
We’ve offered the Raleigh community space-saving solutions for the past 10 years. We recommend 

Northwind Traders to anyone who will listen to us.  They helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 
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Neem een voorproefje op de mooiste dag van je leven . 

Maak kennis met de belangrijkste bedrijven die de  

perfecte invulling aan deze dag kunnen geven. 

Ervaar een bruiloft op  een historisch landgoed. 

 

LANDGOED OVERCINGE 

Publicatiedatum 

 

KOM NAAR DE BRUILOFTBELEVENIS ! 
Publicatiedatum 

 
 

Fotografie 

Bas Uijlings 

Louise Mars 

Nieuwsbrief 

Wil je op de hoogte  worden gehouden van 

het laatste nieuws van Overcinge? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op 

www.overcinge.nl/nieuwsbrief 

Like ons op Facebook! 

http://www.overcinge.nl/nieuwsbrief
https://www.facebook.com/pages/Bruiloftbelevenis-Landgoed-Overcinge/850355308361757


 Bezoek de Bruiloftbelevenis!  

Heb je belangstelling om dit bijzondere evenement mee te 

maken? We zullen je graag verwelkomen! De deelname is 

gratis. Als je je vooraf aanmeldt, maak je bovendien kans 

op een mooie prijs. »Meld je  hier aan »  

Ontvang na afloop per mail een digitale informatiemap  

met informatie en aanbiedingen van de verschillende 

standhouders. 

Bruiloftbelevenis 

Zaterdag 28 februari  

16.00-21.00 uur 

 Trouwbeurs 

 Modeshow voor bruid en bruidegom 

  Voorproefje op bruiloft  op Landgoed Overcinge.  

www.overcinge.nl 

Bruiloftbelevenis ! 

Trouwplannen? Neem alvast een voorproefje op de mooiste 

dag van je leven en “beleef” een bruiloft op Landgoed Over-

cinge.  De zalen zijn aangekleed voor een bruiloft en de 

trouwambtenaar zal een huwelijk “voltrekken”.   

Daarnaast is er exclusieve bruidsbeurs waar diverse bedrij-

ven zich zullen presenteren op gebied van fotografie, trouw-

ringen, haarmode en styling, herenmode, trouwauto’s, 

bruidstaarten, diskjockey en entertainment, bloemschik-

kunst en nog meer.  De nieuwste bruidsmode wordt gepre-

senteerd in een wervelende modeshow. Onder genot van 

een drankje en heerlijke hapjes laat je je informeren over 

alle keuzes die jullie voor je bruiloft gaan maken. 

Bezoek Landgoed Overcinge op 28 februari en neem een 

voorproefje op je bruiloft.  

Bruiloftbelevenis Landgoed Overcinge 

Linthorst Homanlaan 1 

7971 RK Havelte 

Contact: Bianca Hijman 

Mail: B.Hijman@overcinge.nl      

Website: www.overcinge.nl 
Trouwlocatie Landgoed Overcinge, Havelte. 
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