
TROUWLOCATIE
ONS, De Glind



Jeugddorp De Glind is een klein, groen dorp 
tussen Amersfoort, Leusden en Barneveld. In het 
dorp vinden jongeren, die om redenen niet bij 
hun eigen ouders kunnen opgroeien, een 
(tijdelijk) onderkomen.  

 Enkele van deze jongeren volgen bij ONS een 
leer-werktraject en werken aan hun sociale 
vaardigheden.    

Locatie



Door haar prachtige groene omgeving is De Glind een trouwlocatie bij 
uitstek. Met vele landerijen, bossen en de vijvers rondom het schateiland en 
naast de kerk is het naast een ideale trouwlocatie ook een heerlijke plek 
voor uw trouwfoto's. De mogelijkheden in De Glind liggen voor uw klaar.  





v o o r  e l k e  g e l e g e n h e i d  
d e  j u i s t e  z a a l

Met een ruim aanbod aan zalen, elk met een eigen uitstraling, kunnen wij aan al uw wensen 
tegemoet komen. Van een klein gezelschap tot een feest met 200 genodigden, wij staan voor 
u klaar en helpen graag uw speciale dag te plannen.



Als eigenaren van ONS hebben wij, 
Michael en Erna de Wit, samen 50 jaar 
ervaring in de horeca. De specialiteiten 
van Erna zijn taarten, deegwaren en de 
mediterrane keuken. Michael is met 15 
jaar ervaring als chef-kok in diverse 
grillkeukens een meester in vlees- en 
visgerechten. Graag gaan wij met jullie 
een gesprek aan om jullie droomdag  te 
helpen realiseren. 

Onze koks en bedieningsmedewerkers helpen graag uw 
dag onvergetelijk te maken.



Huur kerk  
€ 356,00 dagdeel 

max 200 personen 

Huur bistro  
€ 240,00 dagdeel 
max 90 personen 

Huur jadezaal  
€ 180,00 dagdeel 
max 50 personen 

Huur tijgeroogzaal 
€ 210,00 dagdeel 
max 90 personen 



Aankleding van ruimtes door middel van  
bloemstukken, linten e.d. vanaf € 200,00 
  
Bruidstaart, per laag vanaf €   50,00 
  
Champagne Moët & Chandon, per fles €   56,00 
 
Prosecco, per fles €   22,50  
  
 3 Gangen buffet, per persoon €   32,50      
  
3 Gangen diner, per persoon €   34,50 
  
8 gangen walk-in diner p.p. vanaf €   29,50  
 
Luxe belegde toastjes, per stuk €     1,25 
  
Bittergarnituur, per stuk €     0,50 
   
Luxe nootjes op tafel, per bakje €     4,00 
  
Afsluiting met een puntzak frites €     2,00 
  
Afsluiting met een pub burgertje en frites €     4,50  
  
Frisdranken €     2,25 
Wijnen €     4,50  
Bier van de tap €     2,25  
Speciaal bier €    4,00  
Binnenlands gedestilleerd €     4,50  

Onderstaand een beknopte prijslijst.  
in overleg is uiteraard meer mogelijk en 

zullen we trachten wij aan al uw wensen 
tegemoet te komen. 


