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Welkom bij Hofstede de Middelburg, een
magische locatie van een hectare grond
met een rijksmonument uit de 18e eeuw.
De Hofstede dateert uit 1863 en
inmiddels hebben wij van de
authentieke boerderij een prachtig
restaurant en evenementenlocatie
gemaakt. 

De volledige locatie is omringd door het
grote meer Bussloo. Dit zorgt voor een
mooi en rustgevend uitzicht tijdens jullie
bruiloft, wat het extra magisch maakt en
zorgt voor de mooiste foto's.

In dit bruidsmagazine zullen wij een
beeld schetsen van hoe een bruiloft bij
ons eruit kan zien. Mochten jullie de dag
anders willen inplannen, is dit uiteraard
mogelijk en denken wij graag met jullie
mee.

OFFICIËLE TROUWLOCATIE

CEREMONIE

Op nog geen 5 minuten rijden, in
het dorpje Bussloo, staat een klein,
schattig en idyllisch kerkje. Het is
mogelijk om hier voor de wet en
voor de kerk te trouwen. 

TROUWEN IN DE KERK



Na het officiële gedeelte is het tijd om dit te vieren.
We beginnen met een toost moment op de liefde. 
Natuurlijk hoort hier ook de bruidstaart bij. Deze

wordt samen met het bruidspaar aangesneden en
uitgeserveerd.

 
Tijd om foto's te maken, te genieten van elkaar en

een praatje te maken met al jullie gasten. 
 
 

BORRELEN

"Life is too short to say no to cake"



Voor het diner hebben wij verschillende opties:
Een barbecue, buffet of driegangendiner.

 
Dit wordt verzorgd door onze chef-kok en de rest van
onze vakmensen, die een passie hebben voor koken. 

En dat proef je!
 
 

Sluit jullie diner af met een uitgebreid dessertbuffet
of kies voor het heerlijke Italiaanse schepijs van Casa

Piccola die in een echt oldtimer Volkswagenbusje
komt.

DINER

"Dinner is better when we eat together"



FEEST!

Vier samen met jullie gasten de liefde onder het genot van een hapje en een
drankje. 

 
Tot in de late uurtjes kunnen jullie dansen op jullie uitgekozen dj of band.
Willen jullie dit liever uit handen geven? Wij weten een goede dj die samen

met jullie gaat kijken naar alle mogelijkheden.
 
 

Houden jullie van cocktails? 
Wij hebben een uitgebreide cocktailbar die we kunnen toevoegen aan jullie

feestavond.
 

Liever iets anders dan cocktails? Wij denken graag mee over extra's die bij
jullie passen. 

 
 

"A little celebration never killed anyone"



Willen jullie trouwen met de voeten in het zand? Dat kan
ook bij ons! 

 
Aan de andere kant van het terrein zit namelijk onze

locatie Brodazz Beach. Geopend in de zomer voor de
lekkerste cocktails en drankjes, maar ook mogelijk als

trouwlocatie.
 
 

Houden jullie nou echt van een Bohemian thema, dan
sluit deze locatie volledig op jullie aan.  

 
Een bruiloft bij de beach bar heeft dezelfde

mogelijkheden als een bruiloft bij de Hofstede. 
 

Ceremonie, in het zand
 

Toostmoment met bijvoorbeeld een tropische cocktail 
 

Borrelen, tijd om foto's te maken met alle daggasten
 

Diner, ook hier kunnen jullie weer kiezen uit
verschillende opties 

 
Feestavond, met een uitgebreide cocktailbar!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Voor een bruiloft bij Brodazz Beach werken wij met
een omzetgarantie, vraag ons naar de voorwaarden

BRODAZZ BEACH WEDDING



EXTRA'S

Bruidssuite
 

Na het feest nodigen wij jullie graag uit in onze bruidssuite.
Hier kunnen jullie overnachten. In de ochtend krijgen jullie een
lekker ontbijtje , waarbij jullie nog even kunnen nagenieten van

jullie dag. 



CONTACT

Telefoon: +31 6 20 31 20 54
Mail: sandra@hofstededemiddelburg.nl

 
Zandwal 1

7383 RP Voorst 
www.hofstededemiddelburg.nl
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Laura Grotentraast fotografie

Zijn jullie enthousiast geworden na het lezen van ons
bruidsmagazine?

Laten we kennis maken!
 

Tijdens onze afspraak leren we elkaar kennen en gaan we al jullie
persoonlijke wensen en de mogelijkheden bespreken. 

Zo maken we er samen een dag van om nooit te vergeten!
 
 


