
trouwen
in het buitenland heerlijk dichtbij!                                                 

Stiekem wel eens gedroomd van een bruiloft in het buitenland? Grotere 
kans op goed weer, samen met je naasten, echt het gevoel dat je met z’n 
allen even weg bent, plekjes met veel charme en sfeer en heerlijk een lang 
weekend alleen maar genieten. De mooiste dag van je leven, die mag toch 
een eeuwigheid duren? Maar in het buitenland trouwen lijkt zo duur en je 
kunt niet iedereen meenemen.

Weddingplanner het Bruidsmeisje heeft een concept ontwikkeld waar al deze 
punten wel verenigbaar zijn met elkaar. Een heel weekend, echt het buitenland 
gevoel, als je wilt kun je iedereen meenemen en soms zelfs goedkoper dan in 
Nederland. En het is dichterbij dan ooit, binnen 2 uur vanaf Utrecht zit je al in 
de Belgische Ardennen.
Het Bruidsmeisje is voor jullie op zoek gegaan naar locaties, die exclusief af 
te huren zijn, veel charme bezitten en waar je met je gasten kunt overnachten. 
Samen met de bruidsfotografen ‘Mon et Mine’ en organisator van eet- en 
drinkmomenten ‘Heerlijk & Hecht’, hebben ze de handen in elkaar geslagen 
en is er een schitterend concept uit ontstaan: ‘Trouwen in het Buitenland, 
Heerlijk Dichtbij’. 
Een team met ontzettend veel passie voor hun vak. Een team wat als doel 
heeft om jullie bruiloft nóg mooier en nóg bijzonderder te maken. Zodat het 
ook echt het mooiste weekend van jullie leven gaat worden! Hebben jullie al 
iemand voor het een of ander ingeschakeld, geen enkel probleem, wij werken 
dolgraag met elkaar samen maar zijn ook los van elkaar in te schakelen.
Om jullie alvast een idee te geven van de mooie en unieke plekjes die allemaal 
mogelijk zijn in de Belgische Ardennen, laat ik jullie drie verschillende locaties 
zien die stuk voor stuk schitterend zijn!

CHâTEAU PrESSEUx
Net over de grens, midden in de natuur van het Belgische Sprimont, ligt 
het statige Château Presseux. Het is een echt kasteel, dat helemaal in 
stijl is behouden en zelfs is gerestaureerd. De woonkamer is gezellig, met 

schitterende kroonluchters aan het plafond. Vanuit de woonkamer kijk 
je uit over het mooie dal. Je kunt hier buiten op het terras trouwen, 
maar ook in het Waalse kerkje, dat op nog geen 50 meter, op het 
landgoed zelf, ligt. Je kunt hier buiten feesten, aan lange tafels dineren 
of lekker relaxen met z’n allen. Alles is mogelijk! En je kunt er ook nog 
eens met 60 personen overnachten.

HOEVE VErNElSBErg
Tegen de Belgische grens aan, in het Zuid-limburgse Epen, ligt Hoeve 
Vernelsberg (zie foto’s boven). Deze unieke driehoekige hoeve ligt 
pittoresk aan de rivier de geul. lijkt het jullie ook niet bijzonder om 
aan de geul te trouwen met het kabbelende water op de achtergrond, 
midden in de natuur? Door de positie van de verschillende gebouwen 
ten opzichte van elkaar ontstaat er een gezellige en ruime binnenplaats. 
De hoeve is met heel veel liefde door de eigenaren zelf helemaal 
weer opgebouwd en opgeknapt, met als resultaat een sfeervolle, 
karakteristieke hoeve die van alle gemakken is voorzien. 

SECH’ry
Via allemaal slingerweggetjes en langs beekjes kom je aan in het 
plaatsje Sechery waar het landgoed Sech’ry ligt. De locatie is pas 
sinds het voorjaar van 2012 helemaal af. Het is een heel groot project 
geweest, want het landhuis dat er lag, is aan de achterzijde helemaal 
uit de bergwand gehouwen. De locatie heeft meerdere bijzondere 
plekken. Van binnen ziet het er schitterend strak en wit uit, met veel 
karakteristieke elementen. Als je vanuit de eerste verdieping het terras 
oploopt, kom je via een trap die uit duizenden steentjes bestaat op een 
groot veld terecht, waar één lange tafel staat met wel 50 stoelen! Hoe 
gaaf is het om daar, met zo’n uitzicht, met z’n allen te dineren. Tevens 
heeft het landgoed ook een zwemvijver, een buitenkeuken met BBQ, 
genoeg speelmogelijkheden voor de kinderen en biedt het slaapplek 
tot wel 60 personen. Een absolute aanrader met een wow effect!
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Tekst: Vivian ter Huurne www.hetbruidsmeisje.nl
Vivian ter Huurne is weddingplanner en ceremoniemeester 
bij www.hetBruidsmeisje.nl. Het Bruidsmeisje heeft een 
ontzettende passie voor bruiloften die anders dan anders 
zijn en deze deelt ze graag met jullie.
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