
 

 

 

Contact info:CONTACT: 

Zaal-Rehoboht 
Koninginnelaan 25 

6866 NL Heelsum 
E-mail: 
zaal.rehoboth@gmail.com  

Telefoon: 0317 313 464 
Mobile:   06 225 68 443 

www.zaal-rehoboth.nl 
Wij zijn telefonisch 
bereikbaar 

van ma t/m za vanaf 10.00 
uur tot 22.00 uur. 

Zondags gesloten. 

 

 

Welkom bij Zaal - Rehoboth 

REHOBOTH; is een voormalig schoolgebouw en onderdeel van de Hervormde Gemeente te 

Heelsum. De eerste steen is gelegd op 14 september 1883 door Baron van Brakell, Kasteelheer en 

tevens Burgemeester van Doorwerth. Dit is nog te zien in een ingelegde steen bij ingang. Het 

gebouw is tot 1938 in gebruik geweest als lagere school en zaal van de Oranje vereniging.  

"Rehoboth" kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. De zaal wordt ook gebruikt voor 

activiteiten van de kerk, waaronder o.a. condoleances. Maar de ruimte is ook prima te gebruiken 

voor vergaderingen en lezingen. Daarnaast is het mogelijk om recepties, buffetten, high tea en 

barbecues te organiseren. Aan de achterzijde van het gebouw beschikken we over een groot terras, 

waar men heerlijk kan genieten van het uitzicht over het Heelsums Beekdal.  

Dit terras wordt tevens gebruik om er een heerlijke barbecue te houden. 

Ook is het mogelijk voor wandelaars en fietsers om te genieten van een kopje koffie of een drankje 

op ons terras.  

"Rehoboth" is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en is voorzien van een aangepast toilet. Baby's 

kunnen hier ook verzorgd worden.  
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Vergaderingen, lezingen. 

De zaal kan op verschillende manieren ingedeeld worden.  

 

De ruimte kan ook gebruikt worden voor lezingen.  

In de kleine zaal kan men terecht tot 15 personen. 

 

 

Familie & Groeps bij een komsten: 

Zaal Rehoboth ligt in een prachtige omgeving.  

Hier zou men kunnen verzamelen en dan starten met koffie met iets lekkers erbij.  

"Rehoboth" kan dan gebruikt worden als startpunt voor een fietstocht of voor een heerlijke 

wandeling over de Noordberg.  

Het bezoeken van het Airbornemuseum in Oosterbeek of Kasteel Doorwerth te Doorwerth 

behoort ook tot de mogelijkheden.  

Na terugkomst kan men hier gezellig napraten en borrelen.  

Ook kan men ervoor kiezen om de dag af te sluiten met een barbecue, warm/koud of chinees-

indisch buffet. 

 

 

 

 

 

 



 

Diversen Buffetten: 

Wij kunnen voor U verschillende buffetten verzorgen.  

Denk hierbij aan Warm Koud buffet.  

Een Chinees Indisch buffet.  

Of in de Winter een heerlijk stamppotten buffet.  

Ook is het mogelijk om een Italiaans buffet te verzorgen.  

Vanaf 20 personen tot 70 personen is het bij ons mogelijk om een buffet te organiseren. 

 

 

Wat is High Tea? 

High Tea is van oorsprong iets typisch Engels. High Tea is een variant van de zogenaamde Afternoon Tea. Het 

verschil tussen de High Tea en Afternoon Tea zit eigenlijk voornamelijk in de variëteit.  

 

Afternoon Tea bestaat uit voornamelijk zoetigheden (oa. scones, cake, fruit, bonbons) en de High Tea kent 

zowel zoete als hartige hapjes. De High Tea is de laatste jaren erg populair als uitje. 

Overigens is de High Tea zoals wij die in Nederland kennen niet te vergelijken met de oorspronkelijke 

High Tea zoals ze die in Engeland kennen. 

Wij organiseren graag Uw High Tea vanaf 20 tot maximaal 70 personen. 

 

 

 



 

Barbecue: 

Wat is er nu lekkerder dan in de zomer relaxed te barbecueën? Een rosé in de ene hand en een 

spies in de ander. Barbecueën wordt dan ook steeds populairder in Nederland. Buiten leven en 

buiten koken zijn sterk in opkomst.  

De barbecue wordt op het terras gehouden, waar men een prachtig uitzicht heeft over het Beekdal.  

Bij mooi weer is natuurlijk iedereen buiten.  

Als het weer minder goed is, heeft men de mogelijkheid om buiten te barbecueën en binnen te 

eten.  

 

 

Recepties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaalopstellingen: 

De zaal kan omgetoverd worden van vergaderzaal tot feestzaal.  

Van heerlijke clubs en verschillende zitjes tot een strakke vergaderzaal met eventueel gebruik van  

beamer en groot scherm. 

In de feestzaal kan men ook rekening houden met een kleine dansvloer. 

Een receptie opstelling behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

 

 

Info kerk en mogelijk heden: 
 

 

 

 

 

 

 


