
Trouwbrochure



In het hart van Oud-Beijerland staat het Oude Raadhuis. 
Een eeuwenoud monument uit 1622 waar sindsdien al 
menig huwelijk is gesloten. Prachtig gelegen met 
uitzicht over het water. Met zijn karakteristieke trouwzaal 
met authentiek trouwmeubilair is het Oude Raadhuis dé 
perfecte locatie voor het sluiten van jullie huwelijk. Onze 
horecagelegenheid verzorgt diverse arrangementen zodat 
het jullie aan niets ontbreekt. Wij zorgen dat jullie een 
fantastische dag beleven waar jullie later met veel plezier 
op terugkijken. 

Aan parkeergelegenheid is gedacht, want aan de zijkant 
van het gebouw is ruimte voor het parkeren van de trouw-
auto en 12 andere auto’s. De indrukwekkende trap aan de 
voorzijde van het pand leent zich uitstekend voor het 
maken van de mooiste trouwfoto’s, net als het water aan 
de voorzijde en de diverse natuur- en recreatiegebieden 
in de wijde omgeving. Het Oude Raadhuis is de ideale 
locatie voor de mooiste dag uit jullie leven. Wij verzorgen 
deze met veel plezier voor jullie!

Trouwen in het 
Oude Raadhuis



De trouwverdieping is na de verbouwing in 2021/2022 volledig intact gebleven met het authentieke trouw-
meubilair. De trouwzaal biedt ruimte aan 44 daggasten. Er staan 26 stoelen en op iedere vensterbank kunnen 

vier personen zitten. Er is een moderne geluidsinstallatie aanwezig die compatibel is met de hedendaagse
 apparatuur. Aan de zijkant van de trouwzaal zit de deur naar de burgemeesterskamer, waar de Buitengewoon 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) zich kan voorbereiden op de huwelijksvoltrekking. In de 
burgemeesterskamer kan desgewenst met een klein genootschap feestelijk worden geluncht.

Direct aansluitend op de trouwzaal vind je de salon, die bij een huwelijk zo wordt opgesteld dat er nog 45 
gasten kunnen staan. Na de ceremonie biedt de salon ruimte voor diverse, door onze horeca aangeboden, 

arrangementen. De salon is geschikt voor grote groepen, maar voelt zeker ook gezellig aan met een 
kleine groep daggasten. 

Trouwzaal



Huwelijksceremonie
Voor de huwelijksceremonie kunnen jullie terecht in onze trouwzaal. Wij 
verzorgen de accommodatie en catering met aansluitend diverse 
horeca-arrangementen (meer informatie verderop in deze brochure). De 
trouwambtenaar kun je zelf boeken via gemeente Hoeksche Waard.

Tarieven
€ 500,-* 
Huwelijksvoltrekking in de trouwzaal (ceremonieopstelling)
donderdag of vrijdag, 2 uur gebruik van de zalen

* alleen mogelijk in combinatie met een arrangement

Zaterdagtoelage         
€ 400,-

Zaalhuur per uur extra         
€ 150,-

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.



Huwelijksceremonie
Arrangementen
Onze inpandige horecagelegenheid De Waterstal zorgt ervoor dat het jullie aan niets 
ontbreekt op deze feestelijke dag. Er zijn allerlei arrangementen mogelijk, zoals een 
felicitatiearrangement, toast-taartarrangement, luncharrangement en borrelarrangement. 
Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van hoe jullie droomdag eruit zou kunnen zien. 

De arrangementen zijn te boeken vanaf 10 personen     Prijzen p.p.
Felicitatiearrangement         € 14,50 
Koffie/thee, aangevuld met banket, zoetigheden en chocolade

Toast-taartarrangement           € 15,50 
Koffie/thee, aansnijden en serveren bruidstaart     
en een glas bubbels (prosecco)
Kinderchampagne o.b.v. nacalculatie
Frisdrank o.b.v. nacalculatie   
         
Luncharrangement ‘Oude Raadhuis’       € 27,50   
Een gevarieerd aanbod luxe belegde diverse broodsoorten en wraps 
met garnituur. Een glaasje verse soep, huisgemaakte salade en 
diverse verse sappen

Borrelarrangement ‘Oude Raadhuis‘        € 27,50
Diverse koude en warme luxe hapjes aangevuld met luxe 
zoute borrelmixen      

Optioneel
Koffie/thee-arrangement met een hapje        € 11,00 
Glas prosecco            € 5,00
Kinderchampagne o.b.v. nacalculatie        € 3,50
Frisdrank o.b.v. nacalculatie          € 3,50
Rode of witte wijn o.b.v. nacalculatie         € 5,00
Bier o.b.v. nacalculatie         € 4,50 

Tarieven

Zijn jullie op zoek naar een 
lokale leverancier voor jullie 
bruidstaart? Vraag ernaar 
bij onze contactpersoon, wij 
geven jullie graag tips!

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.



Benieuwd hoe een trouwdag in het Oude Raadhuis eruit zou kunnen zien? Wij hebben een 
voorbeeldprogramma gemaakt om je te inspireren. 

10.30 uur Ontvangst van jullie daggasten via de karakteristieke trappen aan de voorzijde   
  van het pand, met een kopje koffie, thee, koek en andere zoetigheden (felicitatie- 
  arrangement) in de salon. Jullie maken ondertussen prachtige bruidsfoto’s bij het  
  water en het gebouw.

12.00 uur Een uitgebreide lunch bestaande uit diverse luxe belegde broodjes, een kopje   
  soep, salades en meer voor het hele gezelschap (luncharrangement).

13.30 uur Voltrekking huwelijksceremonie met een door jullie zelf uitgekozen trouw-
  ambtenaar in de trouwzaal. 

15.00 uur Een toast met een lekkere prosecco op jullie net gesloten huwelijk en het 
  aansnijden van de door ons uitgeserveerde taart (toast-taartarrangement) in de  
  salon.

16.00 uur Receptie onder het genot van het borrelarrangement, bestaande uit diverse koude  
  en warme luxe hapjes. 

17.00 uur  Vertrek naar de volgende accommodatie voor het diner en avondprogramma. 

Uiteraard zijn er vele andere programma’s mogelijk. Dit programma dient alleen als voorbeeld. 
Wij denken graag mee over de invulling van jullie dag.  

Jullie trouwdag in het 
Oude Raadhuis



Willen jullie graag het jawoord geven in het Oude Raadhuis? Neem 
dan contact met ons op voor het reserveren van een datum in de 
trouwagenda. Eerst nog een bezoek brengen om onze locatie te 
bekijken? Dat is uiteraard mogelijk. Onze medewerkers vertellen je 
graag over de mogelijkheden. 

E-mail: dewaterstal@debhw.nl of telefoon: 0186-653432

Nadat je de datum in onze trouwagenda hebt vastgelegd, kun je 
zelf contact opnemen met gemeente Hoeksche Waard voor het 
boeken van een trouwambtenaar. 

E-mail: info@gemeentehw.nl of telefoon: 088-6473647

Graag tot ziens in het prachtige Oude Raadhuis! 

Bezoeken & boeken
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