
Welkom bij Cachecour 
Een belangrijk moment zoals jullie huwelijk verdient een uniek kader. Eentje met historisch 
cachet, om volledig los te koppelen en puur te genieten omringd door jullie meest dierbare 
gezelschap. 

Verborgen tussen de kastanjebomen en het waterriet, temidden het 400 hectare 
grote natuurgebied van Kelchterhoef, ligt Cachecour, een gloednieuwe feestlocatie met 
catering, een opvallend pand met een rijke geschiedenis. Cachecour is een idyllische 
bestemming waar feestbeleving in het groen, omgeven door rust en natuurlijke schoonheid 
centraal staan. Binnen- en buitenbeleving gaan naadloos in elkaar over dankzij het natuurlijke 
decor, de royale glas-partijen, weelderige privétuinen en toegang tot de desolate omliggende 
vijvers en bospaden. 

Het team van Kachet, gespecialiseerd in het omverblazen van jullie gasten, zorgt er voor een 
unieke en idyllische feestbeleving van A tot Z. 

Feestzalen 

De volledig vernieuwde Grote Feestzaal is voorzien van een vestiaire, ontvangstruimte, sanitair, 
privésalon, dj-hoek en riante toog. De grote gewelfde ramen, de massieve parketvloer en het 
decor van geroest staal en verweerd hout zorgen voor een naadloze overgang naar het 
prachtige omliggende groen. De zaal is een echte mix tussen landelijk en eigentijds met oog 
voor de natuur. Hier kunnen 170 personen zitten als er ook een dansfeest op de planning 
staat. Zonder dansfeest hebben we plaats voor 200 personen zittend. 

Afgezonderd in de authentieke 13 e -eeuwse hoeve ligt de gerestaureerde  Kleine 
Feestzaal. Perfect voor intiemere gelegenheden of voor een afzondering van de gasten. Hier is 
plaats voor 60 personen zittend en 80 personen staand. Voor een ceremonie binnen kan dit 
voor 100 personen. 

In het Ceremoniebos zitten de gasten tussen de bomen te wachten om het bruidspaar het 
bospad te zien bewandelen en weggeblazen te worden tijdens de intieme ceremonie. 

De Receptietuin biedt een picturaal decor voor recepties. Met live band of sfeervolle 
achtergrondmuziek; een glas bubbels of cocktailbar: deze plek is voorzien om de toon te zetten 
voor elke ongedwongen feestbeleving. 

In de volledig omsloten achtertuin, de Feesttuin, kan je genieten van een natuurlijke 
ongedwongen setting tijdens het avondfeest en/of diner. De modulaire luxetent biedt een 
sfeervol decor en de nodige beschutting bij diverse weersomstandigheden. De natuurervaring 
wordt compleet gemaakt als de gasten verscholen tussen de bomen aanschuiven voor het 
diner. 



 

Catering 

Bij Cachecour is een geslaagde feestbeleving onlosmakelijk verbonden met eten. Dit gaat 
verder dan kunsten in de keuken: het aanbod aan verfrissende food concepten is uitgewerkt 
tot in het kleinste detail van de smaak en beleving. Elk food concept biedt een eigen en 
eigenzinnige menukeuze, presentatie en bediening. Van heerlijke apéro tot streetfood, grill bars 
en culinaire diners. Voor iedere goesting en gewenste sfeer. 

Overnachten 

Overnachten kan in de buurt van Cachecour, in Houthalen-Helchteren. 

Parking 

Er is een ruime parking beschikbaar voor meer dan 200 wagens. 

Contact 

Cachecour 

Kelchterhoefstraat 3530 Houthalen-Helchteren België 

 


	Welkom bij Cachecour
	Feestzalen
	Catering
	Overnachten
	Parking

