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Romantisch maatwerk op Kasteel Heeswijk 
 

Huwelijk à la Carte 
 

Huwelijk à la Carte, op zondag 31 januari aanstaande in de elegante vertrekken van Kasteel 
Heeswijk, is een subtiele combinatie van een exclusieve bruidskleding-op-maat show en een 
stijlvolle trouwbeurs, desgewenst bij te wonen onder het genot van een luxueuze High Tea. 
Live muziek wordt verzorgd door a capella trio Pur Sang. 
 
Bruiloft als statement 
In een tijd waarin mensen mondig zijn, het individu centraal staat en zelfexpressie als een 
groot goed geldt, worden keuzes op elk vlak bewust en nadrukkelijk gemaakt. Dit gaat  
ook op voor het vieren van een bruiloft. Naast een wettelijke afspraak en eventueel een 
kerkelijke belofte, is het huwelijk de uitwisseling van een uiterst persoonlijke boodschap 
tussen twee mensen. In het verlengde daarvan is het vieren van de bruiloft - en alles wat 
daarbij komt kijken - net zozeer en in toenemende mate een persoonlijk statement.  
De trouwbeurs en bruidskledingshow Huwelijk à la Carte heeft dan ook als uitgangspunt:  
de bruiloft op maat.  
 
Geen confectie 
Geen confectie deze middag, maar originele ideeën, verrassende invalshoeken en op de 
persoon toegesneden adviezen en tips, zonder uitzondering van excellente kwaliteit. 
Bovendien een rijkgeschakeerd veld aan bruiloftgerelateerde bedrijven. En alles tegen  
de achtergrond van de best denkbare trouwlocatie, Kasteel Heeswijk.  
 
Veel relevante informatie 
Wat is er te zien? Twee wervelende presentaties van exclusieve bruidscouture en bruidegom 
mode van Envie Couture in de wapenzaal, verzorgd door Cécile Timans, een waaier aan 
bijzondere bruidsboeketten en enkele schitterende voorbeelden van bruidstaarten en dito 
banket. Verder veel relevante informatie over bruidsfoto- en videoreportages, 
trouwkoetsen- en limousineverhuur, haarmode en make-up. Als gastheer, maar natuurlijk 
ook als trouwlocatie presenteert ook Kasteel Heeswijk zich. Bijvoorbeeld met een High Tea, 
een uit zoete en/of hartige lekkernijen bestaande afternoon tea, te nuttigen tijdens de 
bruidskledingshows.     
 
'Huwelijk à la Carte' speelt zich af in de keldergewelven en de wapenzaal van Kasteel 
Heeswijk, op zondag 31 januari 2010, van 12.00 uur tot 17.00 uur, met shows om 13.00 uur 
en 15.30 uur. Entree: € 6,- (excl. High Tea) of € 19,50 (incl. High Tea). Rondleidingen door het 
kasteelmuseum gaan vandaag op elk heel uur van start. Brasserie Het Koetshuis is geopend 
van 11.00 uur tot vroeg in de avond.  
 
Kasteel Heeswijk: Kasteel 4, Heeswijk Dinther, tel: 0413 292352. Kasteel Heeswijk beschikt 
over een eigen parkeerplaats op loopafstand. Meer informatie op: www.kasteelheeswijk.nl 
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