
TRENDY
t rouwen
M A G A Z I N E

Een stijlvol  
magazine  

voor een trendy  
trouwdag



 Specialist in trouwringontwerp

www.DEBRUYLOFT.be
Roomstraat 12 / Lokeren / 093494511 / info@debruyloft.be

-10%*

*Op alle trouwringen, behalve memoires en diamant groter dan 0.29 Ct / Actie enkel geldig op vertoon van deze folder

2  TRENDY TROUWEN MAGAZINE



100 m² aan trouwringen
10 000 000 mogelijkheden
Budgetvriendelijk tot exclusief
Online configurator

Specialist in trouwringontwerp
Alle stijlen, klassiek tot reliëf
3D ontwerp mogelijk

UNIEK in België
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Prima Donna
BRUIDSCOUTURE - COCKTAILJURKEN
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Het leven is een sneltrein en elk van ons heeft honderden 
zaken aan het hoofd. Elke dag. Aangename en minder 
aangename, dringende en minder dringende, familiezaken, 
werk, verbouwingen of nog wat anders. 
Gelukkig is er één iets wat belangrijker is dan al de rest: de 
liefde.

Dat hoeven we u vast niet te vertellen – u kent het belang 
van de liefde. Meer nog: binnenkort neemt u de grote stap. De 
sprong voorwaarts, om samen met uw partner de rest van uw 
leven te delen. U plant een feest, dus moet er van alles worden 
geregeld. Een ceremonie en een gezellig samenzijn, klein en 
intiem of net iets groter. 

Wat u ook zoekt,  
bij ons kunt u het vinden.
Trendy Trouwen Magazine biedt u de inspiratie voor een 
perfecte huwelijksdag. Voor elk onderdeel of detail van uw 
trouwfeest stellen wij graag één of meerdere partners uit de 
regio aan u voor. Zodat u binnen een oogwenk aan de slag 
kunt om uw feest te plannen. Maak kennis met de nieuwste 
trends en herontdek de gevestigde waarden. Met onze handige 
budgetplanner weet u bovendien of het financiële plaatje klopt 
en komt u niet voor onverwachte uitgaven te staan.

Neem zeker ook een kijkje op onze website 
trendytrouwen.be. U vindt er de links naar onze 
adverteerders en info over onze trouwbeurzen. 

Tot slot nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze wedstrijd, 
waarbij u tal van mooie prijzen kunt winnen. En misschien 
wordt u wel de gelukkige winnaar van de hoofdprijs: een 
prachtige citytrip met een professionele fotoshoot erbovenop. 
In dit magazine kunt u lezen hoe Sien en Milan het mooie 
Firenze mochten verkennen.

Voorwoord

We wensen u veel kijk- en leesplezier 
en een gelukkig leven samen! 
Alvast van harte gefeliciteerd!
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Sinds 2011 is Lodewijk van Male aan zijn 
derde generatie toe. Met liefde voor de 
‘stiel’ staan Derycke Frederic en zijn team 
in voor het dagelijks bestuur van de zaak. 

Ondertussen heeft Lodewijk van Male 
meerdere feestzalen uitgebouwd, met elk 
hun eigen charme en capaciteit. Naast 
de verschillende feestzalen  is er ook een 
*** hotel aanwezig, met 19 slaapkamers 
(waaronder een bruidssuite), een ruime 
parking én een prachtige tuin! Onze tuin 
is de ideale plaats voor het houden van 
uw receptie of tuinceremonie.

Salons “Lodewijk van MaleLodewijk van Male”  
is dé locatie voor uw huwelijksfeest. 
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Salons “Lodewijk van MaleLodewijk van Male”  
is dé locatie voor uw huwelijksfeest. 

In onze gastronomische verwennerij bieden wij u een waai-
er van mogelijkheden. Zelf uw menu samenstellen, gerech-
ten in detail bespreken… Uw feest is als een maatpak met 
uw wensen als gastvrouw en gastheer. Het gebruik van dag-
verse producten, permanente controle van leveranciers, 
een professioneel team zorgt voor een perfect verhouding 
tussen prijs en kwaliteit !

Maalsesteenweg 488
8310 Brugge
tel. +32 (0)50 / 35 57 63
www.lodewijkvanmale.be 

Volg ons op   & 



HET AANZOEK

Liesje droomde er altijd al van om te trouwen. Toch heeft 
ze veel geduld moeten koesteren – terwijl dat absoluut niet 
haar sterkste kant is. Acht jaar, om precies te zijn. Op 9 
februari 2018 vierde het koppel hun achtjarig samenzijn 
met een etentje. Bij thuiskomst zette Richmo een filmpje op 
dat hij had gemaakt. Het was een compilatie van foto’s van 
hun tijd samen. Tegen het einde van het filmpje was Richmo 
verdwenen en verscheen op het scherm de vraag of Liesje 
naar de veranda wilde gaan. In een romantisch decor van 
kaarsen en lampjes vroeg Richmo haar ten huwelijk.

DE VOORBEREIDING

Het koppel wilde in de herfst trouwen en koos voor het jaar 
daarop. De lange voorbereidingstijd was welkom, omdat ze 
alles zelf wilden doen. Liesje houdt graag de touwtjes in 
handen en maakte een draaiboek waarin ze alles tot in detail 
uitwerkte. Het koppel kreeg veel hulp van de zus van Liesje. 
Zij was zo nauw betrokken bij de voorbereiding, dat het soms 
leek alsof het om haar eigen huwelijk ging. Daarnaast zou 
een vriendin instaan voor het drukwerk. Omdat ze elkaar 
zo goed kenden, verliep de communicatie erg eerlijk en 
vlot en de samenwerking was een succes. Liesje nam al het 
voorbereidend werk voor haar rekening. Op het einde kwam 
Richmo aan de beurt: hij sneed wijnflessen tot kandelaars 
en graveerde het welkomstbord. De bedankjes in de vorm 
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Liesje &  
Richmo

TROUWDATUM: 5 OKTOBER 2019
VOORBEREIDINGSTIJD: 20 MAANDEN

LOCATIE: DOMEIN HERKENRODE
OPENINGSDANS: CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU,  

FRANKIE VALLI/MUSE

lees verder op pagina 12
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BRuidegom
Trouwtrends: bohemian, vintage, 
Peaky Blinders, ruiten, tweed, 
traditioneel, …
Kleuren: blauw, groen, koraal, 
bruin, naturel, …

maatwerk
Kies zelf je stof, knopen, voering, ...
Personaliseer en creëer zo je  
eigen unieke stijl 

CEREMONIEKLEDING
Verhuur en verkoop
bruidegom, suite, getuige, …

ACCESSOIRES
strikken, bretellen, dassen, 
pochettes, hemden, 
manchetknopen, schoenen,  
riemen 

Stationsstraat 33
9900 Eeklo
Tel. 09 377 15 17
bureel@debaerdemaeker.info - www.debaerdemaeker.eu
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Magic

Ontdek de rust en de magie van de monumentale Tiendschuur in de 
Herkenrodeabdij. De Tiendschuur is een veelzijdige locatie met eeuwenoude 
vertrekken, een binnenkoer en enkele inspiratietuinen. De binnen- en 
buitenmogelijkheden om jullie huwelijksdag vorm te geven in de sfeer 
en setting van jullie dromen zijn legio. Om een hoogstaande kwaliteit en 
service te garanderen, biedt het Tiendschuur Herkenrode team een all-in 
service aan onder leiding van gastvrouw Ancy. Met een capaciteit tussen 
de 100 en 300 gasten behoudt de feestzaal dankzij haar authentieke houten 
structuur steeds een intiem karakter.

Herkenrodeabdij 4 - 3511 Hasselt
+32 471 88 55 72 - ancy@tiendschuurherkenrode.be
www.tiendschuurherkenrode.be
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van een gegraveerde houten tandenborstel met een zakje 
snoepjes werden door Liesje gemaakt. De laatste week voor 
de trouw had zij enkele dagen vrijaf genomen om de laatste 
zaken mooi op tijd klaar te krijgen. De voorbereidingen 
verliepen dan ook bijna zonder stress. 

DE GROTE DAG

Op de grote dag had het koppel om 11u een brunch 
gepland met familie en getuigen. Richmo deed dat in het 
huis waar ze woonden en Liesje bij haar ouders. Daarna 
vierden ze om 13u hun wettelijk huwelijk in Zonhoven, met 
de naaste familie en enkele vrienden. Na afloop werd er 
geklonken met een lekkere Belgische schuimwijn die ze de 
week voor de trouw zelf gingen ophalen op het domein 
van Aldeneyck. Datzelfde topproduct werd later ook op de 
receptie geschonken. Tussen het wettelijk huwelijk en de 
ceremonie volgde er een fotoshoot op domein Herkenrode. 
Liesje en Richmo zijn niet voor de kerk getrouwd, maar 
hielden wel een ceremonie in beperkte kring. Daarbij 
werden mensen uit hun meest nabije omgeving gevraagd 
om iets persoonlijks te vertellen of voor te lezen. De broer 
en zus van Liesje zorgden samen met enkele vrienden voor 
muziek. Het plaatje klopte precies en dat zorgde voor het 
mooiste moment van de dag. De ceremonie hielden ze in 
het poortgebouw van domein Herkenrode en de rest van 
het feest in de Tiendschuur. Op deze prachtige locatie 
werd het koppel begeleid door de fantastische Ancy en 
haar team, die hen hielpen om hun droomtrouwfeest te 

organiseren. Vanaf 17u waren alle gasten welkom voor de 
receptie. Dankzij de ingehuurde Dixielandband zat de sfeer 
meteen goed. Twee uur later begon het diner: er waren 
verschillende grillbars met vlees en vis, allerhande salades 
en huisgemaakte sausjes en marinades. Aansluitend was 
er een dessertbuffet. Tussendoor konden de gasten zich 
vermaken met de photobooth, en een filmpje en een krant 
die door vrienden werden gemaakt. Het dansfeest begon 
rond 22u30 met Can’t take my eyes off you van Frankie 
Valli, in een versie van Richmo’s lievelingsband Muse. Het 
koppel had speciaal wat danspasjes geoefend. En ook al 
maakte dat van hen nog geen professionele dansers, 
het zorgde toch voor heel wat plezier. Ze hadden er 
hun typische dansmoves in verwerkt, die ook al aan bod 
kwamen in het filmpje van hun vrienden.

ANEKDOTES

Er waren een paar opvallende dingen doorheen de dag. 
Zo deed de vader van Richmo een goocheltruc tijdens de 
ceremonie en las Liesjes broer een gedicht voor, en Richmo 
zelf deed beide dingen ook tijdens zijn gelofte. Verder werd 
er ook erg veel gelachen de hele dag door – het was dus 
niet alleen een romantische, maar ook een erg vrolijke 
dag. Maar het mooiste was wel dit: Liesje en Richmo 
wilden trouwen voor ze aan kindjes begonnen. Een paar 
weken na hun huwelijk vertrokken ze op huwelijksreis naar 
Zuid-Afrika en drie weken later kwamen ze terug met een 
kleine verrassing. Ze waren in verwachting!

DE TIPS VAN LIESJE & RICHMO

• Geniet van elk moment!
• Onderschat de selectie van de gasten-

lijst niet. Kies zelf wie je er graag bij wilt 
hebben en doe waar je je goed bij voelt.

• Neem tijdens het diner even de tijd om gewoon stil 
te zitten en rond te kijken. Alle mensen die je graag 
ziet in één ruimte – dat gebeurt niet zo vaak.

DE KEUZE VAN LIESJE & RICHMO

• Muziek receptie: The Almost Swinging Jazz Band
• Schuimwijn: Aldeneyck Pinot Brut, 

wijndomein Aldeneyck
• Kostuum bruidegom: Café Costume, Antwerpen
• Bruidsjurk: Pronovias, via JPC collection Antwerpen
• Fotograaf en photobooth: Hung Tran
• Make-up: Loes Eben, Houthalen-Helchteren
• Haar: Stephanie Leuzzi, SL hair Helchteren 
• Schoenen bruidegom: La Bottega, Hasselt 
• Schoenen bruid: Van Loock, Zandhoven 
• Oorbellen bruid: Wouters & Hendrix, Antwerpen 
• Gepersonaliseerde houten manchetknopen 

en gastenboek: Hoshii, Westerlo 
• Dj: Roel draait door (roeldraaitdoor@gmail.com)
• Juwelier: A&S goudsmederij, Hasselt
• Bloemist: Floregineel, Hasselt 
• Drukwerk: Drukkerij Chapo, Hasselt 
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DE FLITSPAAL is de eerste photobooth
in België, met een vast team medewerkers

verspreid over gans Vlaanderen.
Jullie gasten maken tijdens jullie feest

fotostrookjes van zichzelf en nemen deze 
meteen mee naar huis als bedankje.

DE SELFIEMATIC is een geweldige belevenis op 
je huwelijksfeest. Jullie gasten kunnen foto’s,

boomerang gifs en/of TikToks maken en
 deze meteen naar zichzelf sturen.

Alles wordt automatisch verzameld in
een privé online album.

Met WEDDINGSELFIE heeft elke gast
een photobooth op zak! Iedereen kan met zijn 

eigen smartphone foto’s en boomerangs maken. 
Deze komen meteen in een digitaal album en na

het feest sturen we de afdrukken op. 
Ook wie niet op jullie feest aanwezig is, 

kan van thuis uit deelnemen! kan van thuis uit deelnemen! 

Selfie Start

TRENDY TROUWEN MAGAZINE  13



TRENDY
t rouwen
M A G A Z I N E

Red Loft is de verrassend industriële omkadering van jouw buitengewone 

trouwdag. Deze voormalige textielfabriek en verborgen parel in het Gentse 

kijkt uit op een groene oase van rust: in het verlengde van de feestruimte 

biedt een tuin verkoeling en ontspanning, weg van de drukte van de stad. 

Het pand voelt aan als een blank canvas dat zich naargelang jouw wensen 

transformeert: van uitgebreide trouwreceptie over groots dansfeest tot 

elegant vijfgangendiner.

reservation@redloft.be
www.redloft.be

GENIETEN VAN DE AMBACHTELIJK BEREIDE FROZEN 
YOGHURT VAN FRUGES IS EEN UITZONDERLIJKE 
GEWAARWORDING. DEZE DELICATESSE TOVERT 

ONVERMIJDELIJK EEN GLIMLACH OP UW GEZICHT. 

Bent u benieuwd naar het geheim van Fruges? Dat zit in de 
ingrediënten: de lekkernij is gemaakt van biologische yoghurt, 
vers fruit en echte bijenhoning. Ook de garnituren of toppings 
zijn stuk voor stuk van eigen makelij. Fruges werkte samen met 
twee chef-koks en twee diëtistes om van de frozen yoghurt 
een gezonde en caloriearme smaaksensatie te maken.  

De frozen yoghurt wordt u bovendien aangeboden vanuit een 
wel heel bijzondere plek. De Fruges-truck is een eyecatcher 
van formaat, die voor een ongekende Wow-factor zorgt op 
uw feest. Een huwelijk, jubileum, communie- of lentefeest 
zijn immers geen alledaagse gebeurtenissen. Het zijn bijzon-
dere belevenissen waarvan u graag nog zolang mogelijk wil 
nagenieten. En met een beetje geluk zullen uw gasten het er 
jaren later nog over hebben.

Met Fruges is uw feest altijd uniek. De combinatie van de 
authentieke Fruges-truck met de heerlijk gezonde ambach-
telijke Fruges yoghurt, tilt uw feest naar ongekende hoogtes.

Wil u ook iets uitzonderlijks op uw speciale dag? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op. Tijdens een persoonlijk gesprek 
krijgt u de kans om Fruges met al uw zintuigen te proeven voor 
u een beslissing neemt. Met de code “TrendyTrouwen” krijgt u 
bovendien een korting van 10%.

Tot binnenkort!

Maxim Defraye

FRUGES - 
AMBACHTELIJKE 

FROZEN YOGHURT

info@fruges.be | www.fruges.be

R
ED
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C

TI
E

IS AANWEZIG OP  
VERSCHEIDENE  

BEURZEN  
IN UW REGIO!

CHECK DE DATA  
VAN DE BEURZEN  

IN ONZE KALENDER OP
WWW.TRENDYTROUWEN.BE
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biedt een tuin verkoeling en ontspanning, weg van de drukte van de stad. 

Het pand voelt aan als een blank canvas dat zich naargelang jouw wensen 

transformeert: van uitgebreide trouwreceptie over groots dansfeest tot 

elegant vijfgangendiner.

reservation@redloft.be
www.redloft.be



Lauwestraat  86 - 8560 WEVELGEM - Tel. 056 43 09 43 
Open van ma tot za 9u30 tot 12u & 13u30 tot 18u

Gratis overdekte parking
www.bijttebier.be - info@bijttebier.be

Je trouwdag is één van de belangrijkste 
momenten van je leven, en dat wil je 
met zoveel mogelijk vrienden en 
familie delen.
Het aanleggen van een huwelijkslijst is dan ook een leuk voorrecht. 
Elk koppel vindt het fijn om cadeaus te krijgen die ze echt mooi 
vinden en die passen met hun persoonlijkheid. Net zoals de gasten 
er ook op staan om een geschenk te geven waarvan ze weten dat 
het geapprecieerd zal worden en dat binnen de grenzen van hun 
budget valt. 

Je geniet als koppel bij Bijttebier van professionele begeleiding bij 
het samenstellen van je huwelijkslijst, ook wat multimedia betreft. 
Jullie lijst kan online geraadpleegd worden terwijl je zorgeloos naar 
je huwelijk kan toeleven. 

Bij Bijttebier hebben alle kwaliteitsmerken er een vaste stek en het 
assortiment omvat designobjecten, een volledig tafelgamma en alle 
kook- en keukenaccessoires.
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Fede di Oro | Burgemeester Vandenbogaerdelaan 15 | 8870 IZEGEM | 051 32 06 76
Openingsuren: elke dag mogelijk enkel na vrijblijvende afspraak zie website | Zaterdag 9-16u | Dinsdag- en donderdagavond open tot 22u 

      Prijzen en verdere informatie: www.eigencreaties.be | Alle trouwringen zijn aanpasbaar naar uw voorkeur!

www.eigencreaties.be

950 EIGEN CREATIES TROUWRINGEN | RUIMSTE AANBOD IN DE BENELUX
RECHTSTREEKSE VERKOOP AAN ATELIERPRIJS

Servicepunten België
Aalst - Leuven - Hasselt 

Antwerpen - Izegem

TRENDY TROUWEN MAGAZINE  17



C
H

EC
K

LI
ST

 B
U

D
G

ET
PL

A
N

N
ER

Save the Date  ........................................................................   .........................................................................

Uitnodiging  ........................................................................   .........................................................................

Postzegels  ........................................................................   .........................................................................

Bruidsjurk  ........................................................................   ......................................................................... 

Maatpak bruidegom  ........................................................................   .........................................................................

Schoenen bruid & bruidegom  ........................................................................   .........................................................................

Lingerie  ........................................................................   ......................................................................... 

Accessoires  ........................................................................   .........................................................................

Kleding van de bruidskindjes  ........................................................................   .........................................................................

Manicure, pedicure & tandarts  ........................................................................   ......................................................................... 

Kapper (+ proefbeurt)  ........................................................................   ......................................................................... 

Make-up (+ proefbeurt)  ........................................................................   ......................................................................... 

Ceremoniemeester  ........................................................................   .........................................................................

Ceremonievervoer  ........................................................................   .........................................................................

Bloemen & decoratie vervoer  ........................................................................   ......................................................................... 
Bruidsboeket  ........................................................................   .........................................................................

Stadhuis  ........................................................................   .........................................................................

Priester / dienst  ........................................................................   ......................................................................... 
Muziek dienst  ........................................................................   .........................................................................

Huwelijkskaars  ........................................................................   .........................................................................

Schaal / offergang / stroppers  ........................................................................   .........................................................................

Boekjes dienst  ........................................................................   ......................................................................... 
Trouwringen  ........................................................................   ......................................................................... 
Geschenk kindjes  ........................................................................   ......................................................................... 

Bloemen dienst  ........................................................................   .........................................................................  
Fotograaf   ........................................................................   .........................................................................

Videograaf   ........................................................................   .........................................................................

Receptie  ........................................................................   ......................................................................... 
Muziek receptie  ........................................................................   .........................................................................

Gastenboek  ........................................................................   ......................................................................... 

Avondfeest   ........................................................................   .........................................................................

Menukaarten & naamkaartjes  ........................................................................   ......................................................................... 

Dj   ........................................................................   .........................................................................

Danslessen    ........................................................................   .........................................................................

Bedanking (groot)ouders & getuigen  ........................................................................   .........................................................................

Bedanking gasten  ........................................................................   .........................................................................
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Andere kosten  ........................................................................   .........................................................................

TO DO RAMING KOSTPRIJS
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Trouwen doe je bij ons.

Fabriekstraat 39-43 Baasrode // 0475 36 09 83 // info@agaa.be
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Voor meer informatie, de websites  
van onze adverteerders, en extra 
informatie over trouwbeurzen in uw regio.

UW FEEST OP ONS RITME … SUCCES VERZEKERD!

0495 253 095 - info@djgerd.be - www.djgerd.be

Ceremoniële begeleiding op uw mooiste dag met oog voor detail.

  firstclassceremony.be  //     @firstclassceremony

www.firstclassceremony.be  //  0475 36 37 37  //  info@firstclassceremony.be

De mooie bloembinderij in het hart van Waregem werd in 1985 opgericht door 
Christine D’haene. Enkele jaren geleden deed dochter Stefanie haar intrede bij 
Art of flower en vorig jaar heeft zij de zaak van haar moeder overgenomen. 
Dankzij de jarenlange ervaring van Christine en de frisse ideeën van Stefanie is 
de stijlvolle, trendy zaak een gevestigde waarde in de wijde omgeving.

Stefanie volgde een doorgezette opleiding florist en dat is duidelijk merkbaar 
in haar werk. Dankzij haar klassieke scholing heeft ze veel aandacht voor 
mooi gebonden boeketten, klassiek steekwerk, harmonieuze kleurpaletten 
en het gebruik van seizoensbloemen. Daarnaast hanteert ze een breed scala 

Trouwfeesten en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Van het bruidsboeket over de aankleding van de zaal tot de fotoshoot 
en de receptie - de sfeer van uw grote dag wordt mee bepaald door de 
bloemen die u koos. Een weldoordachte keuze is dus erg belangrijk.

Bij ‘Art of Flower’ bent u alvast in goede handen.

aan stijlen en beschikt ze over ruime technische bagage. Ze 
gaat dan ook geen enkele uitdaging uit de weg – van prach-
tige bloemenbogen over klassieke tafelstukken tot bohemian 
bruidsboeketten; bij Art of flower kan het allemaal.

U kunt in de bloembinderij terecht voor een enkel bruids-
boeket óf voor de hele aankleding van uw feest en ceremonie. 
Stefanie nodigt de trouwers uit in de winkel voor een persoon-
lijk gesprek. Daarbij polst ze naar de wensen en de stijl van het 
bruidspaar en bezorgt hen binnen de twee weken een offerte. 
Stefanie houdt ervan om mee te denken met het bruidskoppel 
en wil het liefst voor alle trouwers iets unieks creëren. Enkele 
weken voor de trouwdatum neemt ze opnieuw contact op om 
de laatste details door te nemen. Meestal werkt Art of flower in 
de regio, maar af en toe slaan ze hun vleugels uit. Zo hebben ze 
onder andere de imposante zaal van San Marco Village mogen 
aankleden.

Wat uw plannen, verlangens of 
wensen ook zijn, Art of flower 
zorgt voor de perfecte invulling 
ervan. Zelfs bij onvoorziene 
omstandigheden! Zo heeft het 
team ooit het prachtige bloem-
werk voor buiten in een mum van 
tijd binnen opgesteld, omdat het 
Belgische weer niet meezat. 

Met de ervaring en expertise van Art of flower zit u op rozen!

Broekstraat 81
8790 Waregem 
T 056 60 60 55

www.artofflower.be

www.trendytrouwen.be
www.mariagemagique.be

BEZOEK ONZE WEBSITE
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Hét doe-boek voor jouw 
bruiloftsplanning

www.fianceejournal.com

tips 
inspiratie 
gastenlijst 
dagplanning 
tafelschikking 
12-maanden to do lijst 
wat vraag je je leveranciers  

22  TRENDY TROUWEN MAGAZINE



Wij staan al jaren garant voor een professionele aanpak en bieden u voor elke 
gelegenheid de juiste tent. Gespecialiseerd in de verhuur van de beste kwali-
teit Sailcloth en Stretch tenten. Als kers op de taart, hebben we nu als enige in 
Europa ook een transparante Sailcloth in ons gamma. De Eye-catcher voor uw 
(trouw)feest. We onderscheiden ons door de kwaliteit van ons materiaal en de 
opbouw van onze tenten, door in te zetten op flexibiliteit maar ook door steeds 
nieuwe producten te voorzien en de aankleding van onze tenten uit te breiden.

Zilvererf Business Park | ‘s Gravenstraat 197 | 9810 Nazareth | 2vrent.be

VERHUUR VAN UNIEKE EN OOGSTRELENDE 
TENTEN VOOR UW (TROUW)FEEST. 
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Bruidskledij
Suite- en Feestkledij

Heren kostuums verkoop en verhuur 

Openingsuren: van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u.
Gesloten op zondag en maandag.

Wingenestraat 8C - 9880 Aalter
09/374 65 65

www.cony.be

Uw wensen, op maat gemaakt.

www.staen.be
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   Een karaktervolle locatie voor onvergetelijke momenten
Huwelijksfeesten & privé- of zakelijke events

Persoonlijke begeleiding door Traiteur Leconte
Creatieve keuken

WWW.KASTEELTELAKE.BE - WWW.TRAITEUR-LECONTE.COM

KASTEEL TE LAKE, LINKEROEVER 37, 9870 ZULTE - INFO@KASTEELTELAKE.BE - T. 0493 43 65 56



UNIEKE TROUWLOCATIES

Restaurant De Kas is een unieke locatie in de wijk 
Watergraafsmeer in Amsterdam Oost. De eerste stenen 
voor deze Amsterdamse stadskwekerij in Park Frankendael 
– tussen de Rembrandt-toren en de oude gevels van de wijk 
– werden gelegd in 1926. Sinds 2001 is er een restaurant 
gevestigd. De Kas heeft verschillende prachtige ruimtes die 
dienst kunnen doen als trouwlocatie. Bovendien bieden zij 
heerlijk eten dat op de locatie zelf wordt gekweekt. 
www.restaurantdekas.com

Aan de Keizersgracht in het hart van Amsterdam staat het 
woonhuis van de regentenfamilie Van Loon. Dit is wellicht 
een van de fraaiste huizen van de stad, en het museum 
biedt een prachtig beeld van de wooncultuur van de familie 
Van Loon. Je kan de woning bezoeken, of huren als locatie 
voor je ceremonie en feest.
www.museumvanloon.nl 
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BRUISEND 
AMSTERDAM MET  

EEN EXOTISCH 
KANTJE 

DE VOORBIJE EDITIES NAMEN WE JULLIE MEE OP 
ROMANTISCHE UITSTAP NAAR REIMS EN PARIJS EN 

VORIG JAAR TROKKEN WE NAAR HET PRACHTIGE 
‘LA BUTTE AUX BOIS’ IN LANAKEN. DIT JAAR GINGEN 
WE EEN KIJKJE NEMEN BIJ ONZE NOORDERBUREN, 

WAAR WE KONDEN GENIETEN VAN HET STADSLEVEN 
ÉN VAN GEZELLIGE QUALITY-TIME MET TWEE. 

WE LATEN JULLIE GRAAG EVEN MEE-DROMEN.

lees verder op pagina 28

foto: Amsterdam

foto: Amsterdam
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Maatpak
vanaf € 595

Labaere Zottegem | Hoogstraat 7 t/m 17 | 9620 Zottegem | T 09 360 02 47
Open: ma: 13u30-18u30 | di-do: 9u30-12u & 13u30-18u30 | vr: doorlopend 9u30-18u30 | za: doorlopend 9u30-18u | Gesloten: maandagvoormiddag en zondag

  www.facebook.com/zottegem.labaere    Parking plan op www.labaere.be

Waarom maatwerk?
Niets past beter dan een maatpak, 
ook gekend als een custom suit of 

made-to-measure suit. Niets voelt beter
dan het dragen van je gepersonaliseerde 

kostuum. Niets geeft meer genot, 
dan kiezen wat je écht wilt!

Ready to be unique? Being a gentleman is a matter of choice.

GENTLEMEN’S
CLUB

18 64
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Het Conservatorium Hotel werd al herhaaldelijk uitge-
roepen tot beste luxehotel van Nederland. Deze architec-
turale parel is gelegen in het Museumkwartier, vlakbij alle 
toeristische bezienswaardigheden. Het Conservatorium 
Hotel is bovendien een van de meest gerenommeerde 
locaties voor een huwelijksaanzoek of trouwfeest. Hun 
weddingplanner helpt je graag om je wensen te verwezen-
lijken. 
www.conservatoriumhotel.com 

Amsterdam telt nog een handvol unieke trouwlocaties. 
Check zeker even The Grand (www.sofitel-thelegend- 
thegrand.com) en Waldorf Amsterdam als je graag in 
een iconisch hotel wilt trouwen. Tot slot is er nog Huize 
Frankendael – ooit een schitterend zomerverblijf buiten 
de stad en nu een beschermd rijksmonument met een 
prachtig park en stijltuinen. Je kunt er heerlijk eten bij een 
ongeëvenaard uitzicht.
www.huizefrankendael.nl  

EEN EXOTISCH DROOMVERBLIJF

Hotel Jakarta ****   www.hoteljakarta.amsterdam  
Duizenden schepen en hun passagiers, tonnen aan goederen 
en een schat aan verhalen… Het Java-eiland in Amsterdam 
heeft een bewogen geschiedenis. Het werd eind 19e eeuw 
aangelegd als golfbreker voor de Oostelijke Handelskade en 
is sindsdien een van de bekendste namen in de Nederlandse 
maritieme geschiedenis. Tot 1970 was het de thuishaven 
van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Grote oceaan-
stomers voeren van hieruit in lijndienst op Nederlands-Indië 
en ze vervoerden post, goederen en passagiers. 

Op deze locatie vind je nu Hotel Jakarta. Het is een uniek en 
duurzaam hotel aan het IJ. Zoals de oorsprong en naam doen 
vermoeden, is de Indonesische toets niet ver te zoeken. De 
meeste van de 200 luxekamers beschikken over een balkon 
met panoramisch uitzicht over het IJ of het station. Je kunt er 
zalig genieten van een cocktail in de Skybar Malabar op de 
8e en 9e verdieping, of je laten verwennen in de WellCome 
Wellness. 

LEKKER TAFELEN 

Een niet te missen plek voor gastronomisch genieten in 
Amsterdam is Moon. Het restaurant bevindt zich bovenop 
de A’DAM Toren, dus hier eet je letterlijk en figuurlijk op 
hoog niveau. Het 360° uitzicht over de stad vanuit het 
roterende restaurant maakt de ervaring absoluut specta-
culair. Jaimie van Heije van het gelijknamige restaurant in 
Ouderkerk aan de Amstel is de signature chef van Moon 
en samen met chef-kok Tommy den Hartog kookt hij de 
sterren van de hemel.

Amsterdam is een waar paradijs voor wie lekker wil eten. 
Geisha, Mos, MR Porter, WOLF Atelier of Café George… 
Er is keuze te over, van comfort food tot adresjes voor 
echte foodies! Wil je echt de gastronomische toer op, dan 
kunnen we je alvast deze toppers onder de sterrenrestau-
rants aanraden: RIJKS (*), The Duchess (*), Vinkeles (*), 
Spectrum (**) en Moshik (**). 

foto: Huize Frankendael

foto: Conservatorium Hotel

foto: Hotel Jakarta

foto: Hotel Jakarta

foto: Amsterdam
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Gelegen nabij Brugge en Torhout bevindt zich het eigentijdse en stijlvolle 
feestzalencomplex Salons Denotter. Wie kiest voor een zaal met ruimte die 
baadt in het licht vindt hier ongetwijfeld zijn droomlocatie voor een prachtig 
huwelijksfeest. De harmonie tussen sfeer en culinair genot bezorgt u een on-
vergetelijke dag waarbij oogstrelende gerechten, stijlvolle bediening met oog 
voor detail en gastvrijheid het verschil maken. Als perfecte afsluiter van een 
huwelijksfeest bieden wij het bruidspaar een luxe overnachting aan in één van 
onze hotelkamers.

Torhoutsesteenweg 76
8210 Zedelgem
050 24 14 74
info@denotter.be 

www.denotter.be

Denotter Catering  
verzorgt uw catering,  
partyservice, alsook  
uw huwelijksfeest  
op uw locatie  
naar keuze.

uw partner voor feesten, seminaries en catering

Salons

Torhoutsesteenweg 76 - 8210 Zedelgem - 050 24 14 74
www.denotter.be - info@denotter.be
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Rembo styling | Marylise | Luna Novias by Rosa Clara 

Ladybird | Modeca | Demetrios | Cymbeline | Mori Lee

Oni Onik | Vera Mont | Mori Lee Bridesmaids

BRUIDS-, SUITE- EN AVONDKLEDIJ 
Gentstraat 59 - 9800 Deinze - T: 09 336 79 69
www.bruidscouture-elena.be - info@bruidscouture-elena.be

juwelier Bulteel
Ontwerp en creatie van juwelen in eigen atelier

Parkstraat 7 - 9100 Sint-Niklaas
03 776 52 53 - bulteel.dirk@skynet.be 
www.dirkbulteel.be - www.kimjewels.com

Openingsuren

Dinsdag - Vrijdag: 13.00u tot 18.00u
Zaterdag: 10.00u tot 18.00u
Zondag - Maandag: Gesloten
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www.thebestbox.be

www.thebestbox.be
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BLOEMENMEISJES EN -JONGES, NEEFJES EN NICHTJES 
DIE DE RINGEN BRENGEN, DANSENDE KLEUTERS 
TIJDENS HET FEEST… KINDEREN KUNNEN ECHTE 

SFEERMAKERS ZIJN OP EEN BRUILOFT. WILT U ALLE 
KINDEREN UIT UW FAMILIE EN VRIENDENKRING 
UITNODIGEN VOOR DEZE BIJZONDERE DAG, EN 

TEGELIJKERTIJD ONGESTOORD VAN UW HUWELIJK 
GENIETEN? DAT KAN, DANKZIJ ‘BABYSITS’, HET 

ONLINE BABYSITPLATFORM VAN BELGIË. 

Kinderen zijn ontzettend leuk, maar onvoorspelbaar. En dat is 
tijdens een bruiloft niet anders. Wij raden u aan om hiermee 
rekening te houden bij het plannen van uw feest. Wellicht 
moeten er af en toe luiers verschoond worden, krijgt een 
kleuter een huilbui of gaan kinderen zich vervelen. Als bruids-
paar hebt u op deze dag geen tijd om u hierover zorgen te 
maken. Bovendien is het ook voor uw gasten aangenamer als 
ze zorgeloos van het feest kunnen genieten. 

Een babysitter inhuren is dan ook de ideale oplossing. Babysits.
be is een online platform waarop meer dan 19.000 babysitters 
zijn ingeschreven. Dit is de ideale plek om een babysitter te 
vinden bij u in de buurt, of in de buurt van uw trouwlocatie.  

Tijdens de hele bruiloft houdt de babysitter een oogje op 
alle aanwezige kinderen. Hij of zij kan de kinderen tijdens de 
ceremonie entertainen door met hen een cadeautje voor het 
bruidspaar te knutselen en tijdens het feest dansen ze samen 
of spelen ze spelletjes. En er is altijd iemand in de buurt om 
te troosten, af te leiden of luiers te verschonen. Met een 
babysitter op uw feest hebben de kinderen een speelkame-
raadje dat voor hen zorgt en zullen zij én de andere gasten 
zich volop vermaken! 

EEN BABYSITTER  
OP UW BRUILOFT 

www.babysits.be

HET ONLINE BABYSIT PLATFORM VAN BELGIË
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ELSIKA IS EEN ZAAK UIT DE DUIZEND. U VINDT 
ER ALLES WAT U NODIG HEBT OM UW FEEST 

STIJLVOL AAN TE KLEDEN, EN NOG VEEL MEER.  
DE PERSOONLIJKE AANPAK EN HET ADVIES VAN 

HET TEAM ZORGEN VOOR EEN UNIEK RESULTAAT 
WAAR U NOG LANG KUNT VAN NAGENIETEN.

De bloemenafdeling van Elsika is gespecialiseerd in bruids-
werk op maat. Van bloemstukken voor ceremoniewagens, 
over corsages, boeketten voor de bruidsmeisjes, versiering in 
de kerk of sfeervolle tafelstukjes tot feeërieke versiering voor 
het haar van de bruid – Elsika zet uw huwelijksdag letterlijk 
in de bloemen. Alles wordt aangepast aan uw persoonlijke 
wensen en budget.

Daarnaast kunt u bij Elsika ook terecht voor alle soorten en 
combinaties van ballonnen. Als u op zoek bent naar originele, 
stijlvolle decoratie en heuse kunststukjes, bent u hier aan het 
juiste adres. Wat Elsika met ballonnen maakt overstijgt alle 
verwachtingen. Prachtige bogen, trossen en pilaren, geperso-
naliseerde ballonnen of een persoonlijke cadeauballon met 
geld of een geschenkje erin: het kan allemaal.

Tot slot biedt Elsika ook fijne geschenkartikelen aan: snoep-
taarten, geur- en andere kaarsen en allerlei knuffels zijn maar 
een greep uit het ruime aanbod.

Kom een kijkje nemen in de winkel in Brugge en laat u inspi-
reren door Elsika. U bent verzekerd van een unieke toets voor 
uw huwelijksfeest!

EEN CHARMANTE AANPAK 
VOOR EEN STIJLVOL FEEST

info@elsika.be | www.elsika.be | www.elsika.shop 
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In het landelijke Kortemark treedt u binnen in een oase van rust en groen. De hoge ramen 
van de orangerie laten een weldadig licht vallen over de feestelijk gedekte tafels. In dit 
prachtige decor schuiven de gasten aan voor het banket. Het feest kan beginnen... “Ten 
Boogaerde” is meer dan een zaal... het is een belevenis. Ook uw huwelijk verdient een 
dergelijke aanpak. Bel ons vandaag nog voor een afspraak. Een speciale brochure toont u 
alle mogelijkheden voor een feest op maat! Alvast tot ziens.

www.tenboogaerde.be
Didier Deylgat en Isabel Joseph - Hoogledestraat 97a - 8610 Kortemark

T. 0479 68 21 10 - F. 051 77 16 14 - info@tenboogaerde.be
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DE MOOISTE DAG
BELEEF JE SAMEN

// met Bruid & Bruidegom Magazine!

bruidsmode          accessoires          decoratie          bruidsfotografie          locaties en meer!

Bruidmedia BVBA | Hoogboomsteenweg 147B | 2930 Brasschaat | tel. 03 808 35 55 | www.bruidenbruidegom.be

CHECK
OOK ONZE WEBSITE

BRUIDENBRUIDEGOM.BE
VOOR HANDIGE TOOLS,

ZOALS EEN INTERACTIEVE
GASTENLIJST EN
BUDGETPLANNER
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The wedding of your dreams
 with Viva Blooming

Fine art wedding flowers met een

hedendaagse touch.

Uw stylingspecialist die meedenkt in elk

concept en dit volledig mee uitwerkt.

Wij ontzorgen u ook op uw huwelijksdag

door de creaties zelf te verplaatsen van

de kerk naar de zaal, naar...

info@vivablooming.be
www.vivablooming.be

Follow us 

Maalsesteenweg 187 - 8310 Brugge
Open van 10-12u. en van 14-18u., 

zaterdags van 11-17u. doorlopend.
Zondag en maandag gesloten.

wij   maken   het
speciaal  voor   jou

Juwelenfabrikant in 18kt goud en diamant. 
Wij maken juwelen volgens jouw idee of ontwerp, 

zelfs met jouw edelstenen of oud goud. 
Specialisatie customised juwelen, 
verlovingsringen en trouwringen.

Voor een belangrijke aankoop, 
maak een afspraak via tel. 050 35 35 02, 

wij maken graag extra tijd voor jou vrij.

JUWELENFABRIKANT · 18KT GOUD EN DIAMANT
rechtstreekse verkoop aan particulier

Wij doen ook op afspraak expertises en waardebepalingen  
voor notarissen, veilinghuizen en families

in het kader van verdeling, successie of verzekeringdossiers.

adv trendy 72,5x220 groen2020.indd   1adv trendy 72,5x220 groen2020.indd   1 10/04/20   10:1510/04/20   10:15
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Barbara Sarafian
Baronio
Bobbies
Canada Goose
Emporio Armani
Façonnable
Maison Montagut
MC2 Saint Barth
Paoloni
Parajumpers
Polo Ralph Lauren
Steel & Barnett
Woolrich

Henegouwenstraat 3, 9000 Gent
www.gallerialaurenzo.be

huwelijken • bloemen • smaken • bloemenabonnement
business-to-business • events • etalage

Kuiperskaai 11 A, 9000 Gent • 0486 361 960
info@flowerflavor.be • www.flvvr.be • #flvvr_flowerflavordesign

Smell & Taste
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Brouwerijstraat 1 - 8870 Izegem - info@bierkasteel.be - www.bierkasteel.be - Visits & Events: +32 (0)51/62 27 30

• Loge voor het trouwkoppel ter beschikking.

• 

• Vrijheid om zelf leveranciers te kiezen zoals DJ, bloemist… Wij werken 100 % met 
inhouse catering!

• 250 gratis parkingplaatsen.

• Free Wifi.

• Ruime en esthetische binnentuin.

• Mogelijkheid tot het nemen van foto’s in de brouwzaal of foederzaal exclusief voor 
trouwkoppels.

• Op 5 min rijden van afrit Izegem E403.

BRUISENDE TROUWFEESTEN IN
HET BIERKASTEEL!  

DUNKERQUE
IZEGEM

BRUGGE

KORTRIJK

LILLE

GENT

ANTWERPEN

NEDERLAND

BELGIË
FRANCE

BRUSSEL

VEURNE

OOSTENDE

DOORNIK
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HET AANZOEK

In 2014 had Frederic in de krant een artikel gelezen over 
‘La Casa di Giulietta’ in Verona. Bij dat huis hoort een kleine 
achtertuin en het balkon van Juliet, waar zij en Romeo 
elkaar voor het eerst hun liefde verklaarden. Dat leek hem 
de perfecte plaats om een aanzoek te doen. Hij plande alles 
tot in detail. Op 15 februari 2015 zou het koppel vieren 
dat ze twee jaar samen waren, dus wilde Frederic tijdens 
het Valentijnsweekend samen met Annabel op citytrip. De 
romantische tweedaagse naar Verona en Venetië legde 
hij zes maanden op voorhand vast. Partner Annabel wist 
absoluut niet waarheen de uitstap zou gaan. Het duurde 
tot aan de douanepost op de luchthaven van Zaventem 
vooraleer ze wist waar ze naartoe vlogen. Over de nakende 
verloving en de ring had Frederic uiteraard nog geen woord 
gerept. Met de huurwagen trokken ze vanuit de luchthaven 
naar Verona, waar ze in ‘Le suite di Giulietta’ verbleven, 
een mooie locatie met zicht op la Casa de Giulietta en het 
binnenplein.  Tijdens een bezoek aan het beroemde huis 
stonden ze aan te schuiven in de lange rij om op het balkon 
te poseren voor een fotograaf. Net wanneer zij aan de beurt 
waren, ging Frederic op de knie en toonde hij Annabel de 
ring. Toen zij daarop ja zei, begon de hele rij achter hen te 
applaudisseren. Het bezoek aan Venetië de dag nadien was 
een prachtige afsluiter van een geslaagde citytrip.
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Annabel &  
Frederic

TROUWDATUM: 24 AUGUSTUS 2019
VOORBEREIDINGSTIJD: MEER DAN EEN JAAR

LOCATIE: LODEWIJK VAN MALE
OPENINGSDANS: BENEATH YOUR 

BEAUTIFUL, EMELI SANDÉ

lees verder op pagina 42
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We nemen graag de tijd voor jullie.
Maak een afspraak, zo kunnen we jullie op een persoonlijke 

manier begeleiden voor het maken van jullie keuze.

Alle stijlen van modern tot klassiek.  
Eigen atelier voor op maat gemaakte trouwringen.

Kom je op afspraak  
dan krijg je een gratis ontbijt 

Neerstraat 1 Markt - 8810 Lichtervelde
051/722295 - info@gysels.be

www.gysels.be

-10%
+ GRATIS

GRAVURES

HET AANZOEK

In 2014 had Frederic in de krant een artikel gelezen over 
‘La Casa di Giulietta’ in Verona. Bij dat huis hoort een kleine 
achtertuin en het balkon van Juliet, waar zij en Romeo 
elkaar voor het eerst hun liefde verklaarden. Dat leek hem 
de perfecte plaats om een aanzoek te doen. Hij plande alles 
tot in detail. Op 15 februari 2015 zou het koppel vieren 
dat ze twee jaar samen waren, dus wilde Frederic tijdens 
het Valentijnsweekend samen met Annabel op citytrip. De 
romantische tweedaagse naar Verona en Venetië legde 
hij zes maanden op voorhand vast. Partner Annabel wist 
absoluut niet waarheen de uitstap zou gaan. Het duurde 
tot aan de douanepost op de luchthaven van Zaventem 
vooraleer ze wist waar ze naartoe vlogen. Over de nakende 
verloving en de ring had Frederic uiteraard nog geen woord 
gerept. Met de huurwagen trokken ze vanuit de luchthaven 
naar Verona, waar ze in ‘Le suite di Giulietta’ verbleven, 
een mooie locatie met zicht op la Casa de Giulietta en het 
binnenplein.  Tijdens een bezoek aan het beroemde huis 
stonden ze aan te schuiven in de lange rij om op het balkon 
te poseren voor een fotograaf. Net wanneer zij aan de beurt 
waren, ging Frederic op de knie en toonde hij Annabel de 
ring. Toen zij daarop ja zei, begon de hele rij achter hen te 
applaudisseren. Het bezoek aan Venetië de dag nadien was 
een prachtige afsluiter van een geslaagde citytrip.
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TROUWDATUM: 24 AUGUSTUS 2019
VOORBEREIDINGSTIJD: MEER DAN EEN JAAR

LOCATIE: LODEWIJK VAN MALE
OPENINGSDANS: BENEATH YOUR 

BEAUTIFUL, EMELI SANDÉ

lees verder op pagina 42

TRENDY TROUWEN MAGAZINE  39



40  TRENDY TROUWEN MAGAZINE



TRENDY TROUWEN MAGAZINE  41



DE VOORBEREIDING

Door allerlei omstandigheden zat er heel wat tijd tussen het 
aanzoek en het eigenlijke huwelijk. Vier en een half jaar om 
precies te zijn. Net voor de citytrip was Annabel namelijk 
zwanger geworden – iets sneller dan ze had verwacht. Door 
dit mooie nieuws besloot het koppel om het huwelijk nog 
even uit te stellen en op 28 september 2015 werd hun zoon 
Lucas geboren. Ze beslisten uiteindelijk om in mei 2018 
te trouwen voor de wet. Die dag gingen ze samen met de 
dichtste familie uit eten om het huwelijk te vieren. Daarna 
prikten ze de datum voor hun kerkelijk huwelijk. Dat zou 
24 augustus 2019 worden. Als locatie konden ze feest-
zaal Lodewijk van Male in Sint-Kruis vastleggen. Annabel 
en Frederic hadden nu meer dan een jaar de tijd om de 
ceremonie en het feest voor te bereiden. Ze organiseerden 
alles zelf en de voorbereiding verliep vlekkeloos.

DE GROTE DAG

Op de grote dag waren zowel Annabel als Frederic erg zenuw-
achtig. Hun zoontje Lucas (4 jaar) en Frederics dochters (12 
en 15 jaar) uit een vorig huwelijk leken af en toe net iets té 
enthousiast, maar alles verliep uiteindelijk heerlijk probleem-
loos. De prachtige tuin met vijver en fontein van het domein 
Lodewijk van Male was de ideale locatie voor de fotoshoot. 
Daarna ging het gezelschap naar de kerkdienst om 15.30u. 
Toen de receptie begon om 17u, viel alle druk van de 
schouders van Annabel en Frederic. Fotoshoot, kerkdienst, 
receptie en avondfeest sloten naadloos op elkaar aan, zodat 
er geen lege momenten waren. Na het dessertbuffet kwam 
de openingsdans rond 23u. Daarbij koos het bruidspaar voor 
‘Beneath your beautiful’ van Emeli Sandé.  Het dansfeest 
kwam een beetje traag op gang, maar vanaf 1.30u was er 
geen houden meer aan. Tot 4u ’s morgens werd er continue 
gedanst. Gelukkig hadden Annabel en Frederic een snack 
voorzien – om 2u konden de dansers wat extra energie 
opdoen met lekkere frietjes en mini-hotdogs. Twee dagen na 
het trouwfeest vertrok het bruidspaar op huwelijksreis naar 
het prachtige Mauritius.

DE TIPS VAN ANNABEL & FREDERIC

De eerste tip van Annabel en Frederic ligt misschien wat 
voor de hand, maar is daarom niet minder terecht: geniet 
ten volle van je grote dag, want je hebt er ontzettend veel 
voorbereidend werk in gestoken. En voor je het weet is het 
voorbij. De keuze voor een koets met vier paarden vindt 
het koppel ook zeker een aanrader. Dat was voor hen én 
voor de kinderen een absolute meerwaarde. Verder raden 
Annabel en Frederic aan om een proefdiner te plannen, 
kapsel en make-up op voorhand te testen en twee locaties 
te voorzien voor de fotoshoot. Zo zijn er geen problemen 
als je te kampen hebt met slecht weer. En waarom niet een 
mirrorbooth huren in plaats van een photobooth?

DE KEUZE VAN ANNABEL & FREDERIC

• Locatie: Lodewijk Van Maele
• Kledij bruid: La Sposa
• Kledij bruidegom: Café Costume
• Juwelier: Antwerp Or 
• Bloemist/ballonnen: Het Ballonneke
• Dj: Dj Hanz
• Fotograaf: Myrthe Vandendriessche
• Vervoer: Paard en Koets 
• Drukkerij: Janssens Drukcenter
• Photobooth: Mirrorbooth
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De Spektakelzaal in de Diaz Arena is een unieke locatie voor  
uw trouwfeest. De receptie kan plaatsvinden op de voetbalstip,  
als symbolische aftrap van jullie leven samen.
Het diner en dansfeest kan in de multifunctionele spektakelzaal 
plaatsvinden, die beschikt over een volledig uitgeruste keuken,  
een geluidsinstallatie, een podium, een ledwall en  
projectiemogelijkheden.  
Verder zit de opbouw, afbouw, schoonmaak, meubilair,  
vestiaire, technische ondersteuning en nutsvoorzieningen  
inbegrepen in de prijs.

Tijs Van Wauwe
events@kvo.be
0497.79.16.93 

A symbolic  
kick-off of  
your life  
together

DIAZ ARENA

DE VOORBEREIDING

Door allerlei omstandigheden zat er heel wat tijd tussen het 
aanzoek en het eigenlijke huwelijk. Vier en een half jaar om 
precies te zijn. Net voor de citytrip was Annabel namelijk 
zwanger geworden – iets sneller dan ze had verwacht. Door 
dit mooie nieuws besloot het koppel om het huwelijk nog 
even uit te stellen en op 28 september 2015 werd hun zoon 
Lucas geboren. Ze beslisten uiteindelijk om in mei 2018 
te trouwen voor de wet. Die dag gingen ze samen met de 
dichtste familie uit eten om het huwelijk te vieren. Daarna 
prikten ze de datum voor hun kerkelijk huwelijk. Dat zou 
24 augustus 2019 worden. Als locatie konden ze feest-
zaal Lodewijk van Male in Sint-Kruis vastleggen. Annabel 
en Frederic hadden nu meer dan een jaar de tijd om de 
ceremonie en het feest voor te bereiden. Ze organiseerden 
alles zelf en de voorbereiding verliep vlekkeloos.

DE GROTE DAG

Op de grote dag waren zowel Annabel als Frederic erg zenuw-
achtig. Hun zoontje Lucas (4 jaar) en Frederics dochters (12 
en 15 jaar) uit een vorig huwelijk leken af en toe net iets té 
enthousiast, maar alles verliep uiteindelijk heerlijk probleem-
loos. De prachtige tuin met vijver en fontein van het domein 
Lodewijk van Male was de ideale locatie voor de fotoshoot. 
Daarna ging het gezelschap naar de kerkdienst om 15.30u. 
Toen de receptie begon om 17u, viel alle druk van de 
schouders van Annabel en Frederic. Fotoshoot, kerkdienst, 
receptie en avondfeest sloten naadloos op elkaar aan, zodat 
er geen lege momenten waren. Na het dessertbuffet kwam 
de openingsdans rond 23u. Daarbij koos het bruidspaar voor 
‘Beneath your beautiful’ van Emeli Sandé.  Het dansfeest 
kwam een beetje traag op gang, maar vanaf 1.30u was er 
geen houden meer aan. Tot 4u ’s morgens werd er continue 
gedanst. Gelukkig hadden Annabel en Frederic een snack 
voorzien – om 2u konden de dansers wat extra energie 
opdoen met lekkere frietjes en mini-hotdogs. Twee dagen na 
het trouwfeest vertrok het bruidspaar op huwelijksreis naar 
het prachtige Mauritius.

DE TIPS VAN ANNABEL & FREDERIC

De eerste tip van Annabel en Frederic ligt misschien wat 
voor de hand, maar is daarom niet minder terecht: geniet 
ten volle van je grote dag, want je hebt er ontzettend veel 
voorbereidend werk in gestoken. En voor je het weet is het 
voorbij. De keuze voor een koets met vier paarden vindt 
het koppel ook zeker een aanrader. Dat was voor hen én 
voor de kinderen een absolute meerwaarde. Verder raden 
Annabel en Frederic aan om een proefdiner te plannen, 
kapsel en make-up op voorhand te testen en twee locaties 
te voorzien voor de fotoshoot. Zo zijn er geen problemen 
als je te kampen hebt met slecht weer. En waarom niet een 
mirrorbooth huren in plaats van een photobooth?

DE KEUZE VAN ANNABEL & FREDERIC

• Locatie: Lodewijk Van Maele
• Kledij bruid: La Sposa
• Kledij bruidegom: Café Costume
• Juwelier: Antwerp Or 
• Bloemist/ballonnen: Het Ballonneke
• Dj: Dj Hanz
• Fotograaf: Myrthe Vandendriessche
• Vervoer: Paard en Koets 
• Drukkerij: Janssens Drukcenter
• Photobooth: Mirrorbooth
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Firenze

IN JANUARI 2019 BEZOCHT SIEN SAMEN 
MET HAAR MAMA DE TROUWBEURS  

IN KORTEMARK. ZE ZOU IN SEPTEMBER 
VAN DATZELFDE JAAR TROUWEN MET 

MILAN, EN ALLES WAS ZO GOED ALS 
GEREGELD. MAAR ZE WILDE GRAAG 

GENIETEN VAN DE SFEER OP  
DE BEURS EN HOOPTE NOG WAT  

EXTRA INSPIRATIE OP TE DOEN.  
HET LAATSTE WAT ZE HAD VERWACHT, 

WAS DAT ZE EEN CITYTRIP NAAR FIRENZE 
ZOU WINNEN, MÉT FOTOSHOOT. 
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Firenze

IN JANUARI 2019 BEZOCHT SIEN SAMEN 
MET HAAR MAMA DE TROUWBEURS  

IN KORTEMARK. ZE ZOU IN SEPTEMBER 
VAN DATZELFDE JAAR TROUWEN MET 

MILAN, EN ALLES WAS ZO GOED ALS 
GEREGELD. MAAR ZE WILDE GRAAG 

GENIETEN VAN DE SFEER OP  
DE BEURS EN HOOPTE NOG WAT  

EXTRA INSPIRATIE OP TE DOEN.  
HET LAATSTE WAT ZE HAD VERWACHT, 

WAS DAT ZE EEN CITYTRIP NAAR FIRENZE 
ZOU WINNEN, MÉT FOTOSHOOT. 

Sien kon zich eigenlijk niet eens herinneren dat ze het 
wedstrijdformulier had ingevuld. Door de drukte van de 
trouwbeurs en de opwinding voor haar huwelijk was ze dat 
helemaal uit het oog verloren. Ze won immers nooit wat... De 
verrassing was dan ook compleet toen ze in december het 
nieuws kreeg dat ze met Milan naar Firenze mocht reizen. De 
voorbereidingen verliepen vlot, en op woensdag 26 februari 
vertrok het jonge koppel naar Italië. 

Ze werden ’s morgens thuis opgehaald door Maître Philippe 
en zijn medewerkster Nancy en reden naar de luchthaven in 
Charleroi. Daar maakten ze kennis met Jeroen en Silvia, de 
fotografen. Het klikte meteen en het gezelschap kon op weg 
voor de driedaagse trip naar Firenze. Na een rustige vlucht 
bracht de taxichauffeur hen meteen naar Hotel Lungarno in het 
hartje van Firenze. Daar ze konden genieten van een prachtige 
kamer met zicht op de Ponte Vecchio over de Arno. De eerste 
dag viel er wat regen, maar dat hinderde Sien en Milan niet 
om de oude stad te verkennen en in een gezellig restaurant te 
dineren. Ze gingen vroeg naar bed, want de volgende morgen 
werden ze om 6u30 verwacht voor de fotoshoot. 

De taxichauffeur bracht het koppel ’s morgens vroeg naar hun 
eerste locatie. Het weer was opgeklaard en de zonsopgang 
met helderblauwe hemel vormde de perfecte achtergrond voor 
mooie foto’s op het Piazzale Michelangelo. De kou namen ze 
er graag bij, want ook daarvoor had het team een oplossing 
voorzien: tussen de fotosessies door werden Sien en Milan 
opgewarmd met dekens.
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Even later ging het gezelschap met de taxi terug naar het 
historisch centrum. De volgende halte werd de romantische 
brug Ponte Vecchio en daarna ging het richting Piazza 
della Signoria voor de Loggia dei Lanzi. Normaal is het 
verboden om foto’s te maken in de beeldengalerij met 
bekende beeldhouwwerken, maar dankzij Silvia’s talent voor 
onderhandelen wilde de bewaker wel een paar minuten een 
oogje dichtknijpen.

Tot slot trok het gezelschap naar de Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore. Deze Duomo of dom is een van de grootste 
kathedralen van Europa en krijgt dagelijks massa’s toeristen 
over de vloer. Dankzij de goede zorgen van het team verliep de 
fotoshoot ook hier probleemloos. De ochtend werd afgesloten 
met een heerlijk ontbijtbuffet in het hotel.

De rest van de dag gingen Sien en Milan samen shoppen in 
Firenze. Ze konden hun hart ophalen in de vele mooie winkels 
en boetiekjes. ’s Avonds kregen ze op hun hotelkamer een 
voorproefje van de foto’s, in goed gezelschap en met een fles 
wijn en enkele hapjes. Na het aperitief ging het team in de stad 
een hapje eten en sloten ze de dag af in de loungebar van het 
hotel.

Op vrijdag was de citytrip ten einde. Sien en Milan namen 
afscheid van de rest van het gezelschap en checkten uit. Ze 
brachten een laatste bezoek aan het historisch centrum van 
Firenze en maakten nog tijd voor een zonnig terras en een 
glaasje Aperol Spritz. In de vooravond bracht een taxi hen terug 
naar de luchthaven en vertrokken ze terug naar huis.
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Sien: ‘Wij willen graag het team van Trendy Trouwen 
bedanken voor de unieke ervaring. Zoiets zullen we geen 
tweede keer meemaken. We hebben genoten van het 
mooie Firenze, het lekkere eten en drinken, en we hebben 
leuke mensen leren kennen. We zullen dit nooit vergeten. 
Heel erg bedankt ook aan Silkfoto voor de prachtige 
foto’s. We konden ons geen mooiere herinnering aan 
ons huwelijk wensen! We raden iedereen aan om de 
trouwbeurs van Trendy Trouwen te bezoeken. Je doet er 
sowieso veel inspiratie op, en met wat geluk win je er ook 
nog een prachtreis bij!’
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Trendy Trouwen neemt u mee en  
staat in voor de organisatie, het vervoer,  

het verblijf en de fotoshoot.

Deelnemen kan door uw gegevens achter te laten bij ons in de stand  
op een van de beurzen waar Trendy Trouwen aanwezig is.  

U kunt ook deelnemen via onze website www.trendytrouwen.be.
Door deel te nemen gaat u akkoord met de deelnemingsvoorwaarden.

facebook.com/CoiffureBeaubelle

FOLLOW US ON

TRENDY
t rouwen
M A G A Z I N E

U AANGEBODEN DOOR

Win een 
fotoshoot



For info & reservations:

Palazzo Capponi, 16th Century - Florence, Tuscany 

For an Italian Wedding of Extraordinary Beauty

 •  ITALIAN PERSONALITY AND HOSPITALITY  •

events@lungarnocollection.com     |     +39 055 2726 6864     |     lungarnocollection.com



Kortrijkstraat 39 - 8700 Tielt - www.loosveldtbeirnaert.be

We volgen de volledige collecties van Duo, Atelier P., Aurodesign,  
Amici, Mémoire en Traditions. Breng ons zeker een bezoekje,  
afspraak maken kan op charlotte@loosveldtbeirnaert.be of  op 051 40 10 75. 
Steeds 10 % korting bij aankoop van een paar gouden trouwringen.

DIT JAAR BESTAAT JUWELIER  
LOOSVELDT-BEIRNAERT  
UIT TIELT 60 JAAR. 

Sinds kort werd de juwelierszaak verbouwd.  
We vonden het een ideaal moment om  
onze zaak nog een extra boost te geven.  
De grootste verandering na de verbouwingen 
is het ontstaan van onze huwelijkscorner.  
We hebben een erg gezellig plekje ingericht  
waar mensen in alle rust kunnen kiezen uit  
ons groot assortiment verlovings- en trouw ringen.  
Met de komst van onze huwelijks   corner hebben  
wij ons assortiment aan trouwringen ook  
uitgebreid. Op dit moment kunnen wij meer  
dan 450 modellen voorstellen.  
Bij het grote assortiment aan trouwringen  
hebben wij ook rekening gehouden met  
verschillende stijlen én met verschillende leeftijden.

Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN
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Trouwen in 
de Hippodroom 
van Oostende

Koningin Astridlaan 10
8400 Oostende
events@seapalace.be 

Bel Olivier voor meer 
informatie: 0495 81 81 41

Rond de renbaan ontwierp architect Antoine Dujardin prachtige zalen in  die de sfeer uit de 

wat de locatie een extra wauw-gevoel gaf.

trouwfeest.

Catering
De catering kan verzorgd worden door Choux de Bruxelles, 
maar Ostend Sea P’lace werkt ook samen met andere partners. 

Overnachten en parking
Ostend Sea P’lace ligt op een steenworp van het centrum van Oostende. 

eigen, ruime parking en er kan in de omgeving ook geparkeerd worden.

Hip’O
Evenemententhal

2165 m2 beschikbare ruimte.
500 tot 2600 staanplaatsen met receptietafels.
250 tot 1500 zitplaatsen voor een dinner.
500 tot 2500 plaatsen voor een walking dinner.

400 m2 beschikbare ruimte.
150 tot 350 staanplaatsen met receptietafels.
100 tot 250 zitplaatsen voor een dinner.
150 tot 350 plaatsen voor een walking dinner.

250 m2 beschikbare ruimte.
50 tot 200 staanplaatsen met receptietafels.
40 tot 160 zitplaatsen voor een dinner.
50 tot 180 plaatsen voor een walking dinner.

O’Drome
Club Bagatelle

VIP-zaal
Exclusieve ruimte

www.ostendseaplace.be
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w w w . w e d d i n g i n d u s t r y a w a r d s . b e

Event'L
www.eventl.be
@iam_eventl

Lux Visual Storytellers
www.luxvisualstorytellers.com

@luxvisualstorytellers

lots flower art
www.lotsflowerart.be

@lots_flower_art

Lux Visual Storytellers
www.luxvisualstorytellers.com

@luxvisualstorytellers

Maarten Provo
www.maartenprovo.be

@maartenprovo

Event'L
www.eventl.be
@iam_eventl

Dasi
www.dasi.be

@dasi.grafische_vormgeving

Kim Dèrvan
www.kimdervan.com

@kimdervan

Wedding Planner

DE WINNAARS VAN DE WEDDING INDUSTRY AWARDS 2020

Met dank aan

Grafisch designEntertainment

Fotografie

Videografie

DJ

Eventfloriste

Storyteller

PUBLIC CHOICE AWARD!

PUBLIC CHOICE AWARD!
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Uw event in kasteelgrandeur
Het Kasteel van Brasschaat werd in 2018 volledig gerenoveerd onder impuls van de gemeente Brasschaat en 
J&M Catering. Zowel de binnen- als de buitenkant werden gemoderniseerd met het grootste respect voor het  
authentieke karakter van het kasteel.

Omgeven door het prachtige Park van Brasschaat met vijvers, fonteinen en een unieke rozentuin is het Kasteel de perfecte setting 
voor uw feest, meeting, seminarie of teambuilding. Het Kasteel heeft 7 prachtige zalen met een capaciteit tot 450 personen en kan 
volledig of gedeeltelijk geboekt worden. Uw gasten zullen weg zijn van de imposante inkomhal en het zonnige terras met zicht op de 
parkvijver.

Voor de catering werkt het Kasteel samen met J&M Catering. J&M ontwikkelde foodconcepten op maat van het Kasteel, en zorgt 
met food, drinks, specifieke decoratie en ervaren  personeel steeds voor een totaalbeleving.

Niet enkel tijdens bedrijfs- en privé-evenementen legt het team van het Kasteel haar gasten in de watten. De maandelijkse brunch is 
de ideale gelegenheid voor culinaire quality time met vrienden en familie. De data vindt u op www.kasteelvanbrasschaat.be

Sales Executive
Tom De Kort
03/877 88 10
info@kasteelvanbrasschaat.be

Kasteel van Brasschaat
Hemelhoevedreef 1
2930 Brasschaat
03/650 11 00www.kasteelvanbrasschaat.be



www.fourchettecatering.be - info@fourchettecatering.be - M 0499 37 78 98

Zilverstraat 29 - 8000 Brugge
T 050/34 16 74 - info@suere.be

www.suere.be

Wij zijn gespecialiseerd in het  
maken van bruids- en suitekledij,  

van cocktail- en feestkledij.

Wij feliciteren u alvast met  
uw huwelijk of ander feest.  

Ontdek hoe Suère u als geen ander 
kan helpen bij het kiezen van de 

gepaste kledij voor deze speciale dag.

bruidskledij  

Suère

Geniet van onze jarenlange ervaring 
Ontdek op onze website  ons werk en prijzen

Foto’s om te verwateren

aan betaalbare prijzen
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Salon du

27 & 2827 & 28
mars
de 11h à 19h

MariageMariage
  

Centr’Expo 

Mouscron

2600 m² d’exposants



Entrée 5 euros
Contact: 0474/77 00 67
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OP HUWELIJKSREIS 
MET DE BESTE REISGIDS!

Het Honeymoon Handboek
Boordevol praktische tips over hoe jullie de ideale hotels selecteren, een realistisch 
budget opstellen en een huwelijksfeest in het buitenland organiseren. Dankzij de 
honeymoonkalender vinden jullie de ideale reisperiode voor elke bestemming.

Op huwelijksreis gaan is 
de leukste reden op de 
planeet om je werk opzij 
te schuiven en je langste 
en intensiefste tocht ooit 
te ondernemen. Neem 
voordat jullie jullie buc-
ketlist gaan afstrepen 
eerst even wat tijd voor 
de praktische zaken, zo 
maken jullie er samen 
een magische droomreis 
van. Hierbij alvast onze 
eerste drie tips.
 

17,99 euro - Uitgeverij Lannoo
te koop bij de boekhandel of via www.lannoo.be

1
2

3

Timing is alles
Informeer naar het laag- en hoogseizoen van jullie 
droombestemming. Het laagseizoen kan een inte-
ressante mogelijkheid zijn als jullie meer waar voor 
jullie geld willen.

Voordelen van DIY
Een doe-het-zelf-reis is eenvoudiger dan jullie den-
ken en de beloning is vaak veel groter dan een voor 
jullie uitgestippelde reis. Jullie starten jullie reis met 
een lovenswaardige hoeveelheid informatie die jul-
lie naar topervaringen zullen leiden.
 

Plan een honeymoon met verschillende stops
Jullie wennen in het begin aan een nieuwe wereld en 
jullie bouwen langzaam op. In het midden van de reis 
is er tijd voor spanning en avontuur, met late avond-
jes uit en veel sport. Op het einde van jullie reis gaan 
jullie voor de cooling down, een mooie ontspannen-
de afsluiter van jullie eerste reis als gehuwd koppel.
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HET AANZOEK

Lynn en Domien hadden het al vaak gehad over trouwen, 
maar meestal op een lacherige toon en zonder concrete 
plannen. Het was voor Lynn dan ook heel onverwacht toen 
Domien haar ten huwelijk vroeg op 8 september 2018. Het 
koppel was op vakantie in het mooie Kaapverdië en Domien 
stond erop om een standwandeling te maken. Zoals het 
hoort, ging hij door de knie en vroeg zijn geliefde om met 
hem te trouwen, met een verlovingsring die hij stiekem had 
gekocht. Lynn was ongelofelijk gecharmeerd – haar vriend 
was namelijk vreselijk nerveus en dat vond ze erg schattig. 
De datum voor hun grote dag werd geprikt op 1 februari 
2020.

DE VOORBEREIDING

Het koppel had ruim de tijd om alles te plannen en de 
voorbereiding verliep probleemloos en vlot. Ze kochten 
het boek ‘Wij trouwen’ van Femke De Swaef & Nele D’hoe. 
Daarin kregen ze massa’s informatie en konden ze zich stap 
voor stap voorbereiden. Wat ze in het boek niet vonden, 
zochten ze op het internet. Ook voor de uitnodigingen keken 
Lynn en Domien online en ze maakten ze helemaal zelf. Het 
menu voor het feest lieten ze dan weer over aan de plaatse-

K
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Lynn &  
Domien

TROUWDATUM: 1 FEBRUARI 2020
VOORBEREIDINGSTIJD: 17 MAANDEN
LOCATIE: THE FACULTY CLUB, LEUVEN

OPENINGSDANS: HAPPY TOGETHER, THE TURTLES

lees verder op pagina 64
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ERSENE
JUWELIER

Woon het smelten en smeden van 
uw ringen bij in ons atelier.  

Het is zonder twijfel een bijzonder 
gebeuren om uw trouwringen van 

vloeibaar goud tot schitterende 
juwelen te zien groeien!

Grote Markt 1 - 8870 Izegem - 051 30 31 04
Astridlaan 8 - 8310 Assebroek - 050 35 33 40

info@eversen.be - www.eversen.be

Trouwfeest - verjaardagsfeest - bedrijfsfeest - communie –
elke gelegenheid wordt een topper.
Top dj's met 30 jaar ervaring laten uw feest knallen met een professionele muziek- en 
lichtinstallatie.
Contacteer ons vandaag nog. Zo bent u zeker dat uw feest tot in de puntjes verzorgd wordt.

www.studiohappymusic.be

Trouwfeest - verjaardagsfeest - bedrijfsfeest - communie –
elke gelegenheid wordt een topper.
Top dj's met 30 jaar ervaring laten uw feest knallen met een professionele muziek- en 
lichtinstallatie.
Contacteer ons vandaag nog en u mag gerust zijn dat uw feest tot in de puntjes verzorgd wordt.

www.studiohappymusic.be

lichtinstallatie.
Contacteer ons vandaag nog en u mag gerust zijn dat uw feest tot in de puntjes verzorgd wordt.

STUDIO HAPPY MUSIC      Sint Maria-Aalterstraat 44 9880 Aalter      gsm 0478 422 588      tel. 09 371 60 74      info@studiohappymusic.be

www.studiohappymusic.be
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Faculty Club
Faculty Club is een unieke trouwlocatie in Leuven.  

Door de adembenemende ligging zijn de gerestaureerde gebouwen van het  

Groot Begijnhof (UNESCO werelderfgoed) de ideale plek voor uw huwelijksfeest.



  facultyclubleuven

  facultyclub

Faculty Club

Groot Begijnhof 14, 
3000 Leuven
T 016 32 95 00

info@facultyclub.be
www.facultyclub.be 

Voor de culinaire omkadering van uw feest heeft  
Faculty Club een uniek gastronomisch aanbod. Een 
zittend diner, een walking dinner, een buffet of een 
luxueuze receptie is allemaal mogelijk. We zorgen ook 
steeds voor een stijlvolle inkleding van onze zalen. De 
prachtige binnentuin en de 13de-eeuwse Infirmeriezaal 
zorgen voor een wauw-effect. Daarnaast staan klant 
en kwaliteit centraal. Om uw behoeften volledig in te 
lossen en optimale tevredenheid te garanderen, staat 
er steeds iemand in voor het onthaal en de begeleiding 
van onze klanten.

De centrale ligging en de vlotte bereikbaarheid (vlakbij 
de E40/E314 en op amper 15 minuten van de luchtha-
ven), het gastronomische cateringaanbod, de gratis 
parking en de overnachtingsmogelijkheden naast de 
deur maken van Faculty Club de geschikte trouwlocatie.

T R O U W E N  I N  E E N 
H I S T O R I S C H  K A D E R



lijke drukker ‘De serrist’ in Hoeilaart. Dat beviel hen uiteinde-
lijk toch het best. Het fysieke contact met een professional 
vonden ze een stuk aangenamer dan in hun eentje dingen 
uit te proberen op internet. Een echte taakverdeling hadden 
Lynn en Domien niet. Alles gebeurde in onderling overleg 
en door hen beiden, zonder bemoeienis van buitenaf. Lekker 
romantisch!

DE GROTE DAG

Op de dag van het feest was het koppel weliswaar zenuw-
achtig, maar toch niet gestresst. Lynn en Domien zijn er 
allebei op gesteld om de dingen kort en bondig te houden. 
Ze kozen dan ook voor een burgerlijke ceremonie die niet te 
lang zou duren. Op die manier bleef er meer tijd over voor 
wat zij het belangrijkste vinden: lekker eten en drinken, en 

een stevig feest. Hun vrienden en familie hadden het niet 
anders verwacht. Als locatie voor hun trouwgebeuren kozen 
ze voor the Faculty Club, een historische evenementlocatie 
in Leuven. Het was een echte aanrader. Alles was er tot in 
de puntjes verzorgd en perfect in orde. Ook het dansfeest 
was een absolute topper! Als openingsdans kozen de tortel-
duifjes voor ‘Happy together’ van The Turtles. Ze hadden 
zich speciaal voor de gelegenheid ingeschreven voor een 
reeks danslessen en hebben daar onzettend van genoten.

ANEKDOTE 

Zoals gezegd verliep alles erg vlot, maar er was een 
probleempje met de photobooth. Dat was een spijtig 
voorval, maar het koppel liet het niet aan hun hart komen. 
Ze hadden sowieso gekozen voor een photobooth omdat dit 
stilaan tot het repertoire van trouwfeesten behoort, maar 
achteraf bekeken vonden ze het toch niet echt een must. 
De sfeer van het feest werd er in elk geval niet minder om.

DE TIPS VAN LYNN & DOMIEN

• Op internet kun je als trouwkoppel alle info vinden die 
je zoekt. Maar Lynn en Domien raden aan om jezelf te 
blijven en je niet te veel te laten leiden door wat ‘in’ is. 
Voor je het weet doe je immers dingen die misschien 
niet helemaal bij jullie horen.

• Het is jullie grote dag, dus je mag best een beetje 
egoïstisch zijn. Alles gaat zo snel dat je zou vergeten 
te genieten. Daarom hadden Lynn en Domien zich 
voorgenomen om zoveel mogelijk met iedereen te 
praten en contact te hebben tot en met het diner. Vanaf 
dat moment zouden feesten en dansen centraal staan! 
Dat lukte bij Lynn net iets beter dan bij Domien, die er 
achteraf wat spijt van had dat hij niet meer had genoten 
van het dansfeest.

DE KEUZES VAN LYNN & DOMIEN

• Kledij bruidegom: Café Costume
• Bruidskledij: Dianna David
• Feestzaal: The Faculty Club, Leuven
• Trouwringen: Juwelen Dekock, Hoeilaart
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Dat lukte bij Lynn net iets beter dan bij Domien, die er 
achteraf wat spijt van had dat hij niet meer had genoten 
van het dansfeest.

DE KEUZES VAN LYNN & DOMIEN

• Kledij bruidegom: Café Costume
• Bruidskledij: Dianna David
• Feestzaal: The Faculty Club, Leuven
• Trouwringen: Juwelen Dekock, Hoeilaart

Voshoek 2 - 8610 Kortemark
Ieperstraat 81 - 8930 Menen
T 051 570 560 - T 056 518 575
info@in-print.be
www.in-print.be

SAVE THE DATE
UITNODIGINGEN

MENU’S 
MISBOEKJES

DOOSJES/PUZZELS
2D BLOCS

KRASLOTEN
WELKOMBORD(EN)

BEDRUKTE SERVETTEN
FOLIE DRUK

UITKAPPINGEN
...
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nu ook

met vernis
(reliëfdruk) 8 VERSCHILLENDE KLEUREN!

GEEN CLICHÉKOSTEN
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HARTELIJKE GASTVRIJHHEID 
IN SALONS TER VELDE

Bovenop de hoffelijke service zijn de gerechten van uit-
stekende kwaliteit tegen een zeer correcte prijs. 

Het gebouw, het interieur met de typische lusters, en de om-
liggende weilanden geven het geheel nog een extra vleugje 
charme. En alles is voorzien voor een geslaagd huwelijksfeest: 
ruime parking, airco, wifi, moderne muziekinstallatie met 
draadloze micro, beamer, gezellige veranda, (speel)tuin, ...

Tot binnenkort!

Eernegemsestraat 151
8211 Aartrijke
050/20 04 02

www.salonstervelde.be

ROBEL
couture

BRUIDSKLEDIJ - FEESTKLEDIJ
ACCESSOIRES

HEEL RUIME KEUZE 
VAN MAAT 34 TOT 56

Ooststraat 43 - 8800 Roeselare - Tel. 051 20 34 60
info@couturerobel.be - Op afspraak

www.couturerobel.be
PRONOVIAS LINEA RAFFAELLI
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Coeur Catering drukt al meer dan 15 jaar zijn stempel op de cateringwereld. 
Dit voorjaar werd Coeur Catering uitgeroepen tot 2e beste eventcateraar van België 

en haalt daarmee al 5 jaar op rij de top 5 van beste Belgische cateraars.

De kracht achter Coeur Catering?

‒ Steeds een verhaal op maat

‒ A tot z expertise in elk type trouwfeest

‒ Een gedreven team dat serveert met een glimlach

‒ High-standard culinaire ervaring met vlees, vis, veggie én vegan

‒ Eigen feestlocaties als Gaston en Red Loft in Gent

‒ Exclusieve partner van talrijke andere unieke eventlocaties

info@coeurcatering.be
www.coeurcatering.be

#happypeoplemakegreatfood



OP 8 DECEMBER 2019 ORGANISEERDE WEDDINGPLANNER 
-ZEG MAAR- GERTIE EEN STYLED SHOOT MET FOTOGRAFE 

MARGO CARTON EN FLORISTEN KOEN EN SAAR VAN DE 
PAPAVER. MET HUN INITIATIEF WILDEN ZE AANTONEN DAT 

JE IN OOSTENDE MET LOKALE PARTNERS EEN PRACHTIG 
HUWELIJK KUNT ORGANISEREN. ZE KOZEN VOOR EEN 

TROPISCHE SFEER MET BOHO-CHIQUE ELEMENTEN. 

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze styled shoot?
-Zeg maar- Gertie: In hun zoektocht naar een locatie zien bruids-
koppels hun eigen stad vaak over het hoofd.  Ook voor de leveran-
ciers kijken ze soms ver buiten de regio. Met deze shoot willen 
wij bewijzen dat je ook ‘onder de eigen kerktoren’ een prachtig 
en apart huwelijk kunt hebben. Lokale handelaars zetten zich 
hiervoor met alle plezier in en je hebt bovendien het voordeel 
dat de communicatie en de samenwerking een stuk makkelijker 
verloopt – voor de koppels én voor de wedding planner. 

Vond je makkelijk mensen bereid om mee te werken?
-Zeg maar- Gertie: Ik wilde meteen hoog mikken en had op 
voorhand een aantal partners in gedachten. In Oostende zit 
heel wat jong talent en ik zocht mensen met eenzelfde frisse 
no-nonsense mentaliteit. De respons overtrof alle verwachtingen: 
overal werd het idee warm onthaald en iedereen zegde toe. De 
shoot omvat foto’s van de modellen, maar ook van grafisch werk, 
bloemen, make-up, het haar, etc. Zo kregen alle deelnemende 
partners na afloop mooi beeldmateriaal van hun eigen product. 

R
ED

A
C

TI
E

STYLED SHOOT
OM WARM VAN TE WORDEN
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Hoe slaagde je erin om met zoveel verschillende partners toch een 
mooie eenheid te behouden?
-Zeg maar- Gertie: We hebben de krijtlijnen uitgezet voor de sfeer 
die we wilden creëren en daarna liep alles vanzelf. Er was zoveel 
vertrouwen, dat de partners zo goed als carte blance kregen. Door 
de aanwezigheid van al die verschillende branches, kregen we 
ook uiteenlopende invalshoeken. Naarmate het project vorderde, 
groeide alles mooi naar elkaar toe. 

De styled shoot bracht veel reacties teweeg.
-Zeg maar- Gertie: Ja, inderdaad. Onze social media zijn zowat 
ontploft in die periode! De aanvragen voor feesten kwamen 
binnenstromen. Alle partners gebruikten hun beeldmateriaal en 
iedereen werd telkens vernoemd, zodat we snel een veel groter 
publiek konden bereiken. De eerste nachten konden we nauwe-
lijks slapen van opwinding. 

VENDORS

Locatie 
De Bagatelle 
Ostend Sea P’lace

Groot materiaal  
De Remmerie 
Verhuurbedrijf Kortrijk

Bloemenwerk  
De Papaver

Accessoires  
en aankleding    
Home by Lily

Bruidskledij bruid 
Oui Bridal

Bruidskledij bruidegom  
Herenmode Paul

Feestkledij  
bruidsmeisjes 
Lily

Visagie   
Pure Beauty 
Skincarecompany

Kapsels  
Nikae

Fotografie 
Margo Carton Photography

Grafisch ontwerpbureau 
Buro KO

Organisatie   
Zeg maar Gertie
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Huwelijksbeurs

www.trouwbeurzen.com

VIRTUELE HUWELIJKSBEURS 
17, 18 & 19 / 10 / 2020
wwwwww..vviirrttuuaallwweeddddiinnggffaaiirr..bbee

LUIK 
7 & 8 / 11 / 2020
PPaallaaiiss  ddeess  CCoonnggrrèèss

BERGEN 
28 & 29 / 11 / 2020
LLoottttoo  MMoonnss  eexxppoo

NAMEN 
12 & 13 / 12 / 2020
NNaammuurr  EExxppoo

CHARLEROI 
16 & 17 / 01 / 2021
CChhaarrlleerrooii  AAiirrppoorrtt
EExxeeccuuttiivvee  AAvviiaattiioonn  TTeerrmmiinnaall

9 & 10 / 10 / 2021
TToouurr  &&  TTaaxxiiss

BRUSSEL 



EEN JUWEEL OP MAAT VAN UW VERLANGEN

Dorpsstraat 4 - 8200 Brugge - 050 39 34 90 - www.galletclaeys.be

Bij aankoop van jullie trouwringen krijg je 10% korting

Je eigen liefdesverhaal op muziek 
maakt je trouwdag echt uniek.

NIEUW CONCEPT IN BELGIË
liedjes op maat geschreven  

door We Make Your Song

info@wemakeyoursong.com – www.wemakeyoursong.com

We Make Your Song
LYRICS & SINGERS - MUSIC & RECORDING - PRODUCTION & DISTRIBUTION
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Elfputten 31 - 9940 Evergem
T 0465 02 87 67 - taxi.ttron@gmail.com - www.taxi-ttron.com

BRUILOFT OF JUBILEUM?
Op deze dag draait alles om u ! 
De unieke verschijning van de Tesla X met vleugeldeuren bieden u de nodige instapruimte voor uw 
bruidsjurk. Graag maken we hiervoor een afspraak en werken we samen de gepaste formule uit.

TAXI-TTRON

  B R U I D S M O D E  I N  KO R T R I J K

Moorseelsestraat 2 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 41 27 25 - info@chinelle.org

www.chinelle.org

diverse merken

bruidsjurken, avond- en  
feestkledij, jumpsuits

van maatje minder tot maatje meer

eigen retouchedienst
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DJ TEAM - SOUND - LIGHT

Markebekestraat 7 + 8510 Marke (Kortrijk) + tel 056 22 84 20 + gsm 0468 17 88 15
info@dj-team.be + dj-team.be
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TROUW
& TRENDS

MAELSTEDE
KUURNE

DOMEIN DE LISSEWAL
IEPER (ELVERDINGE)

KASTEEL TE LAKE
ZULTE

OSTEND SEA P’LACE
OOSTENDE

FACULTY CLUB
LEUVEN

HANGAR 43
DENDERMONDE (BAASRODE)

LODEWIJK VAN MALE
BRUGGE

OUDE VISMIJN
GENT

SALONS TEN BOOGAERDE
KORTEMARK

KASTEEL VAN BRASSCHAAT
BRASSCHAAT

TIENDSCHUUR
HASSELT

SALONS DENOTTER
ZEDELGEM

i n f o  &  g r a t i s  t i c k e t s :  w w w . t r e n d y t r o u w e n . b e

BEKIJK DE BEURSKALENDER OP ONZE SITE  
VOOR DE DATA VAN BOVENSTAANDE BEURZEN !
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Mogen wij van uw moo iste dag   
  ook uw fleurigste dag ma ken?   

  

Wij v er zorgen op uw mooiste  dag  de   
  fl oristieke  decora tie   v an u w    

trouwfeest ,   v an  het bruidsboeket  to t    
de volledige     kerk -   en/of feestzaalaankleding .   

  
Alles wordt  door ons zelf in eigen atelier gemaakt,    

ter plaatste  afgewerkt   en ook verhuisd  van    
de  ceremonielocatie  naar de feestlocatie.   

  
Alles wordt op maat  gemaakt , volgens uw  smaak, uw    

v oorkeuren,   uw budget.    
  

Wenst u meer    v rijblijvende informatie,   
    neem dan zeker eens contact op met ons.    

  
  

  

  

  

  

  

  
bloemen Art - mosphère   

Oude zilverbergstraat 110  | Roeselare   
info@b loemenartmosphere.be   |www.blo emenartmosph ere.be   

051/241828  |  0475/928464   
V olg  ons op facebook en  Instagram   

  



Kasteel  
Hof ter Linden

Trouwen in een unieke locatie? Het charmante kasteel Hof ter 
Linden biedt een uniek kader midden in het park van Edegem. 
De karaktervolle zalen bieden ruimte voor 10 tot 250 personen 
en zijn multiflexibel inzetbaar. De klassevolle styling geven uw 
huwelijksfeest alvast een perfecte sfeer!
Deze locatie blijft nog beschikbaar tot eind 2021 waarna de 
geplande verbouwingswerking van start gaan.

DRIE EIKENSTRAAT 3, 2650 EDEGEM
 EVENTS@KASTEEL-HOFTERLINDEN.BE   
+32 (0) 478 28 27 83
WWW.KASTEEL-HOFTERLINDEN.BE 
@KASTEELHOFTERLINDEN

T E RH O F
Linden

Kasteel FruithofKasteel Fruithof
Verborgen parel in het groene oase van rust. 
Kasteel Fruithof biedt een historisch kader 
waar ook Plantin Moretus zijn steentje aan 
heeft bijgedragen. 

FRUITHOFLAAN 15, 2530 BOECHOUT  
EVENTS@KASTEEL-FRUITHOF.BE  
+32 (0) 478 28 27 83   
WWW.KASTEEL-FRUITHOF.BE  
@KASTEELFRUITHOF 

De prachtig gedecoreerde zalen van Kasteel Fruithof bieden 
een prachtige atmosfeer voor uw huwelijksfeest te hosten. 
De onderhouden tuin met kasteelvijver zijn een grote troef 
en bieden bij zonnig weer een absolute meerwaarde. Stuur 
snel een mailtje voor uw voorstel op maat! Brochure te 
downloaden via de website.
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E Animatie & accessoires 

BV Productions 16
De Flitspaal / SelfieMATIC 13
Feestburo 65
The Best Box 31
The Mirror 72

Bloemen 

Art of Flower 21
Bloemen Art-Mosphère 76
FLVVR 36
Viva Blooming 35

Catering  - Traiteur & Foodtrucks 

Catering Denotter 29
Catering Van Wonterghem 79
Coeur Catering 67
Fourchette Catering 56

Dansschool 

Gevada 30

Dj’s & verhuur materiaal 

DJ Gerd 20
DJ-team.be 73
Studio Happy Music 61

Drukkerijen, ontwerpen & webdesign 

De Trouwlijn.be 65

Ceremoniemeester / Weddingplanner 

First Class Ceremony 20

Eventcoördinator 

Adamant 77

Feestlocaties

Bierkasteel 37
Diaz Arena 43
Faculty Club 62/63
Gaston 80
Hangar 43 19
Huis Van Wonterghem / Maelstede 59
Kasteel Fruithof 77
Kasteel Hof Ter Linden 77
Kasteel Te Lake 25 
Kasteel Van Brasschaat 55
Lodewijk van Male 6/7
Ostend Sea P’Lace 52/53
Red Loft 15
Salons Denotter 29
Salons Ten Boogaerde 33
Salons Ter Velde 66
Tiendschuur 10/11

Feestmateriaal & tenten 

2VRent 23
Remmerie 66

Fotografie 

Ipon 36
Linsy Loose Fotografie 24
WoWfoto 56

Huwelijkslijsten & huishoud

Bijttebier Wevelgem 16

Juwelen 

B-Diamond 35
De Bruyloft 2/3
Dirk Bulteel 30
Eversen 61
Fede Di Oro 17
Gallet-Claeys 71
Juwelen Gysels 39
Loosveldt-Beirnaert 51
stAen Juwelen 24

Kleding bruid & suite

Bruidskledij Chinelle 72
Bruidskledij Cony 24
Bruidskledij Elena 30
Bruidskledij Prima Donna 4
Bruidskledij Suère 56
Couture Robel 66

Kleding bruidegom & suite

Ceremoniekleding De Baerdemaeker 9
Ceremoniekleding De Maeyer 51
Galleria Laurenzo 36
Labaere 27

Magazine

Bruid & Bruidegom 11

Muziek 

Het Triporteurken 39
We Make Your Song 71

Trouwbeurzen 

Huwelijksbeurs Brussel 70
Huwelijksbeurs Moeskroen 57
Trouw & Trends 74/75

Vervoer

CuliRoad 16
Feestbus 40/41
Taxi-TTRON 72

Trendy Trouwen Magazine  
verschijnt eenmaal per jaar 

Verschijningsdatum 
september 2020 

Gratis beschikbaar 
op huwelijksbeurzen  

bij deelnemende adverteerders 
via tel. 0498 21 23 11

Verantwoordelijke uitgever
Philippe Vansteenbrugge 

Kerkstraat 62
8587 Helkijn  

Grafische vormgeving 

Achterhoek 18 
8581 Waarmaarde

T 0496 14 13 62 
www.bgraphix.be
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ER IS ALTIJD FEEST BIJ HUIS VAN WONTERGHEM.BE
OOK BIJ U THUIS OF OP LOCATIE

KONING LEOPOLD III-STRAAT 9 • 8520 KUURNE • 056 70 00 00 • INFO@HVW.BE

Banqueting • Catering

VAN_WONTERGHEM_CATERINGHUIS VAN WONTERGHEM • MAELSTEDE •

MAELSTEDE

RAPSODIE

HUIS VAN WONTERGHEMSYMFONIE

SALONS DE LELIE
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G E T  M A R R I E D  AT  T H E  D R E A M I E S T

L O C AT I O N  I N  G H E N T

I N F O @ G A S T O N - G E N T. B E

W W W. G A S T O N - G E N T. B E


