
Vergaderen in het groen  
Heeft u een vergadering, conferentie of meeting te organiseren? Wij zijn u graag van dienst! Afhankelijk van het aantal 

uren dat u bij ons verblijft, kiest u gemakkelijk uit verschillende vergaderarrangementen. Door onze persoonlijke benadering en 

onze uitgebreide culinaire mogelijkheden is een arrangement op maat speciaal voor u natuurlijk altijd mogelijk.  

Wij leveren graag maatwerk!  

CAPACITEIT  
U-vorm 18 personen 

School  18 personen 

Blok  20 personen 

Carré  24 personen 

Theater 35 personen 

DIJKHUIZEN  
Deze zaal  heeft een oppervlak 

 van 70 m2. De vier openslaande 

deuren geven u toegang tot een 

buiten terras. ook is er een 

afzondelijk te regelen airco. 

CAPACITEIT  
U-vorm 12 personen 

School  12 personen 

Blok  12 personen 

Carré  16 personen 

Theater 20 personen 

EPERHEEM  
Deze zaal  heeft een oppervlak 

 van 44 m2 en toegang tot tuin 

met Jeu de boules baan. 
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Vergaderen in het groen  
Dennenheuvel is dé uitgelezen plek voor effectief vergaderen en nieuwe energie opdoen. Voor elk gezelschap,  

van twee tot vijftig personen, bieden wij een unieke, passende ruimte met altijd direct toegang naar de omliggende tuin.  

U kunt onbeperkt gebruik maken van ons gratis WiFi netwerk. 

Vanuit Dennenheuvel loopt u direct de bossen in.  

CAPACITEIT  
U-vorm 16 personen 

School  12 personen 

Blok  16 personen 

Carré  20 personen 

Theater 25 personen 

NOREL  
Deze zaal  heeft een oppervlak 

 van 57 m2. Inval van daglicht heeft 

u aan de zuidzijde. Tevens heeft u 

de beschikking over afzonderlijk te 

regelen airco. 

CAPACITEIT  
U-vorm 12 personen 

School  12 personen 

Blok  12 personen 

Carré  14 personen 

Theater 14 personen 

VEMDE  
Deze zaal  heeft een oppervlak 

van 44 m2 en toegang tot tuin en 

terras. De airco is afzonderlijk te 

regelen. 
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Dineren 
Op de steeds wisselende kaart treft u gerechten op een verrassende, eigentijdse manier bereid met diverse eigen en 

Veluwse streekproducten. Bij mooi weer serveren wij uw lunch of diner buiten op de veranda of op het terras.  

Kijk voor het actuele aanbod op onze à la carte kaart. Borrelen kan in de sfeervolle lounge-bar met 

openslaande deuren naar het zonnige terras.  

CAPACITEIT  
U-vorm 26 personen 

School  26 personen 

Blok  26 personen 

Carré  30 personen 

Theater 60 personen 

NOREL VEMDE  
De Norel en Vemde gekoppeld met 

een gezamenlijk oppervlak van  

101 m2 en toegang tot tuin en 

terras. De airco is afzonderlijk te 

regelen. 

CAPACITEIT  
Blok  6 personen 

 

SPRENGEN  
Dit zaaltje heeft een oppervlak van 

18 m2 en toegang tot de tuin met 

jeu de boules baan. 
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