I would like to compliment your team on the great service and food you provided at the wedding on Saturday.
I was a guest and would like to say it must be the best food I have ever had at any wedding, really great.
Lorraine Smart

Ek wil net weereens vir jou en almal wat betrokke was met ons troue baie dankie se. Niks was ooit te veel
moeite vir julle nie. Regtig baie dankie.
Carien Joubert

Baie dankie vir ‘n great troue! Sjoe julle het behoorlik dit vir ons maklik gemaak! Ons het dit soo geniet!
Baie dankie vir al julle begrip en help – julle was wonderlik!
Lana Steyn

My vriendin het nou verloof geraak en ek was saam haar na ‘n paar venues. Ek het net weer besef hoe maklik
julle alles gemaak het en hoe gemaklik dit is om met julle reelings te tref! Wil net weer baie dankie se vir alles
wat julle gedoen het en dat julle die dag regtig spesiaal maak!
Waardeer julle baie! Mag julle nog baie bruide se dae spesiaal maak!
Mia Muller

Ek en Rentia wil net graag vir jou en jou span dankie se vir hoe julle ons en ons familie laat tuis voel het tydens
ons troue. Dit was ‘n vreeslike lekker naweek en die gaste kan nie ophou praat van hoe hulle dit geniet het nie.
Ons is so dankbaar vir al jul moeite!
Die kos was ongelooflik lekker en die venue was vreeslik mooi.
Fritz Greyvenstein

Net weereens van almal van ons BAIE BAIE dankie vir die wonderlike tyd wat ons by julle gehad het! Dit was so
spesiaal!
Berne Grobler – Producer Geloof, Hoop, Liefde

Ek het nie genoeg woorde om dankie vir jou en jou span te se nie. Alles was perfek. Niemand kan uitgepraat
raak oor die kos en hoe ongelooflik lekker dit was nie.
En hoe ongelooflik mooi die venue is, en hoe stunning die koek gelyk het nie. Weereens net uit ons harte uit
dankie vir alles wat julle vir ons groot dag gedoen het.
Carien Joubert

Ek wil net namens my en Hannes baie, baie dankie se vir al jou moeite met die troue! Ons kon nie vir meer
gevra het nie en dit was presies wat ons altwee wou gehad het. Ons het soveel komplimente gekry van die
gaste oor hoe lekker die kos was en hoe mooi die venue is.
Dit was rerig die perfekte dag!
Alma

Thank you so very much for our wonderful wedding. Greame and I could not have asked for a better day or
venue!
Our guests had a great time and had many compliments about Oranje. Thank you for all your hard work, both
before and on the day. Please thank all your staff for us, they were superb and ever helpful.
Thank you again, from the bottom of our hearts.
Kirsty and Greame

Ek wil jul net komplimenteer op jul STUNNING venue!!
Ooo en daardie kos!! WOWO WOWOW OWOWO! My mond water nou sommer. Well done hoor!
Was so lekker om bietjie daar by jul te kom fotos neem.
Nerette Botha – Zoomink Creative Studio

Dit is met groot dankbaarheid in ons hart dat ek hierdie briefie aan julle stuur! Ons het ‘n onvergeetlike
naweek beleef met Johann en Janine se troue.
Julle het dit vir ons moontlik gemaak om die troue te verleng tot ‘n naweek troue en ‘n heerlike kuier met
familie en vriende! Die Vrydagaand se braai was ‘n afskop vir hierdie naweek.
Ek kan met groot eerlikheid se dat niks is vir julle moeite nie. Julle weet presies wat ons behoeftes en ons
drome vir die troue was en dit so tot uitvoering gebring! Die hele personeel verstaan Afrikaans of Engels ewe
goed en staan altyd reg om te werk of te help!
Almal het die heerlike kos geniet en waardeer!
Elsa, ons bewonder al jou energie, talent en wakker oog! Stuur ook ons danbaarheid aan Elma en Paula.
Baie dankie weereens! Mag julle van krag tot krag gaan.
Giepie en Georgie Rossouw

Ons wil net baie dankie sê vir ‘n onvergeetlike naweek! As dit nie vir julle was nie was ons dag nie so perfek
nie! Julle WEET wat julle doen en daarom het geen bruid of bruidegom rede om enigsins te stress oor hul groot
dag as hul van julle venue, gasvryheid en goeie diens gebruik maak nie.
Joubert’s

Elke ma het seker die droom om vir haar dogter ‘n sprokiestroue te gee en ek wil net vir jou BAIE dankie se dat
jy my gehelp het om dit reg te kry! Alles was vir my soooo mooi, rustig en perfek! Ek wens ek kon vir jou al die
positiewe terugvoer van ons gaste stuur. Nogmaals baie dankie!

Marietjie van Rensburg

Wow, hoe kan ek genoeg dankie sê dat julle my droomdag ‘n werklikheid gemaak het!! Regtig dankie vir elke
stukkie moeite wat jy en jou span ingesit het!!! Niemand kan uitgepraat raak oor julle lekker kos nie !!
Nadri

Ek kan nie glo al die reëlings en dinge is verby nie. Ek weet regtigwaar nie hoe om my dankbaarheid te
verwoord nie.
Ons dag was ongelooflik spesiaal, en alles so perfek. Ons is werklik geseënd… GETROUD wees is net so lekker,
ongelooflik lekker, amper die lekkerste van alles.
Ons kry die mooiste terugvoer – tot die fotograaf sê dit was die mooiste troue en so goed gereel.
Rustig sonder stress en spontaan het als so goed verloop. Ek en Andre weet dat ons so gebless was daardie
dag. Dankie dankie dankie.
Kari Steenkamp

Ek wil net vir almal betrokke met Sandi-Leigh se troue bedank want dit was absoluut fantasties.
Ons het dit baie geniet, dit was sprokie mooi, als het goed afgeloop en asemrowend gelyk en die kos was uit die
boonste gestoeltes soos my broer en ander van wie ek gehoor het die kos was beste ooit wat hul op troues
geëet het. Die saal, die tafels, liggies, kerse en ek wil niks uitlaat nie, die badkamers, die akkommodasie,
blomme, die kerkie was pragtig.
Dankie vir ‘n ongelooflike lekker troue by Oranje. Sal julle beslis aanbeveel.
Karin Ainslie

Verder wil ek net weereens baie dankie sê vir alles wat so ontsettend perfek was!!! Dit was net wonderlik om
daar aan te kom en alles is PRESIES soos ek dit wou hê en voorgestel het!!! Ek was absoluut mal oor alles. ONE
VERY HAPPY BRIDE!!!!
Christel

I would like to take this opportunity to congratulate you and your team. You were very organised and
professional right from our first meeting.
The catering was excellent. So many of the guest commented and complimented on the top quality meal. The
flowers and decorations in the hall and chapel were beautiful.
Thank you so much for assisting in making it the most memorable day of our daughters life.
Dalene Gill

…. I LOVED the food that you served. I have photographed over 150 weddings locally and internationally and
have to say your food was simply out of this world!
Tim Moolman Photography
Ek wil net baie dankie se vir al jul moeite en harde werk met ons troue. Almal het dit baie geniet en of ja veral
die kos geniet.
Almal praat nou nog oor die troue, oor hoe lekker en mooi dit was en dat hulle dit so geniet het. Hulle praat
ook met lof van jul gasvryheid en hoe gesellig dit was. Ons almal het die naweek so geniet dat niemand lus was
om huistoe te gaan nie.
Adri en SJ

Wil net weer vir jou en die hele span by Oranje baie dankie se vir ‘n onvergeetlike troue. Alles was perfek daar
was nie een ding wat nie volgens plan verloop het nie. Dankie vir die gasvryheid en dat julle ons so tuis laat
voel het.
Corma Strydom

Aan die liewe mense van Oranje. Ons wil julle bedank vir ‘n onvergeetlike naweek – ons troue was vir ons ‘n
ongelooflike spesiale geleentheid!
Baie baie dankie vir al julle hulp, moeite, geduld en vriendelikheid! Ons waardeer dit verskriklik baie! Die saal
was pragtig, die kerkie, die kos was ongelooflik lekker, die honeymoonsuite was great, die Vrydagaand, die
blomme, die piekniekmandjie, ALS was meer as waarvoor ons kon vra of oor kon droom.
Julle het werklik ons droom laat waar word – vir beter kon ons nie vra nie. Julle is ‘n wonderlike en ‘n pragtige
klomp mense !!!! Nogmaals baie baie dankie !!!
Gerhard en Maryke

Ek wil net baie dankie se vir die wonderlike troue wat ons daar by julle gehou het. Julle het regtig alles gedoen
om dit vir ons maklik en lekker te maak. Die saal het pragtig gelyk. Julle het so hard gewerk aan die baie
blomme. Baie dankie aan Mona en die ander helpers!! ‘n Spesial dank aan Lollies vir die pragtige koek. Sjoe,
dit was rerig mooi.
Die kos was heerlik, dit konnie maklik gewees het nie. Elsa en Adel, baie dankie vir alles. Julle is ongelooflik!!
Julle het regtig gehelp om dit ‘n spesiale dag te maak. Ek sal dit weer daar kom doen as ek kon kies …
Christine

Ek en Harold wil vir julle verskiklik baie dankie se vir die prentjiemooi, bitter lekker, stylvol, seepglad verloop,
harde werk, genot en en en … wat bygedra het om ons dag ONBESKRYFLIK te maak !!
Alles was net ongelooflik – woorde kan eintlik nie beskryf hoe dankbaar ons oor alles is nie.
Ek weet eerlikwaar nie waar om te begin nie – ons kry nou nog oproepe en smse van gaste wat nie uitgepraat
kan raak oor .. wel … ALLES nie 
Almal se alles was ONGELOOFLIK mooi, hulle het ONGELOOFLIK lekker geeet, ONGELOOFLIK lekker gekuier en
ONGELOOFLIK lekker gedans!!!
Die dekor was fenominaal, onverbeterlik en onbeskryflik mooi! Ek’t in my wildste drome nie kon dink dat dit so
kon lyk nie!! Dit het vir my soos ‘n ware “fairytale” gevoel … perfek en pragtig!!!
Waiters was daar glo, maar hulle is nie gesien of gehoor nie, ek het net gesien die tafels bly heeltyd skoon en
netjies  Kroegmanne was op die bol!
Oe, en die kapel … UNBELIEVABLE!! Ek was dink ek in ‘n ander wereld wat emosies betref, maar ek het
vroegoggend al daar gaan staan om alles in te neem, so ek weet presies hoe alles gelyk het!! Die atmosfeer in
daardie kapel is net wow …
Die kos – vrek, ek weet eerlikwaar nie hoe daardie tannie dit regkry nie, maar ek hoop regtigwaar sy sal nooit
ophou kook nie!! DIt was net onbeskryflik lekker … die voorgereg, pragtig!!!!
Carla Verster

