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een charmante locatie

Aan de rand van het prachtige 
Strijhagerbeekdal, te midden van de 
natuur, ligt het karaktervolle land-
goed Winselerhof. Een unieke 
trouwlocatie in Parkstad met een 
historische ambiance, ongedwongen 
sfeer en intieme binnenplaats.
 
Het rustieke Winselerhof is een 
veelzijdige trouwlocatie. Het land-
goed en de binnenplaats van de 
sfeervolle, 16e-eeuwse herenboerderij 
bieden de gelegenheid om de 
huwelijksvoltrekking en bepaalde 
programmaonderdelen buiten te 
laten plaatsvinden. De elegante 
salons, de karaktervolle Rome Zaal, 
Luigi’s Lunchrestaurant & Bar en 
Restaurant Pirandello bieden 
oneindig veel mogelijkheden. In 
combinatie met de geborgen sfeer 
maakt het geheel aan opties Winseler- 
hof geschikt voor een intiem tot 
groot huwelijk. Een charmante 
locatie voor een onvergetelijke 
huwelijksdag van ceremonie tot 
lunch, borrel, diner en buffet met 
een Italiaans tintje.

Winselerhof is door de gemeente 
Landgraaf aangewezen als officiële 
trouwlocatie. Het voltrekken van 
het wettelijk huwelijk is exclusief 
voorbehouden aan bruidsparen die 
hun huwelijk met een receptie, diner 
of trouwfeest bij Winselerhof vieren.

Winselerhof beschikt over 49 luxe 
hotelkamers en suites. Het is moge- 
lijk om de gehele herenboerderij 
exclusief af te huren.

Het team van Winselerhof kijkt 
ernaar uit om samen uw huwelijks-
dag vorm te geven. Op basis van uw 
wensen adviseren wij u graag bij het 
vinden van een bloemist, banket- 
bakker, band, dj, fotograaf en alle 
overige elementen om er samen de 
dag van uw leven van te maken.  
Een dag vol liefde en geluk.

SAVOUR THE SOUTH





toen de van oorsprong limburgse sander zijn Julia  

ten huwelijk vroeg, waren ze er al snel uit.  

hoewel sinds hun studententijd wonende in amsterdam,  

wilden ze trouwen in limburg. ze gingen op zoek naar een locatie 

met de mogelijkheid om te overnachten.  

de rustieke sfeer van de aan de rand van het strijthagerbeekdal 

gelegen 16e-eeuwse, charmante herenboerderij en  

de Italiaans geïnspireerde keuken van winselerhof spraken  

het bruidspaar direct aan.

ONGEDWONGEN HUWELIJKSDAG 
MET ITALIAANSE ELEGANTIE

j u l i a  &  s a n d e r



Sander vertelt: “Hoewel in Arnhem geboren,  
is Julia degene die meestal voorstelt om een 
weekend naar Limburg te gaan. Samen even 
de stad ontvluchten. Ze houdt van de rust en  
de Limburgse manier van leven. Dat gevoel van 
kleinschaligheid en verbondenheid werd de 
basis bij het invullen van onze huwelijksdag.  
Bij het bezichtigen van locaties was Julia op slag 

verliefd op Winselerhof.” “Dat gebeurde toen  
we de parkeerplaats opreden”, zegt Julia. 
“Ik was verkocht bij de eerste aanblik op de 
karaktervolle herenboerderij zo midden in  
de natuur.  De betoverende elegantie van  
de binnenplaats bevestigde dat gevoel.”  
Sander: “Wat voor mij ook meespeelde, is  
dat Winselerhof een officiële trouwlocatie is.”  

ik was verkocht bij de eerste aanblik 
op de karaktervolle herenboerderij
zo midden in de natuur. 







de grote dag 
De nacht van tevoren verblijft de bruid in een 
charmante Junior Suite aan de rustieke binnen-
hof van de herenboerderij. Hier maakt zij zich 
op voor de grote dag, terwijl de bruidegom zich 
’s ochtends samen met zijn getuigen in een van 
de salons voorbereidt. Het bruidspaar ontmoet 
elkaar in de karakteristieke Rome Zaal waar de 
huwelijksvoltrekking plaatsvindt. Bij mooi weer 
is het tevens mogelijk om elkaar buiten het 

ja-woord te geven. Dit kan op het landgoed 
rondom de herenboerderij of op de rustieke  
binnenplaats.

toosten
Na de ceremonie schijnt de zon. Hoe kan het 
ook anders? Op de binnenhof toosten de gasten 
op het bruidspaar. Na zich kort op te frissen in 
de luxe bruidssuite begeven Julia en Sander zich 
naar Restaurant Pirandello voor de receptie.  

het bruidspaar ontmoet elkaar in de rome zaal 
waar de huwelijksvoltrekking plaatsvindt.



Op het terras met uitzicht op de wijngaard 
snijden ze traditioneel de bruidstaart aan. 
Terwijl de gasten genieten van de torenhoge 
taart, neemt de fotograaf de bruid en bruide-
gom mee voor de bruidsreportage. De wijn-
gaard, de binnenplaats en het Strijthagerbeek-
dal leveren tal van mooie beelden om de dag 
steeds opnieuw te beleven.

speechen
Het bruidspaar kiest voor een stijlvol diner in de 
karaktervolle Rome Zaal. Samen met hun gasten 
genieten ze van verfijnde, Italiaans georiënteerde 
gerechten terwijl enkele vrienden het moment 
aangrijpen om te speechen.

op het terras met uitzicht op de wijngaard  
snijden ze de bruidstaart aan.





openingsdans
Het diner gaat moeiteloos over in het huwe-
lijksfeest. Natuurlijk niet zonder een openings-
dans. “We hebben van tevoren best wel wat 
danslessen genomen. Sander heeft twee 
linkervoeten. Het heeft vruchten afgeworpen. 
De openingsdans was een succes en zorgde dat 
het feest meteen goed van start ging. Eigenlijk 
waren die danslessen best leuk. We hebben veel 
gelachen.”  

de huwelijksnacht
Terwijl het feest nog even doorgaat, vertrekt 
het bruidspaar iets na middernacht naar hun 
Junior Suite. De familieleden en vrienden van 
boven de rivieren overnachten in de luxe 
kamers van Winselerhof. ’s Ochtends zullen ze 
ontwaken met een blik op het gewelvenplafond. 
Op hen wacht dan nog een uitgebreid ontbijt-
buffet om samen terug te kijken op een onver-
getelijke dag. u

de openingsdans was een succes en zorgde  
dat het feest meteen goed van start ging.





facts & figures

u  49 luxe hotelkamers en suites
u  Restaurant Pirandello, Italiaans 
 georiënteerde keuken
u  Luigi’s Lunchrestaurant & Bar 
u  4 vergader- en banketzalen 
 (tot 250 personen)
u  Exclusief af te huren en uit te  
 breiden met paviljoens
u  Binnenplaats met terras
u  Omgeven door park met kruiden-
 tuin, wijngaard en boomgaard
u  Gratis wifi
u  Gratis parkeergelegenheid
u  ‘At your fingertips’ – Instant 
 messaging service

zalenoverzicht

Rome 217 120 250

Florence 40 26 40

Toscane 26 10 20

Wijnkelder 28 10 20

Restaurant Pirandello 180 80 120

Luigi’s Lunchrestaurant & Bar 84 40 60

Exclusive use - - 500
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kruisherenhotel maastricht

château st. gerlach

château neercanne

tunnelweg 99, nl 6372 xh landgraaf

+31 (0)45 546 43 43
 info@winselerhof.nl  -  www.winselerhof.nl

MIX & MATCH
Het authentieke karakter van elk van de huizen 
van Oostwegel Collection en de centrale ligging 
ten opzichte van elkaar maakt het mogelijk om 
veelzijdig te combineren. De variaties zijn 
talrijk. Of het nu gaat om een feest bij Château 
Neercanne gecombineerd met een overnach-
ting in de designomgeving van het Kruisheren-
hotel Maastricht of een wisselwerking tussen 
Château St. Gerlach met Winselerhof, een 
inspirerende omgeving, vakmanschap en 
gastvrijheid vormen de gemeenschappelijke 
deler. Bij het combineren van onze huizen 
zorgen wij voor een optimale afstemming.

www.oostwegelcollection.nl

mailto:info@winselerhof.nl
http://www.winselerhof.nl
http://www.oostwegelcollection.nl

