
Trouwen in de Oude Kerk Dongen

“Historisch decor voor jullie dag”

Een eeuwenoude locatie die de sfeer van die tijd uitstraalt, dat is de Oude Kerk! 
Bij jullie speciale dag hoort een geweldige locatie en mag er niets ontbreken. In 
de Oude Kerk hebben jullie alle tijd, dus geen gehaast en opschieten voor het 
volgende bruidspaar in de rij. Zo kunnen jullie optimaal en relaxed genieten van 
deze bijzondere dag.

Trouwen in de kerk of bij mooi weer in de ruïne buiten, borrelen in het gras, 
dineren aan lange tafels en een geweldig feest binnen… Wat wil je nog meer? 
Mooie trouwfoto’s, ook daarvoor is de Oude Kerk de ideale locatie.

Informeel, stijlvol, ingetogen, chic, intiem of uitbundig, alles is mogelijk. Dus zeg 
‘ja’ in en tegen de Oude Kerk.



Oude Kerk Dongen
Kerkstraat 56
5101 BD Dongen
contact@oudekerkdongen.nl
www.oudekerkdongen.nl

GOOS! Evenementen Organisatie
Mgr. Schaepmanlaan 53
5103 BB Dongen
T 0162-312 884  M 06-15 54 81 73
contact@goosevenementen.nl
www.goosevenementen.nl

De mogelijkheden zijn eindeloos

In de Oude Kerk kan jullie burgerlijk huwelijk worden voltrokken. De Oude Kerk is door de 
gemeente Dongen aangewezen als officiële vaste trouwlocatie. Willen jullie aansluitend jullie 
huwelijk kerkelijk laten inzegenen, dan kan dat op dezelfde locatie. Uiteraard kan er ook 
gebruik gemaakt worden van de Oude Kerk als de huwelijksvoltrekking ergens anders heeft 
plaatsgevonden.

• Officiële huwelijksvoltrekking (binnen in de kerk of buiten in de ruïne)
• Gezellige receptie
• Smaakvol diner
• Spetterend feest
• Sfeervolle foto- of filmrapportage

Wist je dat De Oude Kerk ook meerdere keren per jaar open is voor bezoek tijdens de Open 
Trouwlocatie Route? Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven! 

“Is de door ons gewenste datum nog beschikbaar?”
“Wat zijn de mogelijkheden in catering, licht, geluid, aankleding?”
“Wat zijn de tarieven?” 

Zomaar wat vragen die bij jullie op kunnen komen. Voor antwoorden op deze en andere vragen, 
neem je contact op met GOOS! Evenementen Organisatie.  

150 personen binnen
250 personen buiten
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