
JA... 
Ik wil!



HIER.
- DIE ENE SPECIALE DAG -

Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen!

Vanaf het moment dat je roept ‘JA, ik wil!’ voelt 
het vaak als een rollercoaster als het gaat om het 
organiseren van je bruiloft. Mooie, ontroerende 
momenten bij het uitzoeken van de jurk en stress 
bij het vinden van de bijpassende lekker zittende 
schoenen. Wie nodig je uit en hoe en waar ga 
je het huwelijk laten plaatsvinden? Het wordt jullie 
speciale dag en alles moet kloppen!

Jullie hebben waarschijnlijk al een idee over 
hoe jullie feest en locatie er uit moeten gaan 
zien. Romantisch, bourgondisch, chique, trendy 
of juist een thematisch trouwfeest. Je hebt zo 
je specifieke wensen en daar worden wij blij 
van. Blij omdat wij het bijzonder vinden om jullie 
speciale moment te vertalen naar een unieke 
huwelijksdag bij één van onze locaties. 
We beschikken over vier trouwlocaties in 
Brabant met ieder een eigen karakter. Vind jullie 
droomlocatie HIER.! 

Laat je inspireren door ons trouwmagazine en 
neem contact met ons op voor meer informatie. 
Graag tot snel!

Liefs, Shirley

0162 - 587.526trouwen@hierlocaties.nl
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Onze professionele weddingplanners, kennen een grote expertise in het organiseren van 
bruiloften en zien het als een uitdaging om samen met jullie tot een bijzonder resultaat te 
komen. Wij zouden het een eer vinden om deze onvergetelijke dag tot in de kleinste details 
voor jullie te mogen organiseren. Om jullie een idee te geven van de kosten hebben wij 
voor jullie verschillende voorbeeld arrangementen opgesteld. Deze arrangementen kun je 

vinden op de volgende pagina’s.
 

Uiteraard denken wij graag mee over de invulling van jullie bruiloft. Graag adviseren we 
jullie met een bijpassende allround DJ, romantische bruidsfotograaf of de leukste adresjes 
voor de lekkerste bruidstaarten. Neem contact met ons op via trouwen@hierlocaties.nl of 
bel naar 0162-587500 om jullie (complete) bruiloft te boeken. We verrassen jullie graag met 

een compleet voorstel!

JULLIE EIGEN 
WEDDINGPLANNER
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HUWELIJKSCEREMONIE ARRANGEMENT
al vanaf €37,50 p.p.

Op basis van 30 gasten en 2 uur, inclusief:

ARRANGEMENTEN

•	 Koffie	en	thee	bij	ontvangst
•	 Geven	van	het	ja-woord	
•	 Een	pracht	van	een	bruidstaart
•	 Een	glas	bubbels	om	mee	te	proosten!

Alle prijzen in dit trouwmagazine zijn inclusief BTW en indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

DINER EN 
FEESTAVOND 
ARRANGEMENT
al vanaf € 47,00 p.p. voor het diner en 
€35,00 p.p. voor de feestavond!

Op basis van 30 diner gasten 2,5 uur 
en 100 avondgasten 4,5 uur inclusief:
•		 Diner:	3-gangen	menu,	een	buffet	
 of een BBQ
•		 Feestavond	met	diverse	koude	en	
 warme hapjes (6 per persoon), 
 tafelgarnituur en een late night 
 snack
•		 Tijdens	het	diner	en	feestavond	
 dranken uit het Hollandse 
 assortiment
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FEESTAVOND 
ARRANGEMENT

al vanaf € 37,00 p.p.

Op basis van 100 gasten 4,5 uur inclusief:
•	Feestavond	met	diverse	hapjes	
(5 per persoon), tafelgarnituur, een 
late night snack en een Hollands 

drankenarrangement 

Alle prijzen in dit trouwmagazine zijn inclusief BTW en indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

COMPLETE BRUILOFT
al vanaf €68,00 p.p. voor het dagprogramma en €35,00 p.p. voor de feestavond!

Op basis van 30 ceremonie gasten 2 uur, 30 diner gasten 3 uur en 100 avondgasten 4,5 uur 
inclusief:
•	 Ceremonie,	een	prachtige	bruidstaart	en	proostmoment	met	bubbels
•	 Diner:	3-gangen	menu,	een	buffet	of	een	BBQ
•	 Feestavond	met	diverse	koude	en	warme	hapjes	(6	per	persoon)	en	een	late	night	snack
•	 Tijdens	de	gehele	dag	dranken	uit	het	Hollandse	assortiment	
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PUUR!ACHTER DE MARKT

Vlak achter de historische markt van Brabants eerste 
stad Geertruidenberg ligt de locatie PUUR!Achter de Markt. Het 
monumentale pand deed vroeger dienst als wapenarsenaal 
en kruitopslag. Sinds 1988 is PUUR!Achter de Markt één van 
de mooiste locaties van HIER. event locaties, onderdeel 
van de Arjan van Dijk Groep. In tijden van oorlog was 
PUUR! een wapenopslag; nu straalt PUUR! als perfecte 
trouwlocatie. Zeer geschikt voor de ultieme dag van jullie 

leven; jullie bruiloft.

Het pand bestaat uit één sfeervolle, intieme zaal. De 
grote kroonluchters en witte kalkmuren met vele sfeervolle 
accenten, zorgen samen met de imposante schouw voor 
een modern en stijlvol geheel. De steigerhouten tafels 
met verschillende witte stoelen geven de zaal een trendy 
uitstraling. PUUR!Achter de Markt is geschikt voor een bruiloft tot 

ongeveer 130 gasten.
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CAPACITEIT 
(in aantal gasten):

Diner:   100 gasten
Feest:   130 gasten
Ceremonie:     90 gasten

OFFICIËLE TROUWLOCATIE
Sinds begin 2015 is PUUR!Achter de Markt  een officiële 
trouwlocatie: een ideaal decor voor een intieme bruiloft.  
Hier hebben al veel gelukkige stellen elkaar het ‘ja’-woord 
gegeven. 

Waarschijnlijk hebben jullie al een idee hoe jullie feest en 
feestlocatie er uit moet zien. Romantisch, bourgondisch, 
chique of trendy. Of wellicht een thematisch trouwfeest? 
Vertel ons jullie specifieke wensen; daar worden wij blij van. 
Wij vinden het bijzonder om jullie wensen te vertalen naar 
een uniek feest op maat. Dát is de expertise van HIER. event 
locaties. Want op jullie trouwdag moet alles kloppen!
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‘T KRUITHUIS 
ARSENAAL

Naast de grote kerk van het mooie vestingstadje 
Woudrichem ligt ’t Kruithuis Arsenaal. Een monumentaal 
pand, dat historie combineert met een moderne, 
eigentijdse uitstraling. Waar vroeger wapens lagen, staan 
nu de tafels prachtig ingedekt. De sfeervolle aankleding 
en het gebruik van veel glas en lichte kleuren geven deze 

officiële trouwlocatie een transparant en open karakter. 

Het voordeel van deze locatie is dat je alle onderdelen van 
jullie bruiloft kunnen vieren onder één dak. Geef elkaar het 
ja-woord in de prachtige tuin, maak trouwfoto’s in deze 
bijzondere vestigingsstad, diner in het achterste gedeelte 
en sluit de glas-in-loodpanelen wanneer jullie aan het 

einde van de dag klaar zijn om te feesten!
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OFFICIËLE 
TROUWLOCATIE
Sinds begin 2013 is ’t Kruithuis Arsenaal 
een officiële trouwlocatie. Hier hebben al 
veel gelukkige stellen elkaar het ‘ja’-woord 
gegeven. ‘t Kruithuis Arsenaal is één van de 
HIER. eventlocaties, die onderdeel zijn van 
de Arjan van Dijk Groep. HIER. bestaat uit vier 
eventlocaties in Brabant, elk met een eigen 
karakter en uitstraling. Van bourgondisch tot 
stijlvol, van robuust tot sprookjesachtig, van 
historisch tot eigentijds.

EÉN 
AANSPREEKPERSOON
Wij denken graag mee over hoe je dit 
bijzondere moment het beste kunt delen met 
je familie en vrienden. Onze filosofie is om 
jullie een zorgeloze trouwdag te bezorgen, 
waarop jullie voluit kunnen genieten. 
In ‘t Kruithuis Arsenaal en de andere HIER. 
event locaties, krijg je te maken met één 
aanspreekpersoon, die op locatie alles 
regelt. Vertel ons jullie wensen en wij zorgen 
voor de indeling en aankleding van de 
locatie, de catering en het entertainment. 
Daar zijn we heel bedreven in. HIER. verzorgt 
de meest verbazingwekkend lekkere 
gerechten, hapjes en bites. Hier kijken wij 
zorgvuldig naar met een frisse blik. Iets 
totaal anders proberen? HIER. is het perfecte 
decor voor jullie (trouw)feest, evenement, 
zakelijke meeting of brainstormsessie!

CAPACITEIT
(in aantal gasten):

Diner:   160 gasten
Feest:   200 gasten
Ceremonie:  100 gasten
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De HIER. event locaties stralen monumentale 
allure uit. Tegelijkertijd voel je je er meteen thuis 
vanwege de ongedwongen sfeer. 
Fort St. Gertrudis, PUUR!Achter de Markt en ‘t Kruithuis 
Arsenaal zijn alle drie officiële trouwlocaties, 
die liggen in Brabantse vestingstadjes met een 
interessante geschiedenis en een bijzonder 
fraaie omgeving voor trouwfoto’s.

EÉN AANSPREEKPERSOON
In elke HIER. event locatie staat een hecht, 
ingespeeld team paraat, dat er voor zorgt dat 
uw trouwfeest tot in de puntjes wordt verzorgd. 
Vanaf het eerste telefoontje begint de organisatie 
te rollen. ‘Bruidsparen krijgen vanaf het eerste 
contact te maken met één aanspreekpersoon, 
vertelt projectmanager Shirley Voeten. 
‘Die begeleidt het hele traject van a tot z. Voor 
ons is geen enkele bruiloft standaard; elk 
trouwfeest is voor ons maatwerk. Dankzij onze 

ervaring en expertise bedenken wij oplossingen 
waar iedereen tevreden mee is. Voor ons is het 
belangrijk dat het bruidspaar het vertrouwen heeft 
dat ze nergens naar hoeven omkijken en dat 
alles tot in de puntjes wordt verzorgd.’ 

’WE LEGGEN DE LAT HOOG’
‘Een bruiloft is de mooiste dag uit het leven van 
het bruidspaar. Die dag kun je niet overdoen 
en daarom leggen we de lat heel hoog voor 
onszelf,’ vult eventmanager Arie de Laat van 
HIER. event locaties aan. ‘We laten niets aan het 
toeval over. Enkele weken voor de bruiloft regelen 
we een detail afspraak, met het bruidspaar en de 
ceremoniemeester(s). 

Dan nemen we elk aspect door. Wil men de wijn 
of de taart voorproeven? Dan regelen we dat. 
Onze betrokkenheid is heel hoog: wij zijn pas 
tevreden als het bruidspaar dat is. 

TROUWEN DOE JE 

HIER!
Op zoek naar de perfecte trouwlocatie? Bij HIER. event locaties zit je altijd goed. Vier prachtige, 
historische locaties in het Brabantse land. Het romantische Puur!Achter de Markt, het verrassende Fort 
St. Gertrudis, het moderne en eigentijdse ‘t Kruithuis Arsenaal of het sprookjesachtige Jaiselings 

Royal Palace. Er zit altijd een locatie bij naar wens, qua uitstraling, capaciteit en voorzieningen. In 
alle HIER. event locaties staat bovendien een ervaren team van betrokken medewerkers klaar, die 

meedenken en flexibel inspelen op alle wensen van het bruidspaar.
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Dankzij onze flexibiliteit en ervaring 
kunnen wij voor elk budget een mooi 
feest organiseren.’

Elke HIER. event locatie heeft z’n charme. 
Arie de Laat: ‘t Kruithuis vind ik een 
echte toverdoos. Een flexibele locatie, 
die desgewenst verkleind kan worden 
door middel van glas-in-lood deuren 
en mobiele afscheidingswanden. 
Daardoor ontstaat altijd een intieme 
sfeer. Elk concept is er mogelijk: van een 
Hollands buffet tot een chique walking 
dinner. Bij mooi weer kan zelfs een 
barbecue op het terras.’ 

Shirley Voeten: ‘Puur!Achter de Markt roept 
een romantische sfeer op door de open 
haard en brandende kaarsen. Fort 
St. Gertrudis telt liefst vijf zalen met elk 
een eigen sfeer en uitstraling. De grote 
Binnenplaats roept bij iedereen meteen 
een ‘wow’-gevoel op: stel je je voor 
dat het bruidspaar daar in een mooie 
limousine komt binnenrijden!’
 
De bruidsparen die elkaar het ja-woord 
hebben gegeven in een HIER. event 
locatie, denken daar met plezier op 
terug. Arie de Laat: ‘Veel stellen komen 
later terug, voor een kop koffie, om alle 
herinneringen nog eens de revue te laten 
passeren. Dat is een teken dat ze het 
naar de zin hebben gehad en daar doe 
je het voor!’

IETS HEEL ANDERS
Wil je graag een feest bij je thuis of heb je een andere magische locatie in gedachte? Dan staan 

we uiteraard klaar om jullie verder te helpen. Want ook dan moet de aankleding, catering en 
organisatie natuurlijk helemaal in orde zijn. Een onbezorgde bruiloft, daar heeft iedereen plezier van!
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FORT ST. GERTRUDIS
VAN WAPENARSENAAL TOT OFFICIËLE 

TROUWLOCATIE

Op zoek naar een locatie voor een bijzonder evenement, zoals 
jullie bruiloft? Dan is Fort St. Gertrudis iets voor jullie. Het voormalige 
wapenarsenaal is tegenwoordig een officiële trouwlocatie. Je kunt 
hier alles onder één dak vieren. Van ceremonie tot receptie, van 
diner tot feest. De enthousiaste, ervaren en toegewijde organisatie 

denkt graag met je mee over de invulling van de dag.
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Fort St. Gertrudis ligt in Geertruidenberg, de oudste 
stad van het voormalige Graafschap Holland. Het 
vestingstadje is direct gelegen aan de Bergse 
Maas en is een bezienswaardigheid op zich. In 
deze Brabantse parel is het goed toeven op het 
marktplein, met uitzicht op de pittoreske winkeltjes, 
historische gevels, eeuwenoude leilinden en 
gezellige terrasjes. Aan het Marktplein bevindt zich 
‘De Zalmsteek’, een voormalige kazerne. Via het 
daarnaast gelegen poortgebouw kom je op een 
binnenplein waarop het trotse en monumentale 
‘Fort St. Gertrudis’ staat. Gebouwd in 1776, deed 
het fort twee eeuwen dienst als wapenarsenaal.
 
Na een met zorg uitgevoerde restauratie, waarbij 
zoveel mogelijk het karakter bewaard is gebleven, 
bleek dit fort bij uitstek geschikt voor het huisvesten 
van bijzondere evenementen. De Binnenplaats 
vormt het hart van deze mooie locatie. Met 
daaromheen veel bijzondere ruimtes; van de 

moderne Club tot de robuuste, Bourgondische 
zaal. Met alle ruimtes in gebruik, kun je in Fort St. 
Gertrudis liefst 1100 gasten verwelkomen.

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om voor 
elk onderdeel een andere zaal te gebruiken, 
bijvoorbeeld de receptie in de ene zaal en het diner 
in een andere ruimte. Hou er dan rekening mee dat 
je voor twee zalen zaalhuur betaalt. Vertel ons jullie 
specifieke wensen; het is onze expertise om deze 
wensen te vertalen naar een uniek feest op maat. 
Je krijgt te maken met één aanspreekpersoon, die 
op locatie alles regelt: de indeling en aankleding 
van de locatie, de catering en het entertainment. 
Daar staat onze organisatie al vele decennia lang 
garant voor.

Fort St. Gertrudis is één van de bijzondere HIER. 
event locaties, onderdeel van de Arjan van Dijk 
Groep.

BINNENPLAATS
CAPACITEIT (in aantal gasten):

Diner:   200 gasten
Feest:   400 gasten
Ceremonie:  300 gasten 
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JAISELINGS ROYAL PALACE

Groot, klein, massaal en intiem: Jaiselings Royal Palace is het 
allemaal. Dit oude klooster is omgetoverd tot een waanzinnige 

evenementenlocatie met maar liefst 13 zalen! Op een uurtje van de 
drukke en overvolle Randstad, vind je hier een oase van de meest 

uiteenlopende sferen.
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In een schitterend bosrijk gebied in Wernhout 
ligt Jaiselings Royal Palace. Dit voormalig 
klooster op de Belgische grens is een echte 
‘eyecatcher’ te midden van het natuurlijke 
omgeving die het rustige landgoed biedt. Dit 
unieke pand is omgetoverd tot een waanzinnige 
evenementenlocatie op een uurtje rijden van de 
drukke en overvolle Randstand. Fantasievol, 
uniek en veelzijdig; dat zijn de juiste woorden 
voor de locatie. De intieme sfeer van toen is 
goed behouden en wordt gecombineerd met de 
mogelijkheden van nu. Jaiselings Royal Palace 
beschikt over veertien zalen met ieder hun eigen 
karakter die afzonderlijk gebruikt kunnen worden.
 
Hier komt jouw feest of evenement altijd 
goed tot zijn recht! Zeer geschikt voor 
feestelijke- en zakelijke evenementen, 
maar ook voor vergaderingen en/of diners.

Voor meer 
informatie over 

onze zalen 
verwijzen we je 

naar onze website: 
hierlocaties.nl
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MEET US
BINNENKIJKEN BIJ HIER. 
EVENT LOCATIES

Jullie willen natuurlijk niets liever dan trouwen op een locatie die jullie 
hart heeft gestolen. Misschien in de bloemrijke zomermaanden of 
tijdens de sfeervolle wintermaanden. We helpen jullie graag met de 
zoektocht naar de perfecte trouwlocatie. Bij HIER. event locaties heb 
je keuze uit vier prachtige historische locaties in het Brabantse land. 
Elk met een eigen karakter en allemaal compleet tot in de puntjes 
verzorgd. 

Onze locaties ’t Kruithuis Arsenaal, PUUR! Achter de Markt en 
Fort St. Gertrudis zijn officieel erkende trouwlocaties. Je hebt er alles 
onder één dak. Een toost uitbrengen, een voortreffelijke barbecue, 
een diner aan lang gedekte tafels; alles kan! Onze medewerkers 
staan voor jullie klaar om er een perfecte dag van te maken. 
En tijdens de organisatie van de bruiloft heb je te maken met één 
contactpersoon, die alle details regelt. Kortom, bij HIER. event 
locaties is alles aanwezig om de bruiloft compleet te maken.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Benieuwd naar de binnenkant 
van de locatie? Regel meteen een locatie bezichtiging bij onze 
trouwspecialiste! Of neem contact op via info@hierlocaties.nl of 
0162-587.500.

Daarnaast is er elke drie maanden een Open Top Trouwlocatie Route 
bij ’t Kruithuis Arsenaal, PUUR! Achter de Markt en Fort St. Gertrudis. Tussen 
11.00 uur en 17.00 uur kun je dan zonder afspraak binnenlopen om 
de sfeer te proeven. In 2017 kan dat nog op twee dagen: 

•	Zondag	24	september	2017
•	Zondag	26	november	2017

De planning van 2018 volgt aan het einde van het jaar! Graag tot 
ziens bij HIER. event locaties!

COLOFON
www.hierlocaties.nl
info@hierlocaties.nl

Wernhoutseweg 181-183, 
4884 MC Wernhout
Telefoon: 0162-587.500
E-mail: info@hierlocaties.nl

MET DANK AANN
Arie de Laat
Shirley Voeten
Bruidspaar Amy & Jeroen

REDACTIE
Ilona Bal
Maartje Thompson
Jan Jacobs Tekstbureau 

FOTOGRAFIE
Nico Alsemgeest

VORMGEVING
Brian Boot
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www.HIERlocaties.nl

Jaiselings Royal Palace

Wernhoutseweg 181-183

4884 MC Wernhout

Fort St. Gertrudis

Haven 54

4931 AH Geertruidenberg

PUUR! Achter de Markt

Haven 121

4931 AG Geertruidenberg

‘t Kruithuis Arsenaal

Kerkstraat 41

4285 BA Woudrichem

HIER. is onderdeel van Arjan van Dijk Groep

Wernhoutseweg 181-183 0162.58.75.00 
4884 MC Wernhout trouwen@hierlocaties.nl

hierlocaties.nl


