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WIE Z I J N WIJ?
Boerderij Hermans Dijkstra is gelegen in het
Noorden van Nederland. In het mooie graangebied
t’ Oldambt gelegen in het toeristische dorpje
Midwolda.
De authentieke herenboerderij dient als
trouwlocatie, feestlocatie, vergaderlocatie en heeft
een restaurant, welke is geopend is van donderdag
tot en met zondag.
De boerderij is omgeven door een prachtige
slingertuin en bestaat verder uit het restaurant,
een voorhuis met drie voorkamers en een oude
graanschuur omgetoverd tot evenementenlocatie.
De bruiloft wordtTrouwen
naar jullie wens
georganiseerd,
in een
dit kan zowel intiem als groter en er is ruimte tot
boerderij en alles
300 bruiloft gasten.
Daarnaast kunnenop
jullie
ervoor
kiezen om hier de
één
locatie.
complete ceremonie op de boerderij te houden.
Achter de boerderij zijn zes prachtig ingerichte bed
and breakfast appartementen. Het is mogelijk om
na de trouwdag hier te overnachten met jullie
familie en vrienden.
Alles op één locatie!

JULLIE DAG
Hoe de dag er uit gaat zien bepalen jullie
natuurlijk helemaal zelf. Wellicht is het fijn
om een richtlijn te hebben qua
programma en indeling.
Daarom hebben wij wat verschillende
arrangementen om jullie op weg te
helpen. Uiteraard is het mogelijk om dit
programma en arrangementen aan te
passen naar jullie eigen wensen en
zo jullie unieke dag te creëren.

Trouwen in een
boerderij en alles
op één locatie.

TIJDL I J N V O O R BEELD
14.00

Binnenkomst van de gasten.
welkom met koffie en thee en fris.

14.30

Trouwceremonie

15.15

Aansnijden van de taart.
Wij kunnen een taartbuffet verzorgen.
Toch liever een bruidstaart?
Deze mogen jullie zelf verzorgen.
Tevens is er een mogelijkheid voor
een proost met bubbels.

Gelegenheid voor het maken van foto’s
en het drinken van een drankje.
17.00

Diner in het restaurant of
buiten bij mooi weer.

20.00

Bruisende feestavond in de graanschuur.
Welkom met koffie en thee.
Met aansluitend hapjes op tafel
met keuze uit verschillende hapjes opties.

00.30

We kunnen de avond afsluiten met
een late night snack.

01.00

Einde van de feestavond

Trouwen bij
ons is het hele
jaar door
mogelijk

01.30

Overnachting in de bed & breakfast
achter de boerderij

DINER KEUZES
Barbecue buffet | €29,50 p.p.
Zomer of winter barbecue met genoeg
keuze in vlees, vis en heerlijke
bijgerechten.

Shared dining diner | €31,50 p.p.
Verschillende kleine gerechten worden
verdeeld over de tafels. De gasten kunnen
aan tafel zelf opscheppen wat ze lekker
vinden.

Diner buffet | €35,50
Diner buffet met genoeg keuze in vis,
vlees, vega. keuze genoeg voor jong en
oud.

Uitgeserveerd diner| vanaf €36,- p.p.
Uitgeserveerd diner passend bij het
seizoen met de keuze uit 3, 4 of 5-gangen
diner.

HAPJ E S K E U Z E S
We hebben verschillende soorten hapjes keuzes voor tijdens
jullie bruisende huwelijksfeest.
Van hollandse kaas, worst en bittergarnituur tot luxere warme
en koude hapjes met veel keuzes.
Of hebben jullie zelf in gedachten wat jullie op tafel willen
hebben staan tijdens het feest? In overleg is veel mogelijk.
De hapjes opties kunnen we persoonlijk bespreken of
vernoemen in een voor jullie op maat gemaakte offerte.

Late NIGHT SNACK

We kunnen de avond afsluiten met een snack naar keuze.
Ook wel het 'ontnuchter snackje' genoemd ;)
Broodje hamburger speciaal
Broodje warme beenham met saus
Wrap met kip, koolsla en spicy mayo
Broodje pulled porc met zoetzure groentes
Een saucijzenbroodje

CONSUMPTIES PER UUR INCLUSIEF HAPJES
2 uurs drankarrangement inclusief koffie, thee, bier, fris en wijn | €21,50 per persoon
2 uurs drankarrangement met binnenlands gedistilleerde sterke drank | €24,50 per persoon
3 uurs drankarrangement koffie, thee, bier, fris en wijn | €25,50 per persoon
3 uurs drankarrangement met binnenlands gedistilleerde sterke drank | €28,50 per persoon
4 uurs drankarrangement koffie, thee, bier, fris en wijn | €28,50 per persoon
4 uurs drankarrangement met binnenlands gedistilleerde sterke drank | €30,50 per persoon
5 uurs drankarrangement koffie, thee, bier, fris en wijn | €30,50 per persoon
5 uurs drankarrangement met binnenlands gedistilleerde sterke drank | €33,50 per persoon

AANKLEDING
Muziek, bloemen, ballonnen, fotograaf, trouwauto,
zoveel keuzes....

Jullie mogen zelf bepalen hoe jullie bruiloft er uit komt te
zien. Willen jullie een bepaald thema, of hebben jullie
speciale kleur voor ogen? Jullie mogen helemaal zelf de
aankleding organiseren. En wij denken natuurlijk graag
met jullie mee!

Ook voor de muziek, fotografen, dronefotograaf, bloemist,
trouwauto's, Lichtletters of andere leveranciers denken wij
graag met jullie mee. We kunnen jullie helpen in contact te
komen met leveranciers die bekend zijn op onze locatie
om zo jullie dag compleet te maken.

OVERNACHTEN
Achter Boerderij Hermans Dijkstra zit het prachtige Graanzicht,
met zes bed and breakfast appartementen.
Mochten jullie de gehele trouwdag bij ons reserveren dan bieden
wij jullie graag de huwelijksnacht met ontbijt aan in een van de
bijzondere gastenverblijven van Graanzicht.
Na het feest stappen jullie zo het bed in voor een heerlijke
nachtrust. De volgende dag kunnen jullie lekker wakker worden
onder het genot van een goed gevuld ontbijt.
Het gebouw beschikt over zes mooi ingerichte, ruim opgezette
gastenverblijven met landelijk uitzicht. Ze zijn allen voorzien van
een eigen badkamer, slaapkamer, woonkamer en kitchenette.
Ook jullie familie of gasten van ver weg of dichtbij kunnen
uiteraard gebruik maken van de gastenverblijven achter de
boerderij.
Voor €100,- per kamer inclusief ontbijt kunnen ze blijven slapen.
Veel vrienden en familie die willen blijven overnachten? Er zijn in
de buurt verschillende bed & breakfast beschikbaar waar jullie
bruiloft gasten kunnen overnachten. Vraag even naar de
mogelijkheden en we helpen jullie er graag mee.

Voor meer informatie over
de appartementen kijk op
www.graanzicht.nl

HOE NU VERDER?
Kennismaking - Willen jullie eens kennismaken en de locatie bekijken? Dat kan! Het is prettig
om hiervoor een afspraak te maken. Jullie worden dan ontvangen door eigenaresse Renee,
zij geeft jullie een rondleiding in en rondom de boerderij en de mogelijkheden voor jullie grote
dag kunnen worden besproken.
Offertebespreking – Indien jullie hebben aangegeven een op maat gemaakte offerte van ons te ontvangen is er de
mogelijkheid om deze samen te bespreken en eventuele aanvullende wensen door te nemen.
Bevestiging huwelijk - Wanneer jullie “JA” zeggen tegen jullie trouwlocatie zetten wij jullie trouwdatum vast en kunnen
jullie aan de slag met jullie overige huwelijks voorbereidingen. Na het vastleggen van de datum kunnen jullie tussendoor
Boerderij Hermans Dijkstra nog eens bezoeken. Wellicht met familie, vrienden of ceremoniemeester(s). Het is prettig
hiervoor een afspraak te maken.
Trouwdag aanmelden bij de gemeente – Het is belangrijk dat jullie de gemeente Oldambt op de hoogte
stellen van jullie voorgenomen huwelijk. Hier kunnen jullie een melding van doen op de website van de gemeente
Oldambt. Op de website www.gemeente-oldambt.nl staan meerdere trouwambtenaren vermeld, jullie kunnen tijdens de
aanvraag een voorkeur voor trouwambtenaar (BABS) meezenden naar de gemeente.
De puntjes op de i – Na het akkoord op de offerte nodigen we jullie ongeveer een maand voor het huwelijk
uit om de laatste wensen te bespreken en de 'puntjes op de i' te zetten.
De dag ervoor – de dag ervoor zullen we eventueel telefonisch nog even contact hebben over bijvoorbeeld de
weersvoorspellingen en/of laatste aanpassingen.

Wij hopen jullie snel te mogen ontvangen bij Boerderij Hermans Dijkstra!
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