
YOUR PERFECT WEDDING

Oolderhof 
Hotel - Restaurant - Beachclub - Meetings - Events



De liefde van je leven gevonden? 
Wat is dan mooier om deze liefde te bezegelen met een huwelijk…

bij Oolderhof!
Er zijn vele echtparen die na 50 jaar nog steeds 

hun trouwdag bij Oolderhof komen vieren! 
Dat belooft een lang en gelukkig leven!

DAT BELOOFT VEEL GOEDS!



Oolderhof is een officiële trouwlocatie van de 
Gemeente Roermond. Het huwelijk kan gesloten worden in 

één van onze sfeervolle zalen, onze mooie binnentuin of 
aan de rand van de Maasplassen bij onze Beachclub. 

Alle trouwambtenaren van de Gemeente Roermond 
zijn al jaren kind aan huis bij Oolderhof 

en kennen onze locatie heel goed.

OFFICIELE TROUWLOCATIE



CEREMONIE AAN HET WATER

De zon straalt op deze mooie dag, 
jullie voetjes in het gras, 

verliefde zwaantjes zwemmen voorbij, 
bootjes dobberen op de plas. 

Jullie gasten zitten op mooi versierde witte
klapstoeltjes en genieten van het uitzicht. 

Een prachtige setting!

Bij Oolderhof kun je trouwen aan het water. 
Zeer bijzonder en uniek!



Door de veelzijdigheid van onze locatie wordt
elk onderdeel van jullie dag

een moment om nooit te vergeten!

ELK MOMENT BIJZONDER!



Om jullie te begeleiden bij de planning 
van deze bijzondere dag 

staat onze eigen wedding planner voor jullie klaar. 

Niet alleen voor het programma op onze locatie, 
maar ook voor advies over andere zaken 

die komen kijken bij jullie bruiloft, 
vanaf 1 jaar tot 1 week voorafgaand aan de bruiloft. 

En natuurlijk staan we met ons hele team op de dag 
zelf paraat om alles te laten verlopen 

zoals jullie wensen.

EIGEN WEDDINGPLANNER







VERTROUWEN

Oolderhof heeft een jarenlange ervaring als trouwlocatie
en heeft daardoor ook al met vele partners samengewerkt. 

Dus ook voor advies over een goede fotograaf, 
bloemen/styling, zang of DJ/band kun je bij ons terecht. 

Wij werken samen met die partners die dezelfde hoge
standaarden in service en product leveren als Oolderhof. 



13.30 uur Ontvangst daggasten met een drankje
14.00 uur Huwelijksvoltrekking
14.45 uur Toost en felicitaties met aansluitend het

aansnijden van de bruidstaart
15.30 uur Borrel en gelegenheid voor het maken van foto’s

aan het water of in de tuin
17.00 uur Aanvang diner/barbecue
19.30 uur Opfrismoment
20.00 uur Aanvang feestavond
01.00 uur Verwacht einde

N.B. Dit programma dient ter inspiratie. Natuurlijk maken we 
een programma op maat, geheel naar jullie wens.

DAGPROGRAMMA





Trouwen in de tuin of aan het water. 
Daarna een toost met bubbels en een heerlijk stukje bruidstaart 
bij de Beachclub.
Foto’s maken met de bootjes op de achtergrond. 
Gezellig borrelen met heerlijke hapjes op het terras. 
Intiem dineren in de Tuinkamer. Of barbecueën!
’s Avonds feesten tot in de kleine uurtjes met je familie en vrienden 
in de prachtig aangeklede grote zaal. 
Overnachten in onze bruidssuite. ’s Morgens ontbijt op bed… 

Is dit ongeveer wat jullie in gedachten hebben? 
Wij zien het al voor ons!
Jullie perfecte dag bij Oolderhof. 

Deze invulling dient ter inspiratie. We maken graag een voorstel op maat.

HET IS JULLIE DAG!





OH, WAT 

EEN 

NACHT…

Als afsluiting van een onvergetelijke dag, 
kunnen jullie overnachten in onze bruidssuite.



SAY YES @ OOLDERHOF

Zien jullie je trouwdag al voor je bij Oolderhof? Mooi!
Bel of mail ons snel om voor een afspraak!

info@oolderhof.nl – 0475-333693
www.oolderhof.nl/trouwen

mailto:info@oolderhof.nl
http://www.oolderhof.nl/trouwen

