
Concert, vergadering, 
congres, bedrijfsevent 
of familiefeest? 
Ontmoet elkaar bij 
HEMELSBLAUW!

HEMELSBLAUW VOOR AL UW CULTURELE, FEESTELIJKE EN ZAKELIJKE EVENTS.

www.hemelsblauw.org

Wilt u meer weten over Hemelsblauw? Op onze website www.hemelsblauw.org vindt u 
alle informatie over onze zalen en mogelijkheden. Laat u inspireren. En heeft u na een 
bezoek aan de site vragen? Bijvoorbeeld over beschikbaarheid, zaalhuur en specifieke 
mogelijkheden? Stuur dan een bericht via het contactformulier en u heeft binnen 
24 uur antwoord. 

U kunt natuurlijk ook bij ons langskomen. Hemelsblauw is te vinden aan het 
Poeldijksepad 1A, 2675 CL Honselersdijk. Ons telefoonnummer is 0174 - 625 225.

ZALENCENTRUM
VOOR ZAKELIJKE EN
PARTICULIERE FEESTEN
EN PARTIJEN

VOOR GROEPEN
VAN 8 TOT 400 
PERSONEN

www.hemelsblauw.org



WELKOM BIJ HEMELSBLAUW. Dé nieuwe ontmoetingsplek van Westland en 
omstreken. Voor particulieren, verenigingen en bedrijven. U kent ons vanouds als 
kerkelijk centrum en zalencentrum Rehoboth. Na de ingrijpende verbouwing van 2016 
hebben wij onze dienstverlening enorm uitgebreid. We zijn nog steeds een kerkelijk 
centrum, maar verhuren onze prachtige zalen ook voor alle soorten evenementen.  
‘The sky is the limit’, vandaar Hemelsblauw.

ZAKELIJKE PARTIJEN organiseren bij Hemelsblauw events in stijl. Beurzen, 
congressen, exposities, diners, bedrijfsfeesten, vergaderingen, lezingen, ze komen in 
de prachtige zalen van Hemelsblauw helemaal tot hun recht. Voor gezelschappen van 
acht tot vierhonderd personen is Hemelsblauw de perfecte locatie. En heeft u speciale 
wensen op het gebied van geluid? Muziek? Catering? Hemelsblauw regelt het tot in de 
puntjes! Uw bezoekers gaan met een tevreden gevoel naar huis.

PARTICULIEREN EN VERENIGINGEN vinden bij Hemelsblauw dé plek voor de meest 
uiteen lopende gelegenheden. Een familiegelegenheid, een huwelijk, een diner, receptie 
of een kerk- of uitvaartdienst. Hemelsblauw biedt voor elke gelegenheid een prachtige 
ruimte op maat. We regelen desgewenst de muziek, de catering en zelfs complete 
diners. Bij Hemelsblauw voelt u zich welkom.  Zeker weten!

CULTURELE AGENDA. Hemelsblauw heeft een eigen culturele agenda met concerten 
en voorstellingen, maar u kunt onze zalen ook huren voor uw eigen optreden.

ZALENCENTRUM
VOOR ZAKELIJKE EN  

PARTICULIERE FEESTEN 
EN PARTIJEN

VOOR GROEPEN VAN  
8 TOT 400 PERSONEN

MAAK KENNIS MET 
HEMELSBLAUW
Denkt u na over een evenement, 
van welke aard dan ook? Twijfel niet 
en maak kennis met Hemelsblauw! 
Wij staan voor al uw vragen open. 
Van een vergadering tot een compleet 
congres. Van familiefeest tot toneel-
voorstelling. Hemelsblauw is het 
perfecte decor.

MULTIFUNCTIONEEL 
CENTRUM

• GASTVRIJ

• SFEERVOL

• FLEXIBEL

• UNIEK

• VOORDELIG

• CENTRAAL

www.hemelsblauw.org Telefoon 0174 - 625 225


