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De Betteld in Coronatijd
De Betteld is een groep van conferentiecentra en groepsaccommodaties in 
Nederland en Belgie en deze bieden vanaf de zomervakantie mogelijkheden 
voor conferenties en groepen op 1,5 meter. De Betteld kan groepen bedienen 
in de huidige 1,5 metersamenleving tot 400 personen. We kunnen daarbij de 
organisatoren ontlasten met een uiterst compleet ontzorgingspakket.  

Tijdens de lock down van maart t/m juni waren er bij de Betteld Groep 
nauwelijks tot geen conferenties en groepen. Tijdens de zomer mocht het 
vakantiepark in Zelhem en Cadzand weer open en was het daar de drukste 
zomer ooit. De zomer is zonder besmettingen of incidenten verlopen en 
de verschillende vestigingen hebben enorm veel ervaring opgedaan met 
meetings in een 1,5 meter samenleving. Ons personeel is hierop ingericht en 
weet inmiddels de fijne kneepjes van het vak in het nieuwe normaal.

De capaciteit van een vestiging in Zelhem, Amerongen, Doorn of bij Brussel 
hangt ondermeer af of het gaat om gezinnen of individuen, in dat laatste 
geval is het wat minder. 

Zelhem

• Samenkomsten tot 400 
personen

• Catering
• Overnachtingen
• Verschillende zalen

Amerongen

• Samenkomsten tot 40 
personen

• Overnachtingen

Brandpunt

• Samenkomsten tot 80 
personen

• Catering
• Overnachtingen

Limauges - Belgie

• Samenkomsten tot 100 
personen

• Catering
• Overnachtingen

Mogenlijkheden per vestiging

Op basis van het maximale aantal personen. Wanneer er 1-persoons huishoudens deelnemen is het aantal personen uiteraard lager.

Deze foto is genomen tijdens een samenkomst van jongeren onder de 18 jaar. 
Daarom mochten deze mensen dicht bij elkaar zitten.

Vraag vrijblijvend 
informatie aan
Via onderstaande knop kunt u 
uw gegevens achterlaten en 
uw wensen aan ons duidelijk 
maken. Naar aanleiding van uw 
aanvraag zullen wij contact met u 
opnemen. 

Informatie 
aanvragen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc66cULxMIXrRoG-N59MkuvmyUORrEGBNppzMzcBUexNLulpg/viewform


Overnachten
Tijdens een conferentie is het fijn als deelnemers kunnen overnachten. Bij 
de Betteld Zelhem staan veel verschillende soorten chalets en stacaravans 
waar deelnemers kunnen overnachten en verblijven. Ook kan er in het 
kampeerseizoen gekampeerd worden. Bij overnachtingen geldt ook: per 
kamer 1 huishouden. Hierdoor is het van het gezelschap afhankelijk hoeveel 
gasten er kunnen overnachten. 

Catering & horeca
U kunt ervoor kiezen om uw conferentie gedeeltelijk of helemaal te laten 
cateren. Zo kunnen wij zorgen voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm en 
schenken we op aanvraag tussen de bedrijven door koffie en thee. Samen 
met u bepalen we wat er op het menu staat. De buffetten zijn corona-
proof doordat ons personeel het eten opschept in plaats van dat iedereen 
dezelfde lepels vasthoudt. Wij werken met beschermende middelen om uw 
deelnemers te beschermen.
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Opties in Zelhem
• Meerdere zalen met o.a. de Ichtuszaal met een vloeroppervlakte van 1700 m2. 
• Verblijf zoals chalets, stacaravans, glamping- en safaritenten, tipidorp, hostell en kamperen.  
• Geluid, licht, een grote middenbeamer en twee zijbeamers. 
• Videostreaming met een 4-camera regieset en zo u wenst beelden op de zijbeamers. 
• Inschrijving en financiële afhandeling, inclusief het produceren van badges. 
• Full catering en verzorging zoals de koffiemomenten e.d.  
• Zo nodig transport van en naar stations en vliegvelden. 
• Protocollen rondom de corona regels. 

Zalen
In Zelhem kunnen we in deze tijd groepen verwelkomen van max. 400 
personen. We hebben een grote zaal in de aanbieding met een normale 
capaciteit van 1.700 personen. Er is dus genoeg ruimte om 400 man op 1,5 
meter samen te laten komen. Ook is er genoeg ruimte voor looproutes en 
triage bij het loket bij de ingang. Verder zijn er nog kleinere ruimtes waar 
verschillende kleine groepen kunnen samenkomen. In de grote zaal is een 
cameraset aanwzig om live te kunnen uitzenden. Verder is er in elke zaal 
geluid aanwezig. 

Zelhem
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Overnachten
Betteld Amerongen telt 21 slaapkamers met in totaal 80 bedden. Elke 
slaapkamer heeft een eigen wastafel met koud en warm water en de bedden 
zijn voorzien van een dekbed en kussen.

Voor ieders veiligheid: gezien de maatregelen mogen er nu maximaal 2 
personen op 1 slaapkamer slapen. Kinderen onder de 13 jaar uitgezonderd.

Omgeving
Betteld Amerongen is omringt door de prachtige natuur van de Utrechtse 
Heuvelrug en op fietsafstand liggen ook de uiterwaarden van de Rijn. 
Daarnaast zijn er tal van bezienswaardigheden in de directe omgeving; denk 
aan kasteel Amerongen, het tabaksteeltmuseum, Huize Doorn, Ouwehands 
Dierenpark en nog veel meer.
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Opties in Amerongen
• Verschillende zalen om uit elkaar te gaan
• Vuurstookplaats en open haard voor de kille avonden 
• Op loopafstand van de uitgestrekte bossen
• Huren van handdoekpakketten en lakenpakketten is mogelijk
• 100% self-service

Groepsaccommodatie met mogelijkheden 
Betteld Amerongen is een gezellig kamphuis wat vele mogelijkheden 
kent. Zo kan je hier prima terecht voor een familieweekend, schoolkamp, 
gemeenteweekend of voor een kleinere conferentie. Afhankelijk van de 
groepssamenstelling kunnen we op dit moment groepen onderdak bieden 
van maximaal 40 personen. Groepen met veel kinderen onder de 13 jaar 
(denk aan een sport- of schoolkamp) mogen groter zijn, omdat de kinderen 
onderling geen afstand hoeven te bewaren.

Amerongen

www.betteld.nl | Jan van Zutphenweg 5 | 3958 GD Amerongen | 0314-627277



Overnachten
Tijdens meerdaagse conferenties, retraites en bijeenkomsten kunt u 
overnachten in een van onze 37 hotelkamers. Alle kamers beschikken over 
eigen sanitair en douchegelegenheid. Conform de RIVM-richtlijnen zijn 
alle kamers als eenpersoonskamers aangemerkt, tenzij er overnacht wordt 
door personen van een huisgezin of huishouden. In dat geval kunnen meer 
personen op een kamer overnachten.

Catering
Het ontbijt en de lunch presenteren wij in buffetvorm in de Tuinzaal. 
Medewerkers van Het Brandpunt zijn aanwezig om u te assisteren bij het 
samenstellen van uw maaltijd. Het diner wordt uitgeserveerd of gaat, 
indien gewenst, via het buffet in de Tuinzaal. Ook bij het warme buffet zijn  
medewerkers aanwezig om u te assisteren. 
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Opties in Het Brandpunt
• Verblijf en overnachtingen conform RIVM richtlijnen
• Uitgebreid coronaprotocol voor gasten aanwezig
• Hotelkamers met opgemaakte bedden en handdoekpakket
• Vijf plenaire zalen van 4 – 50 personen
• Alle zalen beschikken over een beamer en zo nodig geluidsapparatuur
• Wij denken graag met u mee in het verwezenlijken van uw wensen

Zalen
Het Brandpunt beschikt over 5 plenaire zalen. Alle zalen zijn ingericht 
volgens de RIVM-richtlijnen. Plenaire zaal “De Huiskamer” heeft een 
capaciteit tot 25 personen. In “De Kapel” kunnen maximaal 50 personen 
plaatsnemen. “De Bovenzaal” kan 10 personen herbergen. “Zaal 104” 
en “zaal 105” zijn berekend op 4-6 personen. Heeft u wensen voor een 
specifieke zaalindeling? De medewerkers van Het Brandpunt denken graag 
met u mee. 

Het Brandpunt - Doorn

www.betteld.nl | Postweg 18 | 3941 KA Doorn | 0343-412332



Overnachten
Afhankelijk van de groepssamenstelling is er ruimte voor ongeveer 100 
slaapplaatsen verdeeld over verschillende slaapkamers. Sommige kamers 
hebben stapelbedden, anderen zijn 2-persoons kamers. Er is de mogelijkheid 
de groep in 2 of 3 aparte delen onder te brengen

Catering
Uitgangspunt is dat men zelf het eten klaar maakt, daarvoor hebben we een 
goede  en complete keuken. Catering is mogelijk op aanvraag waarbij we 
rekening houden met persoonlijke wensen.
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Opties in Limauges
• Afstemming op persoonlijke wensen
• Meerder zalen
• Catering op aanvraag
• Geluid en screen aanwezig, op aanvraag een podium
• Respect voor coronarestricties

Zalen
Er zijn 2 grote zalen voor 50 personen en 3 kleine zalen voor deelactiviteiten.  
Er zijn mogelijkheden voor 100 personen per bijeenkomst met 1,5 meter 
afstand. Er mag in bubbels van 50 worden gewerkt, wat ruimte geeft 
in ons centrum voor 2 groepen, met eventueel nog een aparte, kleine 
ondersteunende groep. De zalen zijn naar wens in te delen. 

Limauges (B)

www.betteld.nl | Chemin de Bigaumont 4 | 1341 Céroux-Mousty | +32 10 614 644


