Trouwen op

“De Oostdorperhoeve gaf ons een
dag om nooit te vergeten!
De ceremonie in de groene tuin
van het landgroed was
werkelijk prachtig!”
- Bjorn & Anne -

Idyllisch trouwen

Landgoed De Oostdorperhoeve

Je trouwt niet zomaar iemand, dus vanzelfsprekend
ook niet zomaar ergens.
Landgoed de Oostdorperhoeve is een van de
best bewaarde geheimen van de Randstad.

Willen jullie ongedwongen, landelijk en lekker
buiten jullie bruiloft vieren dan zijn jullie bij de
Oostdorperhoeve op het juiste adres.

Geven jullie elkaar het jawoord in de prachtige
tuin tussen de fruitbomen?
De Oostdorperhoeve is de perfecte locatie voor
jullie hele trouwdag. De ceremonie, receptie,
diner en feestavond. Zorgeloos! Trouwen, dineren
en feesten alles onder een dak.

Officiële trouwlocatie gemeente
Wassenaar
Jullie kunnen op de Oostdorperhoeve trouwen
voor de burgerlijke stand. De huwelijksceremonie
kan naar keuze binnen in het atelier of buiten in
de tuin plaatsvinden.

Catering
Wij denken graag met jullie mee om van jullie
huwelijksdag een mooie en bijzondere te maken.
Wij geven graag advies over bijvoorbeeld de
dagindeling, menukeuzes en aankleding. Qua
catering leveren wij helemaal maatwerk.
Wij bereiden wat jullie willen voor lunch of diner.
Of dat nu een high tea, BBQ, walking dinner of
aan een lang gedekte tafel met al jullie gasten is;
alles vers, alles uit eigen keuken en waar mogelijk
biologisch.

De besloten en intieme tuin heeft verschillende
terrassen en een gazon met oude fruitbomen.
Ook is er, verscholen achter het groen, een speelplaats waar kinderen zich kunnen vermaken.
In het atelier, grenzend aan de grote tuin, wordt
‘s avonds gedanst. Hiervoor zijn alle faciliteiten
aanwezig: een goede geluidsinstallatie met aan
het plafond disco- en laserlampen en indien
gewenst een goede DJ. Dé ingrediënten voor
een swingend feest. Uiteraard kan het atelier
bij regenachtig weer ook gebruikt worden voor
ceremonie, receptie en diner.
De pinkenstal, het oude stalletje van het jongvee,
is een prachtige ruimte gereserveerd voor het
bruidspaar. Hier kunnen jullie je even terugtrekken
om je op te frissen of om te kleden.
Ook de fotoshoot is een belangrijk onderdeel
van een huwelijk. Er zijn op de Oostdorperhoeve
genoeg leuke en sfeervolle plekjes om mooie
foto’s te maken.
Landgoed de Oostdorperhoeve heeft maarliefst ruimte voor 150 auto’s om te parkeren op
eigen terrein.

Locatie
De Oostdorperhoeve
Oostdorperweg 210
2241 BG Wassenaar

Contact
06 5468 7252
info@oostdorperhoeve.nl
www.oostdorperhoeve.nl/trouwlocatie

