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Wilt u de meest bijzondere huwelijksceremonie ooit? 

Of verwent u uw gasten graag met een exclusief 

diner en een vet feest? 

Het Bruidshuys staat voor creativiteit, kwaliteit en 

persoonlijke benadering. Wie wil er nu niet de ultieme 

dag doorbrengen op een zeer exclusieve locatie en 

geholpen worden door enkel topondernemers. Wij 

doen altijd alles net even anders. Daardoor is iedere 

bruiloft uniek. Aan alles wordt gedacht: licht, geluid, 

sfeerbeleving, muziek en presentatie. En alles is tot 

in de puntjes verzorgd. 

Het Bruidshuys werkt uitsluitend 

samen met topondernemers. Wij 

bundelen onze kennis en ervaring 

om u de beste service en kwaliteit 

te bieden. Dit scheelt u veel tijd 

en stiekem een behoorlijke dosis 

stress, Wij bieden zeer exclusieve 

trouwlocaties én topleveranciers. 

Als team kunnen wij, indien gewenst, 

uw totale huwelijksdag organiseren. 

Door onze korte lijnen zorgen wij 

ervoor dat elk detail van uw mooiste 

dag klopt.

Wilt u uw partner vragen als prins op het witte 

paard? Of uw aanstaande ruilen tegen twee 

kamelen? Wilt u uw partner verrassen en een 

aanzoek doen middels een zandtekening. 

Wij helpen u bij het organiseren van uw 

huwelijksaanzoek. Echt alles is mogelijk. En wij 

denken graag met u mee.

Als team, een geoliede machine, bieden wij u 

een tot in de puntjes verzorgde en ontspannen 

bruiloft aan. Wij houden daarbij rekening met 

al uw wensen, maar kunnen ook zelf creatieve 

ideeën aandragen.

Wilt u een onvergetelijke vrijgezelle dag? Denk 

dan eens aan een fotoshoot in victoriaanse stijl 

lingerie. Natuurlijk worden je haren en make-up 

gedaan zodat jij er op je mooist uitziet. De foto’s 

zorgen voor een blijvende herinnering. Uiteraard 

zijn er nog meer unieke mogelijkheden.

Als professioneel ceremoniemeester neemt Het 

Bruidshuys u veel zorg uit handen. U wijst zelf 

een of twee hulpceremoniemeesters aan. Ze 

ondersteunen u tijdens de voorbereidingen van 

uw bruiloft. Op de huwelijksdag kunnen zij ons 

helpen, maar vooral genieten van uw mooiste 

dag. Wij zorgen ervoor dat alles naar wens 

verloopt en u alleen maar hoeft te stralen.

Het Bruidshuys organiseert thematische bruiloften. Het door u gekozen thema komt in meerdere aspecten 

én momenten terug, waaronder de aankleding en styling van uw trouwlocatie. Het thema wordt uitgewerkt 

in een stylingplan, geheel volgens uw wensen. Natuurlijk denken wij met u mee over de invulling van het 

stylingplan, zodat uw dag niet alleen voor u, maar ook voor uw gasten onvergetelijk wordt...

 ʕ HUWELIJKSAANZOEK 

 ʕ WEDDINGPLANNER

 ʕ BACHELOR PARTY’S

 ʕ CEREMONIEMEESTER

 ʕ THEMA BRUILOFTEN

Alles voor uw 
bruiloft op 
één adres

weddingplanning & events

Welkom bij
Het Bruidshuys
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Trouwen op de mooiste plek op aarde. Wie wil dat nu 

niet? Gaat u voor luxe? Dan is Monaco misschien wel 

de perfecte plek. Monaco heeft schitterende locaties 

om prachtige trouwfoto’s te maken. Of droomt u 

ervan te trouwen op een tropisch eiland? Op een 

mooi wit strand, met de zon en de zee als getuigen. 

U bent direct op een prachtige bestemming voor een 

idyllische huwelijksreis: Curaçao. Indien gewenst 

kunnen wij ook uw huwelijksreis organiseren, precies 

zoals u dat wilt.

Of wilt u juist de kou opzoeken in Lapland om daar 

te trouwen in een echte ijskapel om daarna te 

overnachten in een ijshotel? Dat terwijl u kijkt naar 

het noorderlicht.

Het Bruidshuys heeft goede contacten met 

buitenlandse topondernemers. Wij kunnen alles voor 

u regelen met ons team van leveranciers, ontwerpers 

én trouwlocaties. En als u wilt, reizen wij zelfs met u 

mee om alles voor u te regelen op uw droomlocatie. 

Een weddingplanner is een must bij een destination 

wedding.

Het Bruidshuys zoekt altijd naar uw droomlocatie 

en lokale topondernemers om de benodigde 

voorbereidingen te treffen. Door het netwerk dat wij 

op veel locaties hebben opgebouwd, verloopt uw 

huwelijksdag zoals u dat wenst.

Destination
Weddings

“Trouwen op de 
mooiste plek op 

aarde. Wie wil 
dat nu niet?“
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Het Bruidshuys staat voor 

creativiteit, kwaliteit en 

persoonlijke benadering. Wie wil er 

nu niet de ultieme dag doorbrengen 

op een zeer exclusieve trouwlocatie 

en geholpen worden door enkel 

topondernemers.

En wij doen altijd alles net even 

anders. Daardoor is iedere bruiloft 

uniek. Aan alles wordt gedacht: 

licht, geluid, sfeerbeleving, muziek 

en presentatie. En alles is tot in de 

puntjes verzorgd.

Tot in de puntjes 
verzorgd

Droomt u al uw hele leven van een sprookjesbruiloft in een echt kasteel of 

heeft een Great Gatsby Wedding uw voorkeur?

Het Bruidshuys organiseert thematische bruiloften waarbij 

verwondering, passie en uw beleving centraal staan. Ons team kan u 

volledig, of deels als u dat wenst, ontlasten. Uw dag, zoals u die wilt.

Weddingstylist

Het door u gekozen thema komt in 

meerdere aspecten en momenten terug, 

waaronder de aankleding en styling van uw 

trouwlocatie. Het thema wordt uitgewerkt 

in een stylingsplan, geheel volgens uw 

wensen. Natuurlijk denken wij met u mee 

over de invulling van het stylingsplan, 

zodat uw dag niet alleen voor u, maar ook 

voor uw gasten onvergetelijk wordt…

 ʕ Thema Styling

 ʕ Uniek styling concept op 

maat

 ʕ Passende aankleding en 

decoratie

 ʕ Creativiteit

 ʕ Professionaliteit

 ʕ Vakkundigheid

 ʕ Afstemming van 

meubilair, bloemwerk, 

accessoires, licht & geluid

 ʕ Ontwerp en doorvoering 

van het Trouwlogo

Thema bruiloften Het Bruidshuys biedt u:

DE SHOOT WERD 

GEMAAKT DOOR 

MEDE MOGELIJK 

DEZE TOPPERS :

KIM ROXS

KIM ROXS FOTOGRAFIE

SANDER HURKENS

CARVING.NL

ELLEN EL FIZAZI & PAM VAN DEN DUNGEN

BLOEMEN VAN ZUS & HET BRUIDSHUYS

PAM VAN DEN DUNGEN

HET BRUIDSHUYS

DANIËL & MANDY

AWAKE TO CREATE

Conceptontwikkeling, 

weddingplanner

Film

Fotografie

IJs museum,

IJssculpturen

Bloem & Styling
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https://youtu.be/MSVcDJ4B5gY
https://youtu.be/MSVcDJ4B5gY


Winterlicht 2020
was een groot succes!

BEKIJK ALLE FOTO’S OP ONZE WEBSITE!

GEORGANISEERD DOOR
HET BRUIDSHUYS

E E N  O N L I N E

Ben jij verliefd, verloofd of ga je trouwen in 2021? 

Bezoek dan GRATIS dit sprookjesachtige Love event 

van 14 tot en met 20 maart

Bezoek de website

LoveExperience

ILLUSTRATIES DOOR
MARJOLEIN PAALVAST

9

https://hetbruidshuys.nl/online-love-experience/


Wie is
Pam van 

den Dungen?
Aangenaam, mijn naam is Pam van 

den Dungen, trots eigenaresse. Het 

ondernemen en organiseren zit me 

in het bloed. Ik heb gewerkt voor 

toonaangevende merken als Coca Cola, 

Disney en de Efteling.

Samen met een team van professionals 

organiseer ik thematische bruiloften. Van 

A tot Z óf een door u gekozen onderdeel. 

U kunt daarbij een keuze maken uit een 

select gezelschap topondernemers dat 

zorgt voor een onvergetelijke dag. Het 

Bruidshuys geeft hiermee vorm aan een 

nieuw concept in de bruidswereld. We Will 

Blow You Away... With Style.

“We will blow 
you away...
with style.“

www.hetbruidshuys.nl

Pam van de Dungen van het 

Bruidshuys verstaat haar 

vak als weddingplanner en 

ceremoniemeester. Je kunt de 

organisatie van je bruiloft aan 

haar overlaten. Ze neemt je alle 

zorgen uit handen. Pam is een 

aanwinst voor je bruiloft.

- Jessica & Jacco

Deze creatieve duizendpoot 

heeft zoveel in huis en zal altijd 

een mooi product leveren .... 

problemen?? Zij komt wel met 

een oplossing!!

- Vonny Graft

Een warm persoon met 

een ontzaglijk groot 

doorzettingsvermogen, die op 

een uiterst creatieve manier 

indruk weet te maken! Bij haar 

heb je sowieso iets speciaals.

- Marie – Joze van Wanrooij

Heel professioneel maar vooral 

heel mooi en uniek! 

- Loren Canaan

Met en voor Pam verschillende 

producties/shows mogen 

verzorgen. Altijd gepassioneerd 

in haar werk en alles tot in de 

puntjes verzorgd. Pam is een 

vakvrouw en mensenmens! 

- Johan Coset - Afe Events

Professioneel, ruimdenkend, 

creatief en top bedrijf! Voor 

bijzondere bruiloften met 

professionals. Pam is een 

fantastisch mens, heel 

bescheiden maar zeer goed in 

haar vak! 

- Lotte Timmermans

Ik heb reeds enkele keren mogen 

samenwerken met Pam. We 

werken beiden al enige tijd in 

de bruiloftsector, we weten 

dus de klappen van de zweep. 

Daarom is het uitermate prettig 

om met een vakkundig en rustig 

iemand samen te werken, die 

niet alleen creatief goed is, 

maar ook technisch heel sterk 

is. Pam is geweldig goed in het 

opmaken van je eigen natuurlijke 

schoonheid. 

- Daffy de Vyldre

Met Pam van den Dungen haal je een brok enthousiasme, energie en 

creativiteit in huis. Als wethouder van de gemeente Boxtel en vader van 

een dochter die veel en prettig met haar samengewerkt heeft, ben ik 

betrokken geweest bij enkele (beoogde) projecten van Pam. Een groot 

succes van Pam was de indrukwekkende kappershow “It’s Showtime” 

in 2010. Deze druk bezochte show in Boxtel was door haar super 

professioneel opgezet en perfect georganiseerd. Daar heeft ze een 

groot talent voor. Enkele andere mooie plannen stranden helaas door de 

economische crisis. Wat pleit voor Pam is echter dat zij nooit opgeeft. 

- Peter van de Wiel Wethouder gemeente Boxtel

Wat klanten vinden van
Pam van den Dungen
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http://www.hetbruidshuys.nl


Iedereen heeft zijn eigen 

verhaal, waarbij de momenten 

komen en gaan. Het is aan ons 

om deze tijdelijke momenten 

voor het leven vast te leggen.

Bekijk een voorbeeld

Iedereen heeft zijn 
eigen verhaal

www.awaketocreate.nl
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https://youtu.be/MSVcDJ4B5gY
https://youtu.be/MSVcDJ4B5gY
https://www.youtube.com/watch?v=MSVcDJ4B5gY
http://www.awaketocreate.nl


Breng jouw speciale 

gelegenheid naar het volgende 

niveau met verwondering, 

kleur en een onverslaanbare 

esthetiek die alleen ballonnen 

kunnen brengen. Wij brengen 

jou en je gasten in de stemming 

met levendige arrangementen 

die volledig naar jouw smaak 

en budget kunnen worden 

aangepast.

Als het gaat om tijdelijke transformatie van 

een ruimte, bedekt geen ander materiaal meer 

vierkante meters met zoveel flexibiliteit en 

diversiteit dan ballonnen.

Voor ieder thema en iedere sfeer is er een passende 

ballondecoratie. Wij denken met je mee en gebruiken onze 

kennis om de ballon zo goed mogelijk in te zetten voor 

jouw evenement en de gewenste look te bereiken.

Of het nu gaat om een totaal decoratie of een enkele 

eyecatcher, wij zorgen dat het aansluit bij jouw wensen en 

zorgen voor het “wauw” effect waar jij naar verlangt.”

“Voor ieder thema 
en iedere sfeer is 
er een passende 
ballondecoratie”

www.ballon-boutique.nl
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Ik ben Ellen, het gezicht achter Bloemen van 

Zus. Bloemen van Zus is ontstaan door mijn 

creativiteit en de liefde voor bloemen en 

decoratie.

Nadat ik de opleiding afgerond heb, had ik nog 

meer zin om mijn creativiteit te laten zien! Er is 

voor mij echt niks mooier om van een passie je 

werk te mogen maken.

Bloemen van Zus

www.bloemzus.nl

Inmiddels ben ik zelf ook een aantal jaar getrouwd en 

weet ik als geen ander wat er allemaal bij komt kijken om 

jullie dag tot een spektakel te maken met de allermooiste 

bloemen en decoratie.

Ik vind het elke keer opnieuw weer een uitdaging om in 

gesprek te gaan met bruidsparen, en hun uit een lopende 

wens om te zetten in de mooiste bloemendecoratie.

Wat kijk ik ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten.

Liefs, Ellen

“Bloemen van Zus 
is ontstaan door 
mijn creativiteit 
en de liefde voor 
bloemen en 
decoratie”
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Altijd al willen trouwen in een Ferrari, 

Lamborghini, een van de vele andere supercars 

of samen met je geliefde rond gereden worden 

door een privé chauffeur in een prachtige 

Bentley of Rolls-Royce? Zelfstandig rijden of 

laten rijden? Zakelijk of privé? Wij helpen graag 

bij het organiseren van een droom bruiloft. Bij 

Buena Vida supercar verhuur is het allemaal 

mogelijk. 

S U P E R C A R  V E R H U U R

Altijd al willen 
trouwen in een 

supercar?

Maar liefst negentien van de meest bijzondere 

supercars kan je bij ons huren tegen een 

scherpe prijs voor deze bijzondere dag. Ook het 

huren van meerdere exclusieve sportauto’s als 

trouwauto voor bijvoorbeeld het rijden van een 

traditionele trouwstoet is geen enkel probleem. 

Het personeel van Buena Vida Supercar verhuur 

helpt je graag op weg bij het huren van de 

perfecte trouwauto voor tijdens een van de 

mooiste dagen van je leven. 

www.buenavidasupercarverhuur.nl

19

http://www.buenavidasupercarverhuur.nl


www.byjoys.be

Ik ben Joyce, getrouwd en trotse mama van een zoon en dochter. Ik ben al 

geruime tijd kapster en visagist. Ik heb mijn droom uitgebreid naar een eigen 

gezellige huiselijke bruidswinkel.

Dus de bruid kan voor het complete plaatje terecht bij By Joy’s bruidsmode en 

haarmode. Van de lingerie tot aan het bruidskapsel en makeup en ik kom op de 

grote dag op locatie, dan kan de bruid lekker thuis blijven en dat scheelt veel 

stress.

 

Bij mij krijg je alle tijd om alle modellen te passen want ik vind het belangrijk dat 

je ziet hoe het op jouw lichaam staat en dan kan je pas een goede beslissing 

nemen! Mocht je ook kleine bruidsmeisjes hebben dan kan je ook daarvoor 

terecht bij mij. Ik wil je een warm gevoel geven en al van de voorbereidingen 

laten genieten.

 

Lieve groetjes Joyce

By Joy’s

De bruid kan voor het complete 
plaatje terecht bij By Joy’s 
bruidsmode en haarmode
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http://www.byjoys.be


Al 25 jaar vakmanschap! Bij ons boekt 

u de meest prachtige demonstraties 

en spectaculaire shows of besteld u de 

mooiste ijssculpturen en ijsbarren.

Sculpting company

www.icecarving.nl

“Al 25 jaar vakmanschap“

Ons professionele Carving 

team creëert dagelijks de 

mooiste sculpturen in ijs, zand, 

mergel en hout. Dat doen wij 

in ons atelier of op locatie in 

Nederland, België en Duitsland. 

Met deze 4 disciplines in huis 

leveren wij een compleet 

aanbod sculpturen, live 

demonstraties, ijsbarren en veel 

meer…
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Chantal Vermeer
I L L U S T R A T O R

Ontwerpen
bruidsuitnodigingen

Tekenen 
van gasten 

Schilderij 
tijdens diner 
of bruidstaart

www.chantalvermeer.com
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CreAlied levert custom made laser- en cutting 

producten. Deze kunnen worden voorzien van uw 

persoonlijke tekst, bedrijfslogo, of gegraveerde foto.

‘Custom made’ wil zeggen: voor u op maat gemaakt 

met een door u gewenste tekst, boodschap of logo. 

In overleg is veel mogelijk. Houd u wel rekening met 

een levertijd van 2 tot 4 weken.

OVER CREALIED LEVERTIJDEN

www.crealied.nl

Unieke en originele artikelen voor 

de mooiste dag van je leven

 ʕ Alternatieve gastenboeken

 ʕ Bedankjes  voor je gasten

 ʕ Exclusieve taarttoppers

 ʕ Gegraveerde champagneglazen

 ʕ Welkom borden

 ʕ Tafeldecoratie

 ʕ Bijzondere ringenbordjes/doosjes

 ʕ Enveloppendozen 

 ʕ …

Custom made laser- en 
cutting producten
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Bekijk de video

Denk jij ook al na over de manier waarop 

jouw feest ‘aan de gang’ zal komen? Laat 

ons helpen om een fantastische opening 

en/of afsluiting op maat te verwezenlijken.

Wil je een traditionele openingsdans, zoals 

een cha cha, foxtrot, wals of quickstep? 

Of juist een grappige mix met allerlei 

persoonlijke tintjes? Of misschien wel een 

flashmob of salsa-workshop op de dag 

zelf? In alle gevallen is Essential Moves jouw 

ideale partner.

Van het bedenken van het concept, naar 

het repeteren van eventuele acties, tot het 

afmixen van de muziek, de professionals 

van Essential Moves vertalen jouw wensen 

naar een haalbaar concept.

Essential Moves haalt haar ervaring uit 

bijna 20 jaar dans-, horeca-, muziek- en 

weddingactiviteiten. De gecertificeerde 

instructeurs combineren alle kennisvlakken 

en bieden dit geheel in energieke, to-the-

point en afgemeten sessies aan.

Zoek je dus een professionele partner met frisse ideeën, 

moderne technieken en een gevoel voor stijl, vraag dan een 

vrijblijvend gesprek aan om eens te sparren over jouw ideeën. 

Essential
Moves

www.essentialmoves.nl

Essential Sounds biedt jullie datgene wat 

de grootste essentie is op je wedding party: 

goede muziek toegespitst op jullie gasten. 

De persoon’ achter de knoppen’ neemt 

daarbij een sleutelpositie in. Kies daarom 

voor een professional op het gebied van 

sfeer, stijl en muziek.

Kenmerkend voor Essential Sounds zijn 

de witte stijlvolle DJ-settings. Dit brengt 

een unieke sfeer die past in elk interieur 

en bij elke gelegenheid. Alle DJ Booths 

zijn door ons ontworpen en vervaardigd, 

zodat elke DJ show uniek is voor jullie 

gasten. Met keuze uit 5 Dj booths en vele 

uitbreidingsmogelijkheden kunnen we elke 

beleving weer opnieuw bijzonder maken.

Een goede DJ herken je aan zijn skills, maar 

ook aan zijn uitstraling, kleding en DJ gear. 

Essential Sounds heeft alleen professionele 

DJ’s , zodat kwaliteit altijd gegarandeerd 

is. Onze roots liggen in de clubscenes, 

waardoor wij ervaren mixers zijn en experts 

in het (op)bouwen van sfeer en meenemen 

van gasten naar de climax op het einde van 

de avond. Met weinig microfoongebruik en 

veel goede, verrassende en frisse muziek 

weten we zowat elk genre aan te snijden en 

een mooie mix te maken, passend op jullie 

wensen.

Om een zo groot mogelijke ‘value for money’ 

ratio te krijgen, adviseren wij jullie graag bij 

jullie keuzes. Sky is the limit, maar kiezen 

is dan lastig. Kom daarom eens vrijblijvend 

kennis maken en deel jullie ideeën met ons. 

Wij vullen deze zo goed mogelijk in, met in 

acht genomen allerlei randvoorwaarden 

als mogelijkheden op locatie, tijdspad en 

natuurlijk budget. Het lijkt ons leuk om met 

jullie kennis te maken!

Bekijk de video

Essential
Sounds
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https://www.youtube.com/watch?v=7_lKWWhTQjo
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Trouw
ambtenaren

Angela
Groothuizen

Wil jij getrouwd worden door Angela Groothuizen, dan 

is dat zeker mogelijk. Angela Groothuizen is naast haar 

andere talenten officieel een BABS (Buitengewoon 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand), en zal met haar 

unieke karakter een meerwaarde zijn op jouw bruiloft.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) sluit het 

huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Elk bruidspaar is uniek. 

Daarom maken de trouwambtenaren van elke huwelijksvoltrekking of 

partnerschapsregistratie iets bijzonders. De trouwambtenaren vinden 

het een eer hieraan bij te dragen. Zij zullen een persoonlijke ceremonie 

verzorgen die bij jullie past.

EIGEN WENSENPERSOONLIJK VERHAAL

Dirk
Zeelenberg

Dirk beschouwt het als een grote eer om twee 

mensen in de echt te mogen verbinden. Om dat zo 

goed mogelijk te kunnen doen vindt er altijd eerst een 

kennismakingsgesprek plaats met Dirk. Tijdens de 

persoonlijke intake worden de leuke, lieve, warme, maar 

ook grappige en soms gênante momenten die jullie 

samen hebben meegemaakt besproken.

Een ceremonie met Dirk als trouwambtenaar, wordt geen 

standaardpraatje. Persoonlijke wensen zijn uiteraard altijd 

bespreekbaar. En omdat Dirk jarenlange ervaring heeft 

als organisator van evenementen, zet hij zijn expertise 

op speciaal verzoek graag in bij de organisatie van uw 

huwelijk.

Na de kennismaking ontvangen de bruid en bruidegom 

allebei vijftien vragen over elkaar, afzonderlijk te 

beantwoorden. Dirk vraagt ook om foto’s van familie, 

getuigen, de kat, die leuke oom en beste vrienden. 

Hiermee maakt hij een onvergetelijke speech op maat, 

waarin liefde en emotie worden gecombineerd met een 

flinke dosis humor. Het resultaat is een verhaal met veel 

herkenning, met verve gebracht door een rasverteller. 

“Het is een grote 
eer om twee 
mensen in het 
echt te mogen 
verbinden“
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Xander
de Buisonjé

Xander doet niets liever dan de mooiste dag van jullie 

leven op geheel persoonlijke wijze nog een beetje mooier 

maken. Of jullie nou voor een grootse of juist meer intieme 

setting gaan, Xander verbindt jullie op een geheel eigen 

en muzikale manier in het echt. Onvergetelijk in alle 

opzichten.

Vanzelfsprekend door een custom made toespraak, 

volledig toegespitst op jullie persoonlijke verhaal. 

Aansluitend een speciale muzikale compositie op 

jullie lievelings-Xander track. De songtekst volledig 

geïnspireerd op alles wat hij van jullie hoort, voelt en 

meekrijgt tijdens de kennismaking en helemaal uniek. 

Jullie huwelijksnummer, door Xander op de mooiste dag 

van je leven. 

Omdat elk stel, elke relatie en elk huwelijk uniek is gaat 

Xander als trouwambtenaar altijd ‘naar de tekentafel’. Om 

de perfecte toespraak plus songtekst te schrijven. Vol 

persoonlijke anekdotes, mooie herinneringen of andere 

mooie elementen die niet mogen ontbreken.

Zo voltrekt Xander niet alleen met alle liefde van de 

wereld jullie bruiloft maar worden jullie direct na het 

officiële gedeelte, als kersverse echtgenoten getrakteerd 

op jullie ‘eigen’ Xander song. Enorm de Xander-smaak te 

pakken en graag een uitgebreider optreden (met band)? 

Ook dat is natuurlijk een optie waarover Xander heel graag 

meedenkt!

EEN OVERGETELIJK MOMENT

“Xander verbindt jullie op een geheel eigen 
en muzikale manier in het echt“

Mariëlle
Jongmans

Zijn jullie op zoek naar een trouwambtenaar die bereid 

is om jullie huwelijk te sluiten volgens jullie ideeën? Op 

de plek, het tijdstip en de manier die jullie zelf willen, in 

Nederland of het buitenland? Dan hebben jullie mij nu 

gevonden!

Zelfstandig trouwambtenaar te zien bij 

“Married at first sight” RTL4 

BABS

Ik ben al jaren gelukkig getrouwd en een trotse 

moeder van een zoon en een dochter. Sinds 2001 ben 

ik werkzaam als Buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand (Babs). Een heerlijk vak dat je op veel 

manieren kunt uitoefenen. De kennis en vaardigheid die 

ik in de loop van de jaren heb opgebouwd zet ik op een 

breder vlak in, zodat het mogelijk is om de ceremonie op 

maat in te vullen.

Ik verzorg een huwelijkssluiting helemaal passend bij 

jullie: uniek, persoonlijk, met humor, en ruimte voor 

rituelen. Een huwelijk is uniek. Ieder verhaal is weer 

anders en het ontmoeten van twee mensen die op het 

punt staan een belangrijke stap te zetten in hun leven, is 

voor mij iedere keer weer een ‘cadeautje’. 

Het geluk van ‘mijn’ bruidspaar straalt ook een beetje op 

mij af als ik op hun trouwdag even mag terugkijken: op 

wat ze samenbracht en samenhoudt, zonder daarin al te 

zweverig te worden.

“Uniek, persoonlijk, met humor, 
en ruimte voor rituelen“

Bekijk de video
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“Wat is er mooier dan twee mensen, die de 
intentie uitspreken de rest van hun leven 

met elkaar te willen delen?!!“

Hans Kazan
Enkele jaren geleden werd ik door een goede 

relatie gevraagd of ik op zijn trouwdag iets 

bijzonders zou willen doen tijdens de huwelijks 

ceremonie.

Toen ik na enig aandringen van zijn kant JA had 

gezegd, vond ik het vooral een grote eer om voor 

zoiets persoonlijks als een huwelijksvoltrekking te 

worden gevraagd.

Wat is er mooier dan twee mensen, die de intentie 

uitspreken de rest van hun leven met elkaar te 

willen delen?!!

Speciaal voor hen heb ik toen een kort maar 

heel persoonlijk optreden verzorgd, net vóór het 

moment van de officiële verbintenis. Een kort 

magisch optreden waarin ik hun achtergrond en 

een aantal persoonlijke zaken had verwerkt en 

natuurlijk inclusief de magische verschijning van 

hun trouwringen!

Toen na afloop zowel het bruidspaar als de gasten 

aangaven een bijzonder moment te hebben 

beleefd, gaf dat een grote voldoening.

Dat was voor mij het moment dat ik dacht: “Vaker 

optreden tijdens zo’n speciaal moment? Ja, ik wil!”

“De bekendste 
make up artist, 
hairstylist en 
kapper van 
Nederland“

Mari
van de Ven
Mari van de Ven is de bekendste make up artist, 

hairstylist en kapper van Nederland. Al meer

dan 25 jaar voert hij met passie en liefde zijn 

vakmanschap uit. Het begon allemaal in een salon 

in Brabant. Hier startte Mari zijn droom. Hij wilde 

zijn creativiteit delen met heel de wereld.

Dat is gelukt. Via Koffietijd werd Mari een bekend 

gezicht in Nederland. Sindsdien is Mari niet weg

te denken uit de Nederlandse entertainment 

industrie. Vele bekende Nederlanders mag Mari 

tot zijn clientèle rekenen. Ook staat Mari nog

steeds graag in de salon om zijn klanten te 

knippen en stylen. Dit maakt hem ook gelijk uniek. 

Hij is benaderbaar en bereikbaar voor iedereen.

Mari is te boeken voor bruidskapsels en -visagie, 

waarbij hij op locatie de make-up en het haar 

verzorgt. Dit is in de loop der jaren uitgegroeid

tot één van zijn specialiteiten.
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Stap je binnenkort in het 

huwelijksbootje? Invento Creativo 

wil je graag helpen om er een 

onvergetelijke dag van te maken. 

We zijn inzetbaar in heel Nederland 

en ver daar buiten. Dus mocht er 

iets gebeuren dan staat er altijd 

een professional paraat, zodat jij je 

nergens zorgen over hoeft te maken.

www.inventocreativo.nl

 ʕ Bruids -make-up & -haarstyling

 ʕ Visagie

 ʕ Haarstyling

 ʕ Facepainting

 ʕ Bellypaint

 ʕ Bodypaint

 ʕ Muurschilderingen voor 

kinderkamers

 ʕ Te boeken van Modellen & Dansers 

 ʕ Te boeken van diverse acts

INVENTO CREATIVO
IS IN TE ZETTEN VOOR: 

Make up & Kapsel 
voor de bruid
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Trouwringenspecialist
Juwelier Rooyackers

Uw Trouwringenspecialist Juwelier Rooyackers is 

door de jaren heen uitgegroeid tot de grootste van 

Uden en omgeving op het gebied van trouwringen. 

Perfect in kwaliteit, eindeloos in variatie, exclusief 

en betaalbaar. Groot in ambachtelijke trouwringen, 

service en advies. Uw beste adviseur op het gebied 

van trouwringen, speciaal voor jullie gemaakt. 

Kies je voor een ring van Uw Trouwringenspecialist 

Juwelier Rooyackers, dan kies je voor vakmanschap. 

Wij bieden een zéér grote collectie in verschillende 

stijlen en prijsklassen. Ook is het mogelijk om zelf 

jullie trouwringen te ontwerpen. Wij hopen onze 

passie die wij voelen op jullie te kunnen overbrengen 

zodat je geïnspireerd raakt de unieke trouwring 

te vinden om de liefde voor elkaar te bezegelen. 

Trouwringen vormen een bijzondere herinnering aan 

deze mooie dag in jullie leven. Het symboliseert de 

ware liefde. 

Wij werken o.a. met materialen zoals zilver, staal, 

titanium, palladium, geelgoud, witgoud en roségoud. 

Met meer dan 5.000 paar trouwringen die je letterlijk 

kunt zien, voelen en passen. Terwijl praktisch iedere 

ring nog eens naar de wens van het bruidspaar 

gewijzigd kan worden in breedte, model, met of 

zonder briljant. 

Dus... een unieke trouwring voor iedereen

Weddingplanner:

Pam van den Dungen

www.uwtrouwringenspecialist.nl

“Perfect in kwaliteit, eindeloos in 
variatie, exclusief en betaalbaar”
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Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Trouwen op zo’n romantische plek. Een 

prachtige kerk in een fotogenieke omgeving. Ideaal voor de huwelijksreportage. 

In de Lambertuskerk kunt u zowel uw burgerlijk huwelijk laten voltrekken als 

de kerkelijke inzegening. Heel veel bekende en minder bekende partners voor 

het leven gingen u voor. En u kunt uiteraard zelf bepalen hoe u die belangrijke 

gebeurtenis wilt invullen.

Na de plechtigheid op het imposante “priesterkoor” van de kerk of in de intieme 

Torenkamer, kan desgewenst de receptie of het diner in de mooie ruimte van het 

schip en de transepten plaatsvinden.

Wij kunnen ook bemiddelen bij de contacten met een cateraar die gewend is om 

in de Lambertuskerk te serveren. Ook als u kiest voor een huwelijksvoltrekking 

elders, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, leent de Lambertuskerk zich bij uitstek 

voor een stijlvolle huwelijksreceptie. Eventueel gevolgd door een diner. Alles kan 

helemaal in overeenstemming met uw wensen worden verzorgd in overleg met 

de beheerder.

Ook de aankleding en (groen)decoratie van de kerk laten wij graag voor u 

regelen. Ook hier geldt:, geheel conform uw budget, smaak en wensen. Het 

is bovendien mogelijk gebruik te maken van het geheel gerestaureerde Van 

Damorgel of de nieuwe concertvleugel (Hermann Jacobi 225 cm). En wij kunnen 

bemiddelen voor een organist/pianist. 

 

Het interieur en de omgeving van het gebouw maken de Lambertuskerk tot 

droomlocatie voor een heel bijzondere trouwdag.

U kunt uw gasten feestelijk 
ontvangen in een historische en 

monumentale sfeer

Trouwen in de
Lambertuskerk

www.lambertuskerkraamsdonk.nl

41

http://www.lambertuskerkraamsdonk.nl


Mijn naam is Manola van Leeuwe. Ik werk als fotograaf en grafisch 

ontwerper onder de naam Fotografie+. Vanuit ‘s-Hertogenbosch werk ik 

door heel Nederland en binnen Europa. 

Als fotograaf maak ik documentaire bruids- en bedrijfsreportages. Mijn 

fotografie kenmerkt zich door spontaniteit, sfeer en emotie. 

Als grafisch ontwerper houd ik me vooral bezig met het ontwerpen van 

albums, aankondigingen en complete huisstylen. Op dit gebied vind ik 

visie, kleur en frisheid belangrijk. 

Door de combinatie van fotografie en grafisch ontwerp kan ik projecten 

van begin tot eind begeleiden. Voor bruidsreportages kan je denken 

aan ontwerp eigen logo, trouwkaart, menu- en bedankkaarten en een 

speciaal ontworpen album.

Mijn fotografie kenmerkt 
zich door spontaniteit, sfeer 

en emotie

www.fotografieplus.nl
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Trouwringen of andere gouden 

sieraden, uit bijvoorbeeld een 

erfenis, hebben veel emotionele 

waarde.  Hoe kun je deze 

waarde behouden en vangen in 

een authentieke trouwring die 

past bij jou wensen?

Dat kun je doen door het goud 

te laten veranderen of om 

laten smelten tot een nieuw en 

eigentijds sieraad. Zo vang je 

de emotie en kun je opnieuw 

genieten van een prachtig set 

ringen.

Bij Edelsmederij puur & pracht 

kun je dit laten doen. Monique 

gaat met je om de tafel en 

maakt zo ontwerpen die bij je 

passen en waar het goud bij 

hergebruikt kan worden. 

“If you can image it, 
it can be done“

www.puurenpracht.nl
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More Itz is gelegen pal aan de 

haveningang van de grootste binnen 

jachthaven van Europa. Tegenover een 

van de mooiste natuurgebieden van NL: 

De Biesbosch. Net onder Dordrecht en 

Gorinchem, net boven Breda.

Wilt u uw wensen bespreken? De locatie 

bekijken? We horen het graag!

 ʕ Bar;

 ʕ Brasserie;

 ʕ Terrassen;

 ʕ Boardroom;

 ʕ Vergader -; en

 ʕ Trouwlocatie.

MORE ITZ DOET MEE AAN ALLERLEI 
INTERNATIONALE COMPETITIES 
VOOR DE MOOISTE:

www.more-itz.nl

 ʕ Diner programma’s vanaf 39 euro tot 89 euro 

pp; dikke BBQ’s op onze buiten keuken a 59 / 

69 euro; 3 a 4 gangenmenu’s vanaf 59 euro 

pp; diners doen we vaak in de serre aan de 

haveningang; Belgen rijden om voor onze 

keuken ...

 ʕ Aangepaste kinderprogramma’s voor 

kinderen tot en met 12 jaar – indien kinderen 

aanwezig zijn;

 ʕ Feestarrangementen (drank – hapjes – DJ 

– aankleding – geluidsapparatuur) vanaf 

75 tot 150 euro pp; de variatie in prijs zit ‘m 

voornamelijk in luxe of eenvoudige hapjes ... 

showcooking of niet ... DJ of niet ... Feesten 

doen we vaak op onze private floor die dan 

exclusief u toebehoort;

 ʕ Kamers vanaf 95 euro incl btw en ontbijt;

 ʕ Etc

WE HEBBEN:

Ook hebben we heerlijke champagnes, cava’s en 

prosecco’s om te toosten.
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Roberto Dresia is visagist, Hairstylist, kapper, 

beauty docent en (beauty fotograaf). Hij schrijft 

reportages en columns in tijdschriften, werkt mee 

aan televisieshows en verzorgt de make-up van 

beroemde artiesten en Bnner’s.

“We will create your 
movement in beauty”

Roberto Dresia, is a make 

up artist, beauty director, 

well known, and fame all 

around the globe. His career 

kicked off in 1994 with “De 5 

uurshow” with Viola Holt. 

www.boccabacio.nl

‘Veel vrouwen zijn onzeker. 

Het schoonheidsideaal lijkt 

te worden opgedrongen. 

En mensen zijn bang om 

hun uitstraling te verliezen. 

Zónde. Vroeg of laat komen 

we allemaal op het station 

met het bordje ‘oud’. Je 

moet de betrekkelijkheid 

van schoonheid zien, maar 

tegelijk wel werken aan een 

goede verzorging.’

He is a well known make 

up artist for famous 

television personalities 

and in the fashion- and 

music industry. Roberto 

is the most passionated 

and all-round make up 

artist. His knowledge 

about make up brands 

and products is unlimited.                                                                       

Productions with  “The 

Three Degrees” till “ DJ 

Hardwell”...... it”s all done!                        

“Experimenteer, combineer en inspireer!”

ROBERTO’S FILOSOFIE
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Otazu is een wereldwijd bekend sieradenmerk 

met een breed aanbod van kettingen, 

armbanden, oorbellen, ringen en andere 

accessoires. Otazu lanceert elk seizoen 

verschillende nieuwe lijnen en collecties. 

Deze collecties zijn opgebouwd uit prachtige, 

luxueuze en innovatieve modesieraden die 

worden gemaakt met Swarovski kristallen van 

hoge kwaliteit. Elk Otazu design heeft een eigen 

spectrum van kleuren en vormen. Naast bijoux, 

ontwikkelen we ook nog andere accessoires 

zoals tassen en sjaals. Otazu staat voor liefde 

voor het leven en heeft als doel jouw natuurlijke 

schoonheid te benadrukken.

Otazu staat voor 
liefde voor het 
leven en heeft 
als doel jouw 
natuurlijke 
schoonheid te 
benadrukken

www.rodrigootazu.com
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Piet-Henri 
Schäfer 

www.notarisnodig.nl

VEILIG ONDERNEMEN

Zelfstandig ondernemer? Als u privé aansprakelijk 

bent, zal uw huwelijkspartner medeaansprakelijk 

worden voor uw ondernemersrisico’s wanneer u 

zonder huwelijksvoorwaarden trouwt. Wanneer 

u het geld van uw partner buiten het bereik van 

uw crediteuren wil houden, zult u huwelijkse 

voorwaarden nodig hebben. Ook als u reeds 

voor uw huwelijk de onderneming had, kunt u 

met huwelijkse voorwaarden grote problemen 

voorkomen. De onderneming blijft weliswaar 

privé als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden 

maar op grond van de nieuwe wetgeving dient 

u dan wel een “redelijke bijdrage” te storten in 

de goederengemeenschap. Deze bepaling zou 

mogelijk tot stevige discussies kunnen leiden.

ADMINISTRATIE

Een andere lastige complicatie van het 

nieuwe huwelijksvermogensrecht betreft de 

administratie. U krijgt namelijk te maken met 

drie financiële plaatjes: twee privé vermogens 

en één gemeenschappelijk vermogen. Op zich 

geen probleem, maar bij einde huwelijk is het 

voor een eerlijke verdeling wel nodig te weten wat 

ieder heeft ingebracht. Wanneer u of uw partner 

niet kan bewijzen het overgrote deel te hebben 

betaald, zal het goed op basis van 50/50 verdeeld 

moeten worden. Niet leuk als u al uw eigen geld 

bijvoorbeeld in de aankoop van de auto of een huis 

heeft gestopt. Huwelijkse voorwaarden kunnen u 

ook hierbij behulpzaam zijn.”

Sandra 
Kokx 

“Ik leg akten graag in een begrijpelijke taal en 

gemoedelijke sfeer uit”, zegt Piet-Henri Schäfer 

(notaris). “Wij zijn hier allemaal heel normaal. 

Richting klanten, maar ook onderling. Dat is een 

bewuste keuze die het vak van notaris met zich 

meebrengt. Soms is het lachen, soms is het huilen. 

Als je hier komt vanwege het kopen van een huis of 

een samenlevingscontract, is de sfeer heel anders 

dan bij een echtscheiding. Wij zijn professionals, 

maar niet van steen.”

Schäfer benadrukt dat zijn team van 22 

medewerkers een gemeenschappelijke houding 

uitstraalt. “Onze werkwijze, onze filosofie en 

klantbenadering zijn modern, laagdrempelig, 

helder en informeel. Vakbekwaamheid en 

creativiteit zijn, naast kennis en ervaring, voor 

al onze medewerkers kernbegrippen in hun 

dagelijkse werk.”

Schäfer Notarissen, met kantoren in Eindhoven 

en Nuenen, is al ruim twintig jaar het full 

service kantoor dat staat voor een persoonlijke 

behandeling en benadering. Met een flexibele 

en snelle werkwijze, het efficiënt opzetten van 

projecten en het geven van duidelijk advies. En dat 

in een gezellige, open en klantvriendelijke sfeer.

NIET BLOEDEN VOOR SCHULDEN VAN DE ANDER

U heeft huwelijkse voorwaarden nodig wanneer u schulden en 

bezittingen tijdens huwelijk verkregen ook privé wenst te houden 

en niet aansprakelijk wilt worden voor de schulden van de ander. 

Schulden kunnen overigens ook anderszins voor problemen zorgen. 

Als u minder geld in de woningaankoop heeft gestopt toen u ging 

samenwonen, heeft uw partner een vordering verkregen op u en u 

dus een schuld aan uw partner. Indien u trouwt zonder het maken van 

huwelijkse voorwaarden, zal deze schuld gemeenschappelijk worden, 

en zal de vordering van uw partner gehalveerd worden. Wilt u dit niet? 

Dan moet u huwelijkse voorwaarden maken. 

WAAROM HUWELIJKSE VOORWAARDEN MAKEN?

Sandra Kokx (toegevoegd notaris) legt uit: “Wij merken dat veel mensen 

het idee hebben dat je voortaan onder huwelijkse voorwaarden bent 

getrouwd, maar dat is een misverstand. Ook na 1 januari 2018 is trouwen 

onder huwelijkse voorwaarden een verstandige keuze. Weliswaar 

is de algehele gemeenschap van goederen nu beperkt en blijven 

voorhuwelijkse schulden en bezittingen buiten de gemeenschap, er zijn 

tal van redenen waarom u juist wel afspraken wilt laten vastleggen.
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 Wij zijn een huidverbeteringsinstituut specialist in 

huidverjonging d.m.v. de combinatie moderne apparatuur 

met natuurlijke verzorgingsprodukten Babor, Zensual 

Make-Up en de wijsheid uit kundaliniyoga. De yoga van de 

eeuwige jeugd.

SkinZen Beauty and Lifestyle

Ons concept is uniek doordat 
het kompleet is: intensieve 
salonbehandelingen en een 

bewezen werkzaam programma 
voor elke dag thuis

www.skinzen-beauty.nl
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Het Oude Stadhuys is één van de mooiste monumentale 

panden van Nederland. Het is gebouwd in de vijftiende 

eeuw en staat midden in het sfeervolle, historische 

stadshart van Gouda. Wij bieden de mogelijkheid om op 

deze locatie jullie complete trouwdag te vieren.

Van het officiële ja-woord tot een weddingborrel, van 

een fotoshoot tot een walking dinner, van een culinair 

buffet tot een spetterend avondfeest; alles kan door de 

grote diversiteit aan intieme kamers en grote ruimtes. 

Neem bijvoorbeeld de gewelfde Burgerhal, die zich 

perfect leent voor een sfeervolle receptie en feestavond. 

Of het Bordes, waar jullie heerlijk kunnen borrelen 

met gasten. Een echte eyecatcher is de historische 

Trouwzaal met indrukwekkende muurtapijten, glas-in-

loodramen, kroonluchters en kunstwerken.

DIVERSITEIT AAN ZALEN

Veel authentieke en monumentale elementen zijn 

door de eeuwen bewaard gebleven in het gotische 

pand, dat zowel geschikt is voor kleine als grote 

gezelschappen. Een deel van het interieur stamt 

bijvoorbeeld uit de zeventiende en achttiende eeuw.

Natuurlijk zijn alle moderne faciliteiten aanwezig 

en biedt het Stadhuys jullie en alle gasten volop 

comfort. Het beste van heden én verleden. En dat 

op één locatie, waardoor je veel reistijd bespaart. 

Dat zorgt voor rust en ontspanning.

Op jullie trouwdag moet alles kloppen. Daarom 

kun je rekenen op uitgebreide begeleiding bij het 

organiseren van jullie trouwdag. Of het nu gaat om 

catering, muziek, aankleding of entertainment; onze 

ervaren medewerkers denken altijd met jullie mee. 

Samen zorgen we voor een onvergetelijke dag!

AUTHETIEKE DETAILS

MODERNE FACILITEITEN

JULLIE TROUWDAG TOT IN DETAIL VERZORGD

www.stadhuysgouda.nl
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FREEK VAN DAAL TIJDENS WEDDING CEREMONIE EN FEEST

Freek van Daal brengt bij een weddingceremonie prachtige live muziek op gitaar en 

zang. In overleg met jullie en de BABS brengt hij niet alleen prachtige toepasselijke 

‘liedjes op maat’ maar kan hij de woorden van de BABS ook nog eens muzikaal 

ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat het een mooi geheel wordt en de ceremonie ’n 

werkelijke beleving wordt!

FREEK VAN DAAL TIJDENS WEDDING CEREMONIE EN FEEST

Het handelsmerk van Freek van Daal is met zijn gitaar en zang een heerlijk ‘feelgood 

moment’ creeren. Tijdens het feest zorgt hij met zijn unieke concept ‘De Hussel’ 

(bekend van o.a Evers Staat Op, Radio 538) ervoor dat het ook echt ’n feest wordt. 

Op zijn speciale unieke wijze zorgt hij dat er een geweldige sfeer ontstaat met 

interactie, verbinding en gezelligheid! Tijdens het diner of de receptie kan hij heerlijke 

achtergrondmuziek verzorgen die ‘niet in de weg zit maar je mist als die er niet is’!

Freek
van Daal

www.freekvandaalproducties.nl

‘Freek van Daal’ is ook te boeken:

 ʕ als ‘singersongwriter’ voor het 

vertolken van prachtige breekbare 

luisterliedjes, in overleg samen te 

stellen, bij de plechtigheid zelf op ieder 

gewenste locatie.

 ʕ voor heerlijke achtergrondmuziek die 

niet in de weg zit – maar die je enorm 

mist als het er niet is. Geschikt voor 

receptie, diner etc.

 ʕ als duo of trio. ‘Freek van Daal’ is 

regulier een solo uitvoering maar kan 

op verzoek worden aangevuld met een 

percussionist(duo) en een basgitarist 

(trio).

 ʕ om exclusief een nummer te 

laten schrijven en uitvoeren – als 

ultiem persoonlijk cadeau en een 

onvergetelijke herinnering. Uiteraard 

in zorgvuldig overleg t.a.v. uitvoering, 

inhoud etc.

MOGELIJKHEDEN
‘FREEK VAN DAAL’
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Stelt u zich eens voor: honderden 

kaarsjes omringen u in een ondergrondse 

feestzaal. En u bent het stralend 

middelpunt op deze onvergetelijke dag. 

De combinatie van een eeuwenoude grot 

met alle moderne faciliteiten en comfort 

die je van een trouw- en feestlocatie 

verwacht, maakt Daelhemergroeve tot 

een unieke plek. De mergelwanden geven 

de feestzalen een intieme sfeer, terwijl 

er wel ruimte is voor groepen tot 350 

personen.

 ʕ Trouwen, dineren én feesten op 1 

locatie

 ʕ Honderden kaarsen omringen u in de 

ondergrondse feestzaal

 ʕ Een fonkelende achtergrond van 

kaarsen tijdens de receptie

 ʕ Een buffet in ons unieke museum

 ʕ Zeer romantische en gezellige sfeer

 ʕ Zomers buitenterras voor uw toast

 ʕ Centrale ligging in het hart van Zuid-

Limburg, tussen Maastricht en Heerlen

 ʕ Gratis parkeerplaats

 ʕ Verrassend voor uw gasten

 ʕ De meest unieke trouwzaal van 

Nederland

 ʕ Alles tot in de puntjes voor u geregeld

 ʕ Uw complete trouwdag geheel volgens 

uw persoonlijke wensen verzorgd

Onze trouwzaal de in de grotten van 

Valkenburg is verreweg de meest 

bijzondere trouwzaal die Nederland 

rijk is. Aan de wanden rondom de 

trouwzaal schilderde de kunstschilder 

Jan Kruysen bij gedempt licht in 

1924 de portretten van 31 historische 

Limburgers, die veel voor de provincie 

hebben betekend. Een fraaie locatie 

om je officiële huwelijk te voltrekken. 

Sinds januari 2010 is het mogelijk 

om te trouwen voor de wet in deze 

bijzondere ondergrondse zaal en 

daarmee de eerste en enige trouwzaal 

in de grotten van Nederland. 

In onze locatie kunt u terecht voor 

uw complete huwelijksdag met een 

ontvangst, de huwelijksvoltrekking, 

een borrel, het diner en de feestavond. 

Maar ook alleen voor uw trouwfeest 

kunt u bij ons terecht in onze 

feestzaal, het restaurant en op ons 

buitenterras. Ons ervaren team doet 

er alles aan om uw huwelijk tot in de 

puntjes en geheel volgens uw wensen 

te verzorgen. We denken graag met u 

mee en kunnen u helpen bij de keuze 

van muziek, decoratie, entertainment 

en programmering. Neem vrijblijvend 

contact op om de mogelijkheden en 

wensen te bespreken. Of kom eens 

langs voor een bezichtiging.

DE ENIGE EN OFFICIËLE 
ONDERGRONDSE TROUWZAAL IN DE 
GROTTEN VAN GEMEENTE VALKENBURG

VAN BORREL TOT COMPLETE 
HUWELIJKSDAG: HET TEAM VAN 
DAELHEMERGROEVE IS ER KLAAR VOOR

Een ondergrondse 
trouwlocatie 

in hartje Zuid-
Limburg

Romantisch, 
sfeervol en 

onvergetelijk

www.daelhemergroeve.nl
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Gert van der Vijver was de eerste zandkunstenaar 

in Nederland. Hij maakt gebruik van een 

fascinerende kunstvorm: het zandschilderen. Gert 

gooit, strooit en schuift met zand op een verlichte 

glasplaat en laat op betoverende wijze allerlei 

tekeningen verschijnen. Door middel van een 

directe projectie is deze kunstvorm live te zien.

Gert van der Vijver verzorgt nationale en 

internationale zandvoorstellingen. Hij maakt 

TV series voor de KRO en De Efteling, maar ook 

videofilmpjes op maat voor bedrijven en artiesten.

Onlangs zijn beide TV programma’s door China en 

Duitsland aangekocht.

Gert van
der Vijver

“Een magisch 
schouwspel 
waarbij humor, 
ontroering en 
verwondering 
centraal staan.“

www.dezandprinses.nl

Rosa van der Vijver is de dochter van de bekende 

Zandkunstenaar, Gert van der Vijver. In 2013 treedt 

ze voor het eerst in de voetsporen van haar vader, 

als ze samen met hem schittert in de tv special 

‘Kerst met de Zandtovenaar’. Inmiddels timmert ze 

zowel in binnen- als buitenland behoorlijk aan de 

weg als ‘De Zandprinses’.

Rosa gooit, strooit en schuift met zand op een 

verlichte glasplaat en laat op betoverende wijze 

allerlei tekeningen verschijnen. Door middel van 

een directe projectie is deze kunstvorm live te zien.

De Zandprinses verzorgt een onvergetelijk visueel 

spektakel; een magisch schouwspel tussen 

licht en donker, waarbij humor, ontroering en 

verwondering centraal staan.

Rosa van
der Vijver

De zandkunstenaar verzorgt 

een onvergetelijk visueel 

spektakel. Hij laat je ervaren hoe 

fascinerend en indrukwekkend 

zand kan zijn. Gert brengt 

mensen in verwondering 

door middel van humor en 

ontroering, waarbij hij de 

gevoelige snaar weet te raken 

met zijn magisch schouwspel 

van licht en donker.

www.zandkunstenaar.nl
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Happily
ever after

DOOR HET BRUIDSHUYS


