes. Het is natuurlijk 
handig om een programmaboekje te hebben, 
maar de ervaring leert dat een groot deel 
uiteindelijk blijft liggen. Zonde! Wil je wel een 
programmaboekje samenstellen maar dan liever een 
duurzame variant? Kies dan voor materiaal zoals 
gerecycled papier of – nog beter – steenpapier.  
Besluit je om het programmaboekje helemaal niet 
meer te drukken? Stuur deelnemers en bezoekers 
het programma dan vooraf per mail of maak gebruik 
van een conferentieapp. Een conferentieapp is vooral 
handig bij meerdaagse bijeenkomsten en maakt 
het doorvoeren van lastminutewijzigingen een stuk 
gemakkelijker dan in een gedrukte versie.

Andere opties om het verbruik van papier en plastic 
tijdens een evenement terug te dringen zijn het 
investeren in herbruikbare naambadges en het 
verduurzamen van goodiebags. Wees kritisch en 
vraag jezelf af of die goodiebags echt nodig zijn. Zo 

ja, kies dan voor een herbruikbare tas met duurzame 
inhoud en biedt de mogelijkheid aan gasten om 
hun goodiebag zelf te vullen met de items die ze 
daadwerkelijk mee naar huis willen nemen. Ook leuk 
is de digitale goodiebag. Zo wordt er helemaal niets 
meer weggegooid!

Ook de aankleding van je event is te verduurzamen. 
Vervang ballonnen bijvoorbeeld door feestelijke 
(ecologische) bellenblaas en verruil plastic confetti 
voor confetti van gerecycled papier. Wist je dat er zelfs 
duurzame confetti bestaat die, eenmaal in de grond 
geplant, uitgroeit tot wilde bloemen?

Duurzaam eten en drinken
Tijdens het event wil je natuurlijk dat het jouw gasten 
op culinair gebied aan niets ontbreekt. Gelukkig 
hoeft duurzaam niet minder lekker te zijn! Vraag 
de locatie van het event om met je mee te denken 
over een duurzame invulling van de catering. Denk 
bijvoorbeeld aan vegetarische gerechten met lokale 
ingrediënten uit het seizoen, flessen met kraanwater 
in plaats van plastic waterflesjes en laat populaire 
frisdranken vervangen door duurzame varianten en 
biologische smoothies.

Daarnaast is het goed om deelnemers in de 
communicatie vooraf proactief te vragen om 
dieetwensen en afmeldingen zo vroeg mogelijk door 
te geven. Zo kan de locatie rekening houden met de 
inkoop van hun producten.

CO2-neutraal event
Alle beetjes helpen natuurlijk, maar ondanks de keuze 
voor een duurzame locatie en invulling van je event 
zal er toch altijd een CO2-uitstoot zijn. Wil je écht 
een CO2-neutraal event organiseren? Dan kun je de 
uitstoot van je event via Groenbalans laten berekenen 
en vervolgens compenseren door te investeren in 
duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.
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Teamactiviteiten

Samenwerken tijdens een activiteit in het 
bos? Creatief aan de slag met verf en kwast? 
Inspannend en sportief? 

Of liever juist ontspannen en de tijd nemen 
om elkaar nóg beter te leren kennen. De 
mogelijkheden voor de invulling van een 
teambuildingsactiviteit zijn eindeloos.

Meer informatie over
teamactiviteiten?

Bekijk de speciale brochure met het 
volledige aanbod

36



In samenwerking met verschillende 
gespecialiseerde partners hebben we, 
speciaal voor jou, een gevarieerd aanbod 
aan activiteiten samengesteld. 

De activiteiten zijn onderverdeeld in de 
thema’s actief, verdieping & leiderschap, spel, 
creativiteit en vitaliteit. Er zijn activiteiten voor 
binnen en buiten. Én voor kleine en grote 
groepen. 

Wist je al dat je, naast onze conferentie- en 
vergaderzalen, ook gebruik kunt maken van 
ons buitenterrein? Onze panden zijn omringd 
door bos, wandelpaden en tuinen. De frisse 
boslucht en groene omgeving zorgen voor 
ontspanning en inspiratie en het uitgestrekte 
evenementenveld leent zich uitstekend voor 
bijvoorbeeld boogschieten en schapendrijven.

Thema activiteiten

E-chopper tour De Wereld van Verschil

Chi-Neng-Qigong

Schapen drijven

Escape Box

Kampvuursessie

37



We keken het na in het Algemeen 
Nederlands Woordenboek: “Een 
bijeenkomst voor medewerkers van een 
bedrijf, vaak leidinggevenden, op een 
externe, vaak afgelegen locatie om in 
alle rust te plannen, te vergaderen, zich 
op de toekomst te bezinnen en om aan 
teambuilding te werken”. 

Kijkend naar het feit dat de gemiddelde 
Nederlandse werknemer zo’n 300 uur 
per jaar vergadert is het niet zo gek dat 
we er af en toe voor kiezen het eens 
over een andere boeg te gooien! Even 
weg van de dagelijkse praktijk en tijd 
maken om samen te werken.

Een geschikte locatie
De juiste locatie kan van grote invloed 
zijn op het succes van een heidag, 
die overigens niet letterlijk op de hei 
hoeft plaats te vinden. In principe is 
elke prikkelarme omgeving geschikt 
om te vergaderen maar in de praktijk 
wordt er vaak gekozen voor een 

bijzondere, inspirerende locatie, waar 
binnen vergaderen en activiteiten in 
de buitenlucht met elkaar afgewisseld 
kunnen worden. Alleen al door op 
een andere locatie dan de eigen 
werkomgeving te vergaderen, krijgen 
deelnemers nieuwe inspiratie en kunnen 
ze in ieder geval niet door hun eigen 
werkzaamheden worden afgeleid. De 
afwisseling tussen binnen en buiten 
zorgt daarnaast voor balans tussen het 
maken van plannen en teambuilding. 

Hou er bij het kiezen van een locatie 
rekening mee dat ‘een hutje op de hei’ 
misschien erg leuk en inspirerend is, 
maar je wellicht ook gebruik wilt kunnen 
maken van faciliteiten zoals wifi en een 
beamer. Een locatie die voorzien is van 
alle benodigde zakelijke faciliteiten 
én in het groen ligt, kan dan uitkomst 
bieden. Bij een meerdaagse heisessie 
is het ook handig om een locatie te 
kiezen waar jouw team niet alleen kan 
vergaderen maar ook kan overnachten. 
Dat bespaart alle deelnemers reistijd en 
geeft extra ruimte in het programma 
zodat er bijvoorbeeld ook gezamenlijk 
ontbeten en gedineerd kan worden.

In veel bedrijven is de heidag een (twee)jaarlijks terugkerend moment in de 
agenda. En waar de heidag vroeger vooral voor MT-leden werd georganiseerd, 
ruilen ook andere afdelingen de traditionele vergadering steeds vaker in voor een 
inspirerende sessie op de hei. Maar wat is een heidag nou eigenlijk?

Inspiratie voor een succesvolle 
heidag
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Ongestoord plannen 
maken
Door een beperkt aantal onderwerpen 
op de agenda te zetten creëer je ruimte 
om de diepte in te kunnen gaan; een 
stuk prettiger dan door een overvloed 
aan onderwerpen gehaast door het 
programma heen te moeten! En wil je 
echt ongestoord plannen maken? Vraag 
de deelnemers om hun smartphone uit 
te zetten of stel ‘smartphonevrije zones’ 
in.

Teamactiviteiten
Voldoende afwisseling in het 
programma maakt het voor de 
deelnemers makkelijker om de 
aandacht erbij te houden. Plan 
regelmatig een pauze in en maak 
gebruik van verschillende werkvormen 
door groeps- en individuele opdrachten 

met elkaar af te wisselen. Ook leuk én 
nuttig: een energizer of een wandeling. 
Beide bevorderen het energieniveau 
en stimuleren de hersenen om nieuwe 
informatie te kunnen verwerken. 
Op Google en YouTube leveren 
de zoekopdrachten ‘energizers’ of 
‘werkvormen’ honderden leuke ideeën 
op.

Laat je het organiseren van een activiteit 
liever aan een externe partij over? Ook 
dat kan. Locaties met een buitenterrein 
werken vaak samen met professionele 
outdoorpartners die graag meedenken 
bij de invulling van een heidag. 
Activiteiten als het bouwen van een 
katapult, boogschieten, schapendrijven 
of een constructiechallenge zijn niet 
alleen goed voor teambuilding maar 
geven gegarandeerd ook veel plezier! 

Vergeet bij sportieve activiteiten niet 
om de deelnemers vooraf te informeren 
zodat ze hun kleding hier op aan 
kunnen passen.

Een effectieve heidag
Om een heisessie succesvol te laten 
verlopen is het belangrijk om duidelijke 
doelstellingen te bepalen en deze 
vooraf met de deelnemers te delen. Zo 
weet iedereen waar hij of zij aan toe is. 
Plan daarnaast een evaluatiemoment in 
om na afloop te kijken of de vastgestelde 
doelen behaald zijn en welke afspraken 
er vervolgens met elkaar kunnen 
worden gemaakt.
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Kontakt der Kontinenten is een driesterren superior 
hotel. Het hotel beschikt over 130 kamers, verspreid over 
Missiehuis Sint Jan en Klooster Cenakel. De kamers hebben 
ieder een eigen stijl en werden oorspronkelijk bewoond 
door missionarissen en nonnen. Hierdoor zijn de kamers 
knus en bescheiden van afmeting maar uiteraard wel van 
alle gemakken voorzien. 

Goed om te weten: van de 130 hotelkamers zijn er maar liefst 
58 eenpersoonskamer. Ideaal voor de zakelijke reiziger die wil 
genieten van rust en privacy. Naast de eenpersoonskamers 
zijn er nog 62 tweepersoonskamers. En voor wie nét iets meer 
ruimte wenst, beschikken we over 10 comfortkamers. 

Heb je interesse in een ontspannen verblijf waarbij je kunt 
genieten van rust, ruimte en natuur? Bekijk dan vooral ook 
onze hotelbrochure met daarin meer informatie over onze 
arrangementen. Wist je bijvoorbeeld dat we ook een sauna 
arrangement hebben, inclusief bezoek aan het praktisch in onze 
achtertuin gelegen Thermen Soesterberg?

Hotel

Hotelbrochure
Bekijk de speciale brochure met tips en 
inspiratie voor een paar dagen weg

130 Hotelkamers

Veel eenpersoonskamers

Uitstekend ontbijt

Gratis parkeren

Gratis koffie, cappuccino en thee
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Eenpersoonsbed

Televisie

Telefoon

Toilet

10 - 20 m2

Föhn

Bereikbaar met lift

Toiletartikelen

Wifi

Douche

Bureau

Twee aparte bedden

Televisie

Telefoon

Toilet

15 - 25 m2

Föhn

Bereikbaar met lift

Toiletartikelen

Wifi

Douche

Bureau

Eenpersoonskamer
De eenpersoonskamer is ideaal voor alleenreizenden of 
de zakelijke reiziger die wil genieten van rust en privacy. 
De kamer beschikt over een eenpersoonsbed en een 
badkamer met douche en toilet.

Tweepersoonskamer
De tweepersoonskamer beschikt over twee comfortabele 
eenpersoonsbedden en een badkamer met douche en 
toilet. De kamer is uitgerust met een televisie en bureau 
om aan te werken.

Hotelkamers

42



Tweepersoonsbed

Televisie

Telefoon

Toilet

25 - 40 m2

Föhn

Bereikbaar met lift

Toiletartikelen

Wifi

Douche

Bureau

Twee aparte bedden

Televisie

Telefoon

Toilet

20-25 m2

Föhn

Begane grond

Toiletartikelen

Wifi

Douche

Bureau

Comfort tweepersoonskamer
De comfortkamers beschikken over meer ruimte en luxe 
dan de standaardkamers. De kamer heeft een heerlijk 
tweepersoonsbed en een ruime werk- en zitplek met 
televisie. De badkamer is voorzien van douche en toilet.

Mindervalidenkamer
De mindervalidenkamer is een ruime tweepersoonskamer 
zonder drempels, met twee eenpersoonsbedden. De kamer 
beschikt over een ruime badkamer met inloopdouche 
inclusief zitting en een hoog toilet met beugels.
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Wij willen onze gasten niet alleen nú van onze wereld laten 
genieten, maar ook in de toekomst. Daarom doen we er 
alles aan om duurzaam en maatschappelijk betrokken te 
ondernemen. Logisch eigenlijk. Want wie oog heeft voor 
de wereld, heeft ook oog voor de omgeving. Het zit in 
ons DNA.

Duurzaamheid

Green Key Goud

Waterproject Made Blue

Duurzame inkoop

Training & Advies

Inspiratiepodium
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Helaas zijn er nog altijd veel landen waar mensen 
uren per dag moeten lopen om water te halen dat 
vaak nog vervuild is ook. Zij kunnen niet werken of 
naar school en kunnen zo nooit een gezond bestaan 
opbouwen.

Bij Kontakt der Kontinenten serveren we kraanwater dat 
ter plekke wordt gefilterd en gebotteld. Dit water is niet 
alleen lekker en gezond, maar ook nog eens duurzaam. 
Voor elke fles water die wij op tafel zetten doneren we 
namelijk aan MADE BLUE. 

Zo zorgen we per fles steeds voor 1.000 keer zoveel 
drinkwater in landen als Ethiopië, Ivoorkust en Senegal, 
waar permanent waterschaarste heerst. MADE BLUE 
heeft een missie: schoon drinkwater voor iedereen. 

Nog altijd hebben miljoenen mensen regelmatig te 
kampen met ernstige waterschaarste en dat wordt alleen 
maar erger. Deze mensen moeten een groot deel van 

hun dag besteden om kilometers verderop water te halen 
dat vaak nog vervuild is ook. Zij kunnen niet werken, niet 
naar school of niet voor hun kinderen zorgen.

MADE BLUE investeert in projecten van goede doelen 
als Amref Flying Doctors, Simavi en World Vision. Aan 
deze projecten worden strenge eisen gesteld opdat ze 
gegarandeerd genoeg water opleveren en het water 
minimaal 10 jaar beschikbaar blijft. Ook na de oplevering 
van het project wordt gecontroleerd of het nog werkt.

Kom in actie en doe mee
Wij nodigen je uit om ook Water voor Water, en daarmee 
MADE BLUE, te steunen. Dit kan door een vrijwillige 
bijdrage te geven of door je reservering uit te breiden 
met bruisend tafelwater à € 2,- per persoon. Van de 
opbrengst doneren wij 50% aan MADE BLUE. Je kunt je 
keuze aangeven bij het ondertekenen van jouw offerte.

www.madeblue.org

Water voor Water
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Planted by Trees for  Al l  

Hotelgasten kunnen kiezen voor een 
duurzame overnachting en de CO2 
uitstoot van hun meerdaagse verblijf 
gedeeltelijk te compenseren door de 
kamerschoonmaak over te slaan.

Voor elke kamer die niet wordt 
schoongemaakt wordt - in samenwerking 
met Hotels for Trees - een nieuwe boom 
geplant. Zo zorgen we samen voor een 
groenere wereld.

Meedoen kan heel eenvoudig door de 
Hotels-for-Trees-deurhanger aan de 
deurklink van je hotelkamer op te hangen.

Het aantal geplante bomen dat door 
de gasten van Kontakt der Kontinenten 
mogelijk is gemaakt, is te zien op de website

 www.hotelsfortrees.com

Bomen planten
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T r a i n i n g  &  A d v i e s

Om recht te blijven doen aan 
haar ontstaansgeschiedenis en 
maatschappelijke doelstellingen 
bieden wij maatschappelijke organi-
saties die rondom een duurzame en 
rechtvaardige samenleving bijeen-
komsten organiseren graag haar 
podium aan. 

De afgelopen jaren heeft Training 
& Advies diverse inspiratiedagen 

georganiseerd rondom actuele 
thema’s die aansluiten bij de 
maatschappelijke doelstelling van 
Kontakt der Kontinenten. Hierbij is de 
samenwerking opgezocht met externe 
partners zoals Save the Children, 
Smaackmakers Experience, Fairfood 
International en NCDO. Deze externe 
partijen hebben de inhoud van de 
inspiratiedagen verzorgd en Kontakt 
der Kontinenten de faciliteiten.

Interesse in het gebruik van ons 
inspiratiepodium? Informeer naar de 
mogelijkheden door een mail met 
een beschrijving van jouw organisatie 
en bijeenkomst te sturen naar 
trainingenadvies@kontaktderkontinenten.nl
 
 

Inspiratiepodium

Onze duurzame bedrijfsvoering gaat verder dan de 
wet van ons vraagt. Wij zijn dan ook trotse bezitter 
van het Green Key Goudcertificaat, de hoogst haalbare 
classificatie van hét internationale keurmerk voor 
duurzame bedrijven binnen de toeristische en recreatieve 
branche. 

Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan 
om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren 
op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder 
dan de normale wet- en regelgeving vereist. Zo zal een 
Green Key accommodatie altijd zuinig omgaan met energie 
en water. Denk hierbij aan het gebruik van zonnepanelen, 
LEDverlichting, lichtsensoren en timers voor airconditioning en 
verwarming. Er wordt niet meer gewassen dan nodig is, en er 
worden bijvoorbeeld milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen 
gebruikt. En dit allemaal met een bijzondere aandacht die niet 
alleen het comfortgevoel bevordert, maar dus ook de status 
van natuur en milieu.

Green Key Keurmerk
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Verblijf je in een van onze hotelkamers? Dan verblijf 
je op een kamer met eerlijk én duurzaam linnen uit de 
‘Pure Eco lijn’ van Blycolin.

Alle linnenproducten, zoals de handdoeken en het 
bedlinnen, zijn gemaakt van zacht, 100% biologisch katoen 
met het Fairtrade én GOTS keurmerk. GOTS is dé wereld-
wijde standaard, die bewaakt dat er milieuvriendelijke 
middelen en procedures worden gebruikt. Fairtrade 
geeft aan dat betrokken boeren eerlijk betaald krijgen en 
kinderarbeid is uitgesloten. 

Een aanzienlijk deel van de Pure Eco collectie is gemaakt 
van katoen dat verbouwd is in het Chetna Organic & 

Fairtrade Project. Chetna werkt samen met kleine boeren. 
Het doel: duurzame landbouw en verbetering van de 
leefomstandigheden, zodat de boeren volledig en vol-
waardig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. 

www.blycolin.nl

Duurzaam linnen

Onze koekjes zijn niet alleen heel erg lekker. Ze zijn ook nog 
eens maatschappelijk verantwoord! De overheerlijke koekjes 
worden namelijk gebakken door bijzondere koekenbakkers.  
Bij de Koekfabriek vinden mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een uitdagende (leer)werkplek of zinvolle 
dagbesteding. Door het afnemen van de koek draagt Kontakt 
der Kontinenten bij aan de werkgelegenheid in de bakkerij. 
En de koek? Ook die hebben we met de grootste zorg 
uitgekozen. In Nederland ‘hoort’ een koekje immers bij 
de koffie. Maar, ook in andere landen en culturen is koek 
een geliefde lekkernij. Onze koekjes zijn daarom niet alleen 

ambachtelijk, vers én met liefde gebakken, maar zijn ook 
geïnspireerd door ingrediënten en recepten van over de 
hele wereld. En dat proef je!

www.dekoekfabriek.com

Dat is andere koek
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Bereikbaarheid
auto
Voor gebruik met een navigatiesysteem adviseren 
wij om Richelleweg 1, 3769 AZ Soesterberg in 
te voeren. Je komt dan uit bij de inrit van het 
Conferentiehotel. 

Vanaf de A28 vanuit Amersfoort neem je afrit 4 
(Soest-Soesterberg) en sla je aan het einde van de 
afrit rechtsaf. Vanuit Utrecht neem je ook afrit 4 
(Soest-Soesterberg) maar sla je aan het einde van 
de afrit linksaf. 

Vervolgens bevind je je op de Richelleweg. Ga 
twee keer bij de verkeerslichten rechtdoor, na 
100 meter kun je links voorsorteren en de inrit 
oprijden.

Bus
Bushalte Soesterberg-Oost/Kontakt  der 
Kontinenten bevindt zich op steenworp afstand 
van het hotel. Wij adviseren om naar Amersfoort 
CS te reizen en vanaf daar over te stappen op 
lijn 56 of 34. De busrit neemt circa 10 minuten in 
beslag. 

Plan je reis via www.9292.nl

Fiets
Kom je op de fiets? Dan kun je je fiets kosteloos 
bij ons stallen. Daarnaast is het mogelijk om een 
fiets te huren. Dit kan bij de receptie waar je tevens 
terecht kunt voor tips over de omgeving en gratis 
fietsroutes. 

Plan je route via de website van de fietsersbond: 
routeplanner.fietsersbond.nl
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Algemeen
Amersfoortsestraat 20 
3769 AS Soesterberg 
0346 - 35 17 55 
info@kontaktderkontinenten.nl 
www.kontaktderkontinenten.nl

Reserveringen
0346 - 33 25 37 
reserveringen@kontaktderkontinenten.nl

Contact
Wil je meer informatie, heb je een vraag, wil je een vrijblijvende offerte opvragen of een afspraak voor 
een rondleiding maken? Neem gerust contact met ons op.

Linkedin.com/company/Kontakt-der-Kontinenten

Instagram.com/Kontakt_der_Kontinenten

Facebook.com/Kontinenten

Twitter.com/hotel_KdK

Volg ons op social media
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