
Welkom bij Kattebroek 
 

Kattebroek is een recent gerenoveerde U-vormige hoeve met moderne bijgebouwen en hoge 
glaspartijen omringd door prachtige terrassen, tuinen en uitgestrekte weilanden. 
 
Vlot bereikbaar, een ruime parking, midden in het groen, overheerlijke gerechten en een 
persoonlijke service zijn slechts enkele van de troeven die Kattebroek jou te bieden heeft. 
 
Je ceremonie ter plaatse houden? dat kan, en bij mooi weer kan dit zelfs buiten! De stoelen, 
mistafel en het prieel worden voorzien en zelfs de loper en decoratie worden voor jou 
klaargezet. De gasten worden naar de ceremonie geleid en tijdens de viering is er een 
geluidstechnicus aanwezig.  Allemaal details waar jij je dus geen zorgen meer over hoeft te 
maken! 
 
De zalen zijn volledig vernieuwd en stijlvol ingericht. Dankzij het strakke interieur zijn 
meerdere stijlen perfect te combineren met de reeds aanwezige rustiekere en authentieke 
elementen van de oorspronkelijke hoeve. In de veranda’s zorgen hoge glaspartijen voor 
overvloedig natuurlijk daglicht en voor een heerlijk buitengevoel. 
 
Over de hele zaal, maar ook in de veranda’s en op de terrassen is er een professionele geluids- 
en lichtinstallatie voorzien. Je gasten zullen je speech dus niet missen en ze kunnen overal 
meegenieten van de muziek. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om je beelden 
haarscherp te projecteren op de grote schermen. Gratis WI-FI is ook voorzien over alle zalen, 
en dit zonder paswoord. 
 
Het team van Kattebroek, onder leiding van zaakvoerder Dennis D'Hoe, is er alvast helemaal 
klaar voor om van jullie droomhuwelijk realiteit te maken! 



Feestzalen  
 

Kattebroek beschikt over twee zalen die apart of samen kunnen afgehuurd worden. Ze 
worden gescheiden, wanneer nodig, door een akoestisch gesloten wand.  
 
Wil je liever helemaal alleen zijn op het domein? Dan kan dat, door beide zalen te huren. 
 

Beide zalen beschikken over: 
 

 Hoge glaspartijen die een prachtig buiten-gevoel creëren 

 Aparte ingangen en eigen terrassen met buitenbar 

 Aparte toiletten voor dames, heren en mindervaliden 

 Projectiemogelijkheden 

 Professionele geluids- en lichtinstallatie met draadloze microfoons 

 Vlotte toegankelijkheid voor mindervaliden 
 

De grootste zaal heeft een capaciteit van 300 genodigden aan tafel of 400 in walking dinner of 
receptie opstelling. 
 
De kleinere zaal heeft een capaciteit van 125 genodigden aan tafel of 200 in walking dinner of 
receptie opstelling. 
 
Daarnaast beschikt Kattebroek over mooie ruime tenten voor extra mogelijkheden buiten. 
 

Catering  
 

Een eigen on-site keuken met professionele en vooral gepassioneerde keukenploeg voorziet 
iedereen van verrassende culinaire gerechten van hoogstaande kwaliteit met een verfijnd en 
gastronomisch karakter die naar believen geserveerd worden. Bij Kattebroek gaan je 
genodigden dus in geen geval met honger van tafel! 
 

Overnachten 
 

Er zijn verschillende overnachtingsmogelijkheden in de buurt. De parking is ook voldoende 
groot waardoor het mogelijk is je wagen tot de dag nadien te laten staan terwijl Kattebroek 
een taxi belt die je naar de B&B of hotel brengt. 
 
Op slechts 10 minuten van kattebroek vind je: B&B Louis 1924, Gosset Hotel, Victory Hotel. 
 

Parking 
 

Deze trouwlocatie is bijzonder vlot bereikbaar voor je gasten. Kattebroek ligt op een 
boogscheut van Brussel op slechts 500m van afrit 12 van de Brusselse ring, maar toch 
helemaal rustig in het groen. Je gasten hoeven bovendien ook niet naar parkeerplaats te 



zoeken, er is namelijk een privé parking voorzien aansluitend aan de locatie voor maar liefst 
250 wagens! 
 
 

Contact 
Kattebroek 
 

Elegemstraat 160 1700 Dilbeek België 


