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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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B o e k  e e n  a f s p r a a k  m e t  o n s  e n t h o u s i a s t e  e v e n t  t e a m  v i a 
i n f o @ g a s t o n - g e n t . b e .

Een onvergetelijk trouwfeest? Onze iconische rooftop met zijn 
zonovergoten dakterras, inclusief strand, petanquebaan, exquise 
keuken en indrukwekkend uitzicht, heeft alles in huis voor een 

betoverende bruiloft. Om nog maar te zwijgen over ons fantastische 
team dat zich over elk detail van jouw dag ontferm.

© 2022 Audrey Naessens Fotografie
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U hebt beslist 
om te trouwen. 
Gefeliciteerd met deze prachtige keuze!

Misschien hebt u al grootse plannen voor uw huwelijksdag, of 
misschien bent u op zoek naar ideeën? Wij helpen u graag om 
er een onvergetelijke dag van te maken.

Bij Trouw & Trends vieren we dit jaar onze Sweet 16! 
We bestaan 16 jaar en zijn ondertussen een begrip voor wie 
een trouwfeest uit de duizend wil. Ons magazine biedt u een 
handig overzicht van alles wat u nodig hebt om u van de 
allermooiste huwelijksdag te verzekeren. Zo komt het perfecte 
feest alweer een stapje dichterbij. 

In ons aanbod hebben wij aandacht voor nieuwe trends én 
voor de gevestigde waarden. Ook uw budget verliezen we 
niet uit het oog: met onze handige budgetplanner behoudt u 
altijd een goed overzicht en komt u niet voor onaangename 
verrassingen te staan. 

Breng zeker ook een bezoekje aan onze website: 
trendytrouwen.be. Daar vindt u niet alleen de links naar onze 
adverteerders, maar ook informatie over onze trouwbeurzen. 

Tot slot raden wij u aan om deel te nemen aan onze wedstrijd. 
Er zijn tal van mooie prijzen te winnen, en wie weet kaapt u de 
hoofdprijs wel weg: een romantisch reisje voor twee, compleet 
met professionele fotoshoot. Verder in het magazine leest u 
hoe het onze vorige winnaars verging in het prachtige Madrid.

Voorwoord

We wensen u veel kijk- en leesplezier 
en een gelukkig leven samen! 
Alvast van harte gefeliciteerd!

Philippe
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Een onvergetelijk trouwfeest? Yes, we can! Ons ‘House of Weddings kwaliteitslabel’ 
onderstreept dat eens te meer. Oog voor detail en exquise catering die alle zintuigen 
prikkelt, daar gaan we voor. Een hart voor duurzaamheid en liefde voor lokaal, daar 
staan we voor. Coeur Catering gaat prat op een uitstekende service en een persoonlijk 

verhaal, zodat jij zonder twijfel dé dag van je leven beleeft.

info@coeurcatering.be
www.coeurcatering.be



Voor de mooiste dag van je leven komt 
er eigenlijk maar één trouwpak in   
aanmerking: het perfecte. Een pak dat 
op je lijf is gesneden en aan al je 
wensen voldoet. Hoe gaaf is het om je 
trouwkostuum — in het gezelschap van 
familie of vrienden — zelf te kunnen 
samenstellen en customizen?  
 
Bij ons maatkostuumprogramma bepaal je 
alles namelijk helemaal zelf! Er is 
keuze uit meer dan 300 stoffen,    
tientallen knopen en diverse stiksels. 
Personaliseer de binnenkant van je  
jasje met je initialen of jullie  
trouwdatum en kies een speciale     
voering. Dat klinkt waarschijnlijk als 
een onmogelijke taak, maar we helpen en 
begeleiden je natuurlijk van begin tot 
eind. 

Omdat we graag persoonlijk     
advies willen geven,  
plannen we hiervoor altijd 
een afspraak in. Geen   
mogelijkheden tijdens  
openingsuren? Je bent ook 
van harte welkom op doordeweekse   
avonden of zondagochtend. 

Vragen over onze maatkostuums 
of een afspraak inplannen? 

Stuur gerust een appje naar 
0031.117 452213 

Een kostuum op maat kun je na je   
bruiloft meestal nog prima door dragen. 
Combineer het jasje of gilet met een 
jeans of draag de broek met een mooi 
overhemd en je favoriete sneakers. 

Kent Men & Style - Brouwerijstraat 7 - Oostburg - T:0031117452213 - www.kentmenstyle.nl 

MAATKOSTUUMS 
“We make suits the way it 

suits you” 

DIGITAAL 
MAGAZINE EN 
AFSPRAKEN 



Prima Donna
BRUIDSCOUTURE - COCKTAILJURKEN

HET AANZOEK

Als kind droomde Laurien al over haar trouwdag. Ze wist 
perfect hoe alles zou verlopen – ze  moest alleen nog een 
aanzoek krijgen. Daar zou Bjorn voor zorgen, maar het duurde 
even voor hij het juiste moment vond. Op 18 mei 2019 was 
het zo ver. Ze waren bijna 8 jaar samen en hadden er een dagje 
wellness op zitten. Terug thuis ging Bjorn op zijn knie en vroeg 
zijn vriendin ten huwelijk.

DE VOORBEREIDING

Laurien wilde liefst in 2020 trouwen, maar dat bleek een 
populair jaar. Feestzaal Maelstede had nog maar weinig data 
beschikbaar en uiteindelijk koos het koppel voor 25 april. 
Vier weken voor het huwelijk sloeg Corona toe. Met een 
lange gastenlijst was trouwen in kleine kring geen optie. In 
de overtuiging dat de pandemie snel voorbij zou zijn, prikten 
Laurien en Bjorn een datum in augustus voor het burgerlijk 
huwelijk en kochten een extra set huwelijkskleren. Maar ook 
dat ging niet door – het werd 30 januari 2021 en ten slotte 14 
mei 2021 voor het wettelijk huwelijk en 14 mei 2022 voor de 
kerkviering en het trouwfeest.

Laurien had de voorbereiding al twee keer gedaan en de 
motivatie raakte zoek. Gelukkig waren haar moeder en groot-
moeder er om haar te enthousiasmeren. Een vriendin stond in 
voor het drukwerk en ontwierp een logo voor het koppel. De 
bedankjes maakte Laurien zelf: bellenblazers, snoepzakjes met 
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Laurien  
& Bjorn

TROUWDATUM: 14 MEI 2021 EN 2022
VOORBEREIDINGSTIJD: 2 JAAR

LOCATIE: DOMEIN MAELSTEDE, ZAAL SYMFONIE
OPENINGSDANS: VERSACE ON THE FLOOR 

BRUNO MARS

lees verder op pagina 10
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gesuikerde hartjes en een houten magneet voor de strookjes 
van de photobooth. Het thema voor het feest was muziek – 
iedere tafel had een LP en bijhorend lied. Meubelmaker Bjorn 
maakte houten houdertjes voor de menukaarten en de LP’s, en 
het logo in een houten kader dat van binnenuit verlicht werd.

DE GROTE DAG

De avond voor het huwelijk sliep Laurien bij haar ouders. Een 
glas champagne en de jacuzzi zorgden voor een rimpelloze 
nacht. Bjorn had iets meer zenuwen, maar dat veranderde snel 
toen hij zijn bruid mocht ophalen. Het gezelschap reed met 
suite en ceremoniemeester naar Kasteel ter Wallen in Izegem 
voor een picknick en fotoshoot.

Om 14u begon de kerkviering in Kuurne. Er was een massa 
mensen op de been om Laurien en Bjorn te begroeten. De 
viering was prachtig, met teksten door de bruid op maat 
geknipt. Het meest emotionele was het herdenkingsmo-
ment voor Charlotte, de jongste zus van Bjorn die in 2021 
onverwacht was gestorven, en voor Marie, het ongeboren 
kindje dat het bruidskoppel na 26 weken zwangerschap was 
verloren.

Om 16u was de eerste receptie. Het jonge koppel werd 
verwend door het personeel van Maelstede en voelde zich 
als een koningspaar. Om 19u was het tijd voor de tweede 
receptie met aansluitend het avondfeest. De vrienden van 
de Bjorns voetbalploeg brachten een ladder mee – Bjorn had 
immers gegrapt dat hij ladderzat zou zijn. Het voorgerecht 
werd buiten geserveerd, zodat de feestvierders niet te lang 
aan tafel moesten zitten. Om 21u werd elke groep naar 

binnen geloodst met het liedje van hun betreffende tafel. 
Als laatste kwam het bruidskoppel binnen op het liedje Kom 
toch were van de Dolfijntjes. Daarna volgde een ontroerende 
speech van het bruidskoppel en een toost van vriendinnen. 
Na het hoofdgerecht kon iedereen genieten van het deluxe 
dessertbuffet. Als openingsdans wilden Laurien en Bjorn iets 
levendigs, dus kozen ze voor Versace on the floor van Bruno 
Mars. Bovendien had Bjorn een week voor het feest gezegd 
dat hij een lift wilde doen. Youtube zorgde voor de tutorial, en 
een paar blauwe plekken en gekneusde ribben later waren ze 

zover. Het vuurwerk en de rook op de dansvloer maakten het 
plaatje compleet. En de lift op het einde ging gelukkig perfect. 
Net voor de vermenigvuldigingsdans zorgde Laurien voor een 
verrassing. Ze haalde haar ouders op de dansvloer en zong 
toen live Voor het leven voor altijd van Freek & Suzan voor 
hen. En dat was nog niet alles – het dansfeest werd ingezet 
met een partymix speciaal door de bruid en haar vader in 
elkaar gestoken. De dansvloer liep vol, en de DJ slaagde erin 
dat ook zo te houden. Om 2u waren er croque-monsieurs en 
het feestgedruis ging door tot 6u. Zelfs de ladder bereikte 
de dansvloer! Om 7u30 ging het bruidspaar vermoeid, maar 
voldaan naar huis. Daar bleek het interieur uitbundig versierd 
met slingers en ballonnen. Twee dagen later stapten Laurien 
en Bjorn het vliegtuig op voor hun huwelijksreis naar het 
prachtige Bali. 

DE ANEKDOTE

In de ene trouwring staat voorlopig 25 april 2020 gegraveerd 
en in de andere 15 augustus 2020. De juwelier raadde aan te 
wachten met de aanpassing tot na het definitieve trouwfeest, 
dus binnenkort wordt dat vervangen door 14 mei 2021/2022.

DE TIPS VAN LAURIEN EN BJORN

• Sta even stil bij alle aanwezigen – je hebt niet vaak 
iedereen die je graag ziet samen in één ruimte.

• Test je kapsel en make-up op voorhand en combi-
neer dit met het passen van je trouwkleed. Zo heb 
je een totaalbeeld van hoe je eruit zal zien.

• Wil je een groots feest, spaar dan maandelijks 
een bedrag tot aan je huwelijk. 

• Communiceer via mail, zodat je alles zwart op wit hebt. 
• Heb voldoende aandacht voor je ouders bij het 

voorbereiden. Neem hen mee naar het proefdiner!
• Neem een kijkje op verschillende trouw-

beurzen. Je doet er een hoop inspiratie op.

DE KEUZE VAN LAURIEN EN BJORN

• Locatie fotoshoot: Kasteel Ter Wallen, Izegem
• Kledij bruidegom:  Café Costume, Kortrijk
• Kledij bruid: Prima Donna, Deerlijk
• Oorbellen: drksonline
• Nagels: Perlette, Kuurne
• Make-up: Perle D’or, Kuurne
• Haar: Ellish styling, Bachte-Maria-Leerne /  

Coiffure Heike, Hulste
• Juwelier: Kortrijkse goudcentrale, Kuurne
• Fotograaf: Andy Hauman
• Videograaf: Stefan Vandelanotte
• Dj: Alexander Delaere
• Ceremoniemeester: Dominiek Devolder
• Bloemen: Aurelie Verbeke, Kuurne
• Decoratie: La strada / Festa
• Drukwerk: Lynn Vandecasteele / sterkinprint
• Huwelijkskaars: A deux
• Kledij mannen suite: Vanwynsberghe, Kuurne
• Vuurwerk + icefogger: Stephan Bohez
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ERSENE
JUWELIER

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

info@eversen.be
www.eversen.be

 

A V E N U E
LUXURIOUS WEDDINGS & PRIVATE EVENTS 

Zorgeloos genieten van uw mooiste dag? 

Avenue helpt u met veel plezier en oog voor 
detail met de planning en begeleiding van 

julllie huwelijk. Een mooie ervaring zonder stress is 
prioriteit voor Valerie. Jullie kunnen rekenen 

op deskundig advies in een aangename sfeer 
met voldoende feedback momenten. 

LOVE TO MEET YOU 

Valerie Windels  ½  0475 30 92 53 
www.avenue-lw.com ½ info@avenue-lw.com 
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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! 
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De mooiste 
dag van  

uw leven

Op uw trouwdag zijn intieme, spontane en 
sfeervolle foto’s niet te missen. Zowel de bruid 
en de bruidegom als hun vrienden en familie 
en de locatie zelf fotografeer ik.

Dankzij mijn professionele en humoristische 
aanpak voelt u zich gegarandeerd op uw ge-
mak. Aan een shoot houdt u romantische foto’s 
over waarop u nog jarenlang kan terugkijken. 
Contacteer mij gerust als u een fotomoment 
met mij wil inplannen.

Van Iseghemlaan 104/0302
8400 Oostende - T 0497896768

www.cofrefotografie.be
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WELKOM! 
Salons Ter Velde in Aartrijke is een vaste waarde.

Een sfeervolle locatie voor huwelijksfeesten van klein 
en intiem, tot groot en exorbitant.

Het gebouw, het interieur met de typische lusters, en 
de omliggende weilanden met raspaarden geven het 
geheel extra charme. 

Tot binnenkort!

Eernegemsestraat 151
8211 Aartrijke
050/20 04 02

www.salonstervelde.be

Bruidskledij
Suite- en Feestkledij

Heren kostuums verkoop en verhuur 

Open: Dinsdag tot vrijdag 9u30 tot 12u en 13u30 tot 18u.
    Zaterdag 9u30 tot 12u en 13u30 tot 17u.

    Zondag en maandag gesloten.

Wingenestraat 8C - 9880 Aalter
09/374 65 65

www.cony.be

Meester Goudsmid
Hasselt

www.dianepacholski.be
facebook.com/goudsmiddiane

Jullie verbintenis mag uniek zijn!Jullie verbintenis mag uniek zijn!
Ik ontwerp daarom graag bijzondere trouwringen waarin 

emotionele waarde een grote rol speelt.
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Kwaliteit en service staan bij ons voorop,   

daarom werken we samen met de beste  

kwekers en leveranciers en hoef jij je nergens 

zorgen over te maken. Graag een vrijblijvende  

offerte voor de aankleding van jouw mooie dag? Je 

bent van harte welkom in onze winkel of we komen 

naar jou toe. Ook na sluitingstijd.

Bloemen Thalia maakt van jouw huwelijk een  

kleurrijk en heerlijk geurend bloemenspektakel.  

We luisteren naar jouw wensen en budget  

en stellen de perfecte formule samen. Of je nu enkel 

een subtiel bruidsboeket zoekt of elke feestlocatie  

wil overladen met bloemen, ons team werkt 100% op 

maat!  

Bloemenpracht
voor je huwelijk

Bloemen Thalia | Schoolstraat 24  - 8540 Deerlijk  | 056 75 42 71  | thalia@bloementhalia.be | www.bloementhalia.be

Schoolstraat 24  - 8540 Deerlijk
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25 SEPTEMBER 2022 
ACEG WELLINGTON RENBAAN
Oostende

16 OKTOBER 2022 
ESKIMOFABRIEK
Gent

11 NOVEMBER 2022 
KASTEEL TE LAKE
Zulte

2 OKTOBER 2022 
HANGAR 43
Dendermonde (Baasrode)

6 NOVEMBER 2022 
MAELSTEDE
Kuurne

13 NOVEMBER 2022 
SITE OUD SINT-JAN
Brugge
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20 NOVEMBER 2022 
FACULTY CLUB
Leuven

28 JANUARI 2023 
SALONS TEN BOOGAERDE
Kortemark

5 MAART 2023 
TIENDSCHUUR
Hasselt

29 MEI 2023
DOMEIN DE LISSEWAL
Ieper (Elverdinge)

15 JANUARI 2023 
ZAAL LUMIÈRE
Lokeren

19 FEBRUARI 2023 
KASTEEL VAN BRASSCHAAT
Brasschaat

10 APRIL 2023 
SALONS DENOTTER
Zedelgem

INFO &  
GRATIS TICKETS

 
WWW.TRENDYTROUWEN.BE
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UW FEEST OP ONS RITME … SUCCES VERZEKERD!

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

Uw wensen, op maat gemaakt.

www.staen.be
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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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Jouw trouwkostuum op maat!

Als je kiest voor een trouwkostuum op maat, 
zal je keuze hebben tussen enorm veel stoffen. 
Ik zal vooral gaan kijken welke stof, kleur en af-
werking het beste past bij jouw persoonlijkheid 

en het concept waarin jullie gaan trouwen.

Eigen voering, speciale knopen, een mono-
gram in de vest en kraag, je kan het zo gek 
niet bedenken om het pak op maat naar je ei-
gen wensen te voldoen. Je kan alles finetunen 
net zoals jij het wilt. Zo weet je zeker dat er 
niemand is die hetzelfde pak draagt, ook al ga 
je voor een blauw pak, je kan er nog zoveel 

details aan veranderen.

Ik kom bij jou thuis langs wanneer het voor jou 
past, om samen in een relaxte sfeer de stoffen 

en accenten voor je pak op maat te kiezen.

Wil je er een keer echt uitspringen met een 
pak dat je echt goed zit? Kies dan voor een 

maatwerk.

Het wordt een leuke belevenis,
ik kijk er alvast naar uit.

Maak een afspraak op:

www.philsuits.be
phil@philsuits.be - 0475 83 40 66
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IEDEREEN DIE OOIT OP EEN BRUILOFT IS UITGENODIGD, 
WEET HOE MOEILIJK HET IS OM EEN PASSEND 

CADEAU VOOR HET BRUIDSPAAR TE KIEZEN. 
WAT VOOR CADEAU IS NIET ALLEEN MOOI, MAAR 

OOK PASSEND BIJ DE SPECIALE GELEGENHEID? 
WAT IS NUTTIG EN TOCH NIET ALLEDAAGS? 

VILLEROY & BOCH HEEFT DE ANTWOORDEN.

ITEMS OM TE ONTHOUDEN
Een bruiloft is een dag om nooit te vergeten. Geschenken die 
bij deze belangrijke gelegenheid worden ontvangen, dragen 
daar in belangrijke mate in bij. Het kunstwerk aan de muur, de 
vaas in de gang of het servies in de kast - al deze voorwerpen 
vergezellen ons in ons dagelijks leven. Of we er nu af en toe 
een glimp van opvangen of ze na vele jaren weer uit de kast 
halen, ze roepen herinneringen bij ons op. Daarom moet een 
huwelijkscadeau in de eerste plaats een voorwerp zijn dat 
lang meegaat, vaak gebruikt wordt of zelfs een vaste plaats in 
huis zal krijgen. Grote pronkstukken, dat wil zeggen in het oog 
springende individuele items, zijn hiervoor perfect. Zoals de 
Urban Nature of de Flow schaal met zijn opvallende handvat, die 

op verschillende manieren gebruikt kan worden; bijvoorbeeld 
als fruit- en groenteschaal of gewoon als opvallende decoratie 
op een kast. Of een bijzondere porseleinen vaas zoals 
Manufacture Collier met zijn prachtige reliëfstructuur, die 
verkrijgbaar is in verschillende maten en kleuren. 

TIJDLOZE KLASSIEKERS
Eén van de populairste huwelijkscadeaus is ongetwijfeld een 
tijdloos en elegant servies. Fijn porselein wordt in veel families 
van generatie op generatie doorgegeven. Amazonia en Avarua 
van Premium Bone Porselein zijn huwelijkswaardige serviezen 
dankzij de exotische en kleurrijke patronen. 

Een collectie als MetroChic is ook een uitstekend huwelijks-
cadeau. De fijne details in 20-karaats goud maken dit servies 
tot een goede keuze voor speciale gelegenheden. Toekomstige 
bruiden en bruidegoms die nog op zoek zijn naar ideeën 
voor hun huwelijkslijst, kunnen hun servies aanvullen met 
de gelijknamige bestekcollectie (van hoogwaardig roestvrij 
staal met goudfinish) of de bijpassende MetroChic glazen van 
kristalglas.

PRAKTISCH HOOGTEPUNT
Het ultieme huwelijkscadeau is een cadeau dat niet alleen 
van hoge kwaliteit, nuttig en tijdloos is, maar tegelijkertijd 
ook origineel. La Boule van Villeroy & Boch voldoet aan al 
deze voorwaarden. Op het eerste gezicht lijkt het een grote 
porseleinen bal die als een extravagante sculptuur midden op 
tafel of op dressoirs kan worden geplaatst. Maar als u beter 
kijkt, zult u zien dat deze bol uit zeven afzonderlijke delen 

bestaat die uit elkaar kunnen worden genomen. Stuk voor stuk 
kan hij worden gebruikt om een servies voor twee personen te 
maken, bestaande uit twee kommen, twee diepe borden, twee 
ondiepe borden en een serveerbord. La Boule is dus niet alleen 
een blikvanger, maar ook de perfecte setting voor romantische 
diners voor twee. 

HET JUISTE  
HUWELIJKS CADEAU 

VINDEN

www.villeroy-boch.be
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HOE JE DROOMFEEST ER OOK UITZIET, BIJ FEMAT VIND JE ALLES WAT JE NODIG HEBT OM DIE DROOM 
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www.trouwbeurzen.com

BRUSSEL
8 & 9 I 10 I 2022
Tour & Taxis

LIBRAMONT 
15 & 16 I 10 I 2022
LEC

LUIK
12 & 13 I 11 I 2022
Country-Hall de Liège

BERGEN
26 & 27 I 11 I 2022

NAMEN
10 & 11 I 12 I 2022 
Namur Expo

CHARLEROI 
14 & 15 I 01 I 2023
Louvexpo
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Ja! 
met deMens.nu 

Elkaar het ja-woord geven… en mag het 
ietsje meer zijn dan een handtekening?  
Misschien is een vrijzinnig humanistische 
huwelijksplechtigheid iets voor jullie. De 
viering is 100% persoonlijk. Een consulent 
stelt samen met jullie een ceremonie op   
met de gewenste inhoud. Wil je graag een 
sereen moment of  een losse viering met 
een vleugje humor? Wil je zelf iets zeggen 
of toch liever niet, het woord geven aan 
ouders en vrienden of trakteer je het  
publiek op het  zangtalent van je nichtje…? 

Meer info over ons aanbod of het adres 
van een huisvandeMens in jullie buurt is te 
vinden op www.demens.nu.  

Wij staan 100 % voor jullie klaar!  
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Kijk op onze site  
www.linx-fashion.be 

De grootste en meest exclusieve collectie van België 



Kijk op onze site  
www.linx-fashion.be 

De grootste en meest exclusieve collectie van België 

Linx shops  

HASSELT  HAVERMARKT 29  TEL 011/ 27.43.27 

AARTSELAAR (ANTWERPEN) 
ANTWERPSESTEENWEG 19  TEL 03/ 201.15.30 

www.linx-fashion.be 
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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  ........................................................................   .........................................................................
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Priester / dienst  ........................................................................   ......................................................................... 
Muziek dienst  ........................................................................   .........................................................................
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Geschenk kindjes  ........................................................................   ......................................................................... 
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Receptie  ........................................................................   ......................................................................... 
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Gastenboek  ........................................................................   ......................................................................... 
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TO DO RAMING KOSTPRIJS
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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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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 een 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 bij 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.

mijntrouwfotograaf.be

email : eva@mijntrouwfotograaf.be I GSM : 0478 69 44 04 I Adres : Daknammolenstraat 32 . 9160 Lokeren

Puur, echt en spontaniteit zijn mijn kenmerken.
Ik leg jullie huwelijk vast op de gevoelige plaat met oog voor detail en emotie.
Wees jezelf op jullie dag, geniet met volle teugen en ik doe de rest.

B-trendy: voor de belangrijkste momenten in uw leven

056 722 580
Beversestraat 5  8530 Harelbeke

www.b-trendy.be  claude@b-trendy.be

B-trendy / juwelenontwerper Baert btrendyharelbeke B-Trendy - Juwelier Baert Harelbeke

Wij maken tijd

Altijd de beste prijs

voor trouw- en verlovingsringen

Gratis trouwringkussentje 

Gratis gravure

GGrroottee  ccoolllleeccttiiee  bbrruuiiddssjjuuwweelleenn  mmeett  ttooppaaddvviieess

om jullie een goede

uitleg te geven!

Liefst na afspraak
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ELISA LEE is de referentie voor 
moderne en tijdloze trouwringen, 
handgemaakt in Oost- Vlaanderen. 
De uitgepuurde, minimalistische 
ontwerpen komen in samenspraak 
met jullie tot stand. We werken 
enkel met duurzame diamanten 
en eerlijk goud afkomstig uit 
conflictvrije gebieden.

De moduleerbare collecties laten 
zeer veel mogelijkheden toe qua 
afwerking en materiaal. Vrijwel 
iedereen die van strak en minimaal 
houdt, kan bij ons zijn gading 
vinden. Jullie hebben zelf in de hand 
hoe budgetvriendelijk of high-end 
de uitwerking van de ringen wordt.

shop gent
HOOGPOORT 33

ma × zat | 11u – 18u 
& vaak open op zo (check online)

shop@elisalee.be
+ 32 9 329 08 78

www.elisalee.be/gent

atelier ronse
FOSTIERLAAN 8

ma × di | 9u30 – 16u30
do | 9u30 – 16u30 
+ avondafspraken

vr | 9u30 – 11u30

atelier@elisalee.be
+32 55 60 49 32

www.elisalee.be/ronse 

 jardin d’amour antwerpen
LEOPOLDSTRAAT 29

wo × do × vr × zat | 11u – 18u
& open elke 1ste zo vd maand | 14u – 18u

hanne@elisalee.be
www.elisalee.be/antwerpen

Wij leggen jullie graag vrijblijvend alle 
mogelijkheden uit op afspraak. Je kan 
hiervoor terecht op drie plekken: in ons 
atelier/shop in Ronse, in onze shop/galerie 
in Gent of in onze shop/one-stop-bridal-
store in Antwerpen. We rekken anderhalf 
uur tijd uit per afspraak om tot een ontwerp 
naar wens te komen. Boek nu online via 
www.elisalee.be/trouwen

Ook voor mooie bijpassende bruidsjuwelen 
kunnen jullie bij ELISA LEE terecht. 
De Moments collectie bestaat uit 
huwelijksjuwelen die je kan finetunen zodat 
ze bij je ringen en outfit matchen. We doen 
er alles aan om jullie te doen stralen op 
jullie mooie dag!

© Foto: Frankieandfish.com & Storiesofyou.be

  @elisalee.be
www.elisalee.be
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shop@elisalee.be
+ 32 9 329 08 78

www.elisalee.be/gent

atelier ronse
FOSTIERLAAN 8

ma × di | 9u30 – 16u30
do | 9u30 – 16u30 
+ avondafspraken

vr | 9u30 – 11u30

atelier@elisalee.be
+32 55 60 49 32

www.elisalee.be/ronse 

 jardin d’amour antwerpen
LEOPOLDSTRAAT 29

wo × do × vr × zat | 11u – 18u
& open elke 1ste zo vd maand | 14u – 18u

hanne@elisalee.be
www.elisalee.be/antwerpen

Wij leggen jullie graag vrijblijvend alle 
mogelijkheden uit op afspraak. Je kan 
hiervoor terecht op drie plekken: in ons 
atelier/shop in Ronse, in onze shop/galerie 
in Gent of in onze shop/one-stop-bridal-
store in Antwerpen. We rekken anderhalf 
uur tijd uit per afspraak om tot een ontwerp 
naar wens te komen. Boek nu online via 
www.elisalee.be/trouwen

Ook voor mooie bijpassende bruidsjuwelen 
kunnen jullie bij ELISA LEE terecht. 
De Moments collectie bestaat uit 
huwelijksjuwelen die je kan finetunen zodat 
ze bij je ringen en outfit matchen. We doen 
er alles aan om jullie te doen stralen op 
jullie mooie dag!

© Foto: Frankieandfish.com & Storiesofyou.be

  @elisalee.be
www.elisalee.be
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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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huwelijksdrukwerk van A tot Z
volledig eigen inbreng · digitale & klassieke foliedruk in vele kleuren · reliëfdruk · save the date ·

uitnodigingen · ceremonieboekjes · miskaartjes • menu’s · krasloten · bedrukte servetten ·
welkombord(en) · bedankkaartjes · textiel voor vrijgezellenfeest & nog zoveel meer ... 

KORTEMARK Voshoek 2, +32 (0)51 57 05 60
MENEN Ieperstraat 81, +32 (0)56 51 85 75

De De rode lijnrode lijn doorheen jullie huwelijksgebeuren doorheen jullie huwelijksgebeuren

Maak een afspraak 
voor advies op maat via
info@sterkinprint.be

Advertentie TT_150x107,5_De Trouwlijn.indd   1Advertentie TT_150x107,5_De Trouwlijn.indd   1 9/06/22   10:589/06/22   10:58

www.ikfilmje.be
Bruggestraat 5 // 8755 Ruiselede // België

ikfilmje@skynet.be
0473 370 299

AD 85X135.indd   2 03/10/16   14:39
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EEN MIDDELEEUWS STADSDECOR, WITTE ZWANEN 
OP DE REIEN, GLANZENDE PAARDENKOETSEN EN 

PRACHTIG GROENE PARKEN – VEEL ROMANTISCHER 
KAN HET NIET WORDEN. LAAT JE VERRASSEN 

DOOR HET WONDERMOOIE BRUGGE VOOR EEN 
WEEKENDJE WEG, EEN DAGUITSTAP, CULINAIRE 

VERWENNERIJEN OF EEN UNIEKE LOCATIE VOOR 
JE TROUWFOTO’S. VLAKBIJ EN VOL ROMANTIEK. 

BRUGGE HEEFT HET ALLEMAAL, EN NOG VEEL MEER.

In Brugge is het heerlijk verdwalen in de middeleeuwse kronkel-
straatjes. Je geniet er van charmante binnenpleinen, verborgen 
parken en de allermooiste stadsgezichten – niet voor niets is de 
volledige binnenstad door UNESCO als Werelderfgoed erkend. 
En overal hangt liefde in de lucht, vooral wanneer je de kant-en-
klare wandelroute langs romantische hotspots volgt. Je start 
op dé romantische brug bij uitstek: de Minnewaterbrug. Niet 
te missen, want volgens de legende zou wie met zijn geliefde 
over brug loopt, eeuwige liefde kennen. De route levert tal van 
mooie plaatjes op, waarvan de Rozenhoedkaai de populairste is. 

Ooit werden er rozenkransen verkocht, maar tegenwoordig is 
de plek vooral beroemd op Instagram. 

In Brugge word je gegarandeerd nog verliefder dan je al was! 
Daar dragen de reitjes toe bij. Een bijzonder romantisch stuk is 
de Gouden Handrei. Die maakte deel uit van de eerste Brugse 
stadsomwalling en werd in de 12de eeuw gegraven. Het is er 
opvallend rustig en dus een ideaal plekje om te relaxen, terwijl 

je geniet van eeuwenoude schoonheid. Ontspannen kan ook 
in een van de talrijke parken. Met de wandeling van verborgen 
rustplekjes kan je genieten van de vele groenoases midden in de 
stad. Nog niet genoeg? Dan kun je gaan ‘brughoppen’. Brugge 
telt een uitzonderlijk aantal bruggen – eeuwenoude en gloed-
nieuwe exemplaren, wereldberoemd of nooit-van-gehoord. 
Allemaal zijn ze totaal verschillend, maar ze bieden zonder 
uitzondering een schitterend zicht op de stad. Je vindt er 
ongetwijfeld je gading voor een prachtige selfie met je geliefde.

Heb je zin in een portie cultuur? Ook dan kom je hier volop 
aan je trekken. Brugge was immers de thuis van grote Vlaamse 
Primitieven zoals Jan van Eyck en Hans Memling, wiens 
werken je kunt bewonderen in het Groeningemuseum, het 
Sint-Janshospitaal, de Sint-Salvatorskathedraal en de O.L.V. 
Kerk. Voor meer hedendaagse kunstbeleving kun je dan weer 
terecht in het Concertgebouw of in een van de cultuurhuizen.

Je kunt de stad op tal van manieren ontdekken. Als je zin hebt 
in beweging, kun je met of zonder gids door de stad wandelen 
of fietsen, en echte sportievelingen trekken hun loopschoenen 
aan voor de begeleide stadstoer. Net iets comfortabeler is het 
om een minibusje, een fietskoets of de paardentram te nemen, 
of een dagje te gaan toeren op een Vespa of een Segway. Maar 
het toppunt van romantiek is ongetwijfeld een rit in een heuse 
koets op het ritme van de paardenhoeven. Ook een boottocht 
op de mysterieuze reien is een absolute must, en wie zin heeft 
in avontuur kan zelfs een ballonvaart over de stad boeken.

VERLIEFD IN EN  
OP BRUGGE

Voor meer info kun je terecht op  
www.visitbruges.be
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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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VERWENNERIJEN OF EEN UNIEKE LOCATIE VOOR 
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BRUGGE HEEFT HET ALLEMAAL, EN NOG VEEL MEER.
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parken en de allermooiste stadsgezichten – niet voor niets is de 
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En overal hangt liefde in de lucht, vooral wanneer je de kant-en-
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te missen, want volgens de legende zou wie met zijn geliefde 
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In Brugge word je gegarandeerd nog verliefder dan je al was! 
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opvallend rustig en dus een ideaal plekje om te relaxen, terwijl 

je geniet van eeuwenoude schoonheid. Ontspannen kan ook 
in een van de talrijke parken. Met de wandeling van verborgen 
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ongetwijfeld je gading voor een prachtige selfie met je geliefde.
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Primitieven zoals Jan van Eyck en Hans Memling, wiens 
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Kerk. Voor meer hedendaagse kunstbeleving kun je dan weer 
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in beweging, kun je met of zonder gids door de stad wandelen 
of fietsen, en echte sportievelingen trekken hun loopschoenen 
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het toppunt van romantiek is ongetwijfeld een rit in een heuse 
koets op het ritme van de paardenhoeven. Ook een boottocht 
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DE VOORBEREIDING

Omdat ze allebei van Zulte zijn, wilde het koppel trouwen en 
feesten in eigen dorp. Na heel wat overleg kozen ze 9 mei 
2020 als datum voor hun burgerlijk en kerkelijk huwelijk. 
Michelles organisatietalent en Simons technische onderste-
uning vormden een perfect duo. Omdat ze allebei erg sociaal 
zijn, kozen ze voor het begrip ‘samen’ als rode draad voor hun 
huwelijksfeest en dat liet zich bij de voorbereiding al duidelijk 
zien.

Via de website van Trendy Trouwen vonden ze een adres om 
een paardentram te huren. Aangezien Michelle schrik heeft 
van dieren, schakelden ze vriend Emiel in. Met zijn tractor 
werd hij gepromoveerd tot chauffeur van de ceremonie. Bert, 
een andere vriend, werd gevraagd als ceremoniemeester. Met 
de hulp van een valies voor de ringen, teksten en paspoorten, 
een uurwerk, ceremoniekledij en een geprinte dagplanning 

HET AANZOEK

Michelle en Simon wisten al vroeg in hun relatie dat ze een 
traditionele trouw met kerkelijk huwelijk wilden. Ze leerden 
elkaar kennen in de jeugdbeweging in Zulte en gingen in 
2019 mee op kamp om te koken. Op de laatste avond was er 
een kampvuur. Toen Michelle aangaf dat ze zou gaan slapen 
schoot Simon heel even in paniek. Daarna ging hij op zijn knie 
en vroeg haar ten huwelijk met een zelfgemaakte ring. Het 
was een prachtig moment, in het bijzijn van hun vrienden en 
de Chiroleden. 
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Michelle &  
Simon

TROUWDATUM: 21 OKTOBER 2021
VOORBEREIDINGSTIJD: 27 MAANDEN

LOCATIE: KASTEEL TE LAKE, ZULTE
OPENINGSDANS: MARRY YOU, BRUNO MARS

lees verder op pagina 46
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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



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

WEDDINGPLANNING

TROUWADVIESGESPREK

WEDDINGSTYLIST

AANLEREN OPENINGSDANSEN

VERJAARDAGSFEESTEN

BABYBORRELS

COMMUNIEFEESTEN

VERHUUR WITTE PARAPLU’S

PERSOONLIJK EN BETAALBAAR

www.planned4you.be • info@planned4you.be • 0473 42 88 78

Geef jouw feest of event 
een verrassende en kleurrijke 

touch met bloemen. 

www.lotsflowerart.be

LOTS
flower art

Trouwen 
in 2023?

 Maak een afspraak en luister 
vrijblijvend naar onze ideeën.

info@lotsflowerart.be

44  TRENDY TROUWEN MAGAZINE



Speciaalzaak bruids- en feestkledij
MAANDAG - ZATERDAG: 10U - 12U30 EN VAN 13U30 - 18U | DINSDAG EN ZONDAG GESLOTEN

Leuvensesteenweg 383 | 3200 Aarschot | 016 56 84 98 | info@maximscouture.be | www.maximscouture.be



werd hij een ceremoniemeester uit de duizend! De meter van 
Michelle is bloemschikster en zou zorgen voor het prachtige 
bruidsboeket en de unieke, stijlvolle aankleding van de kerk 
en de zaal. 

En toen kwam Covid. Het koppel hoopte nog dat alles tegen 
de vooropgestelde datum achter de rug zou zijn, maar ze 
moesten hun plannen alsnog een jaar opbergen. Helaas zou 
ook de tweede datum niet lukken, en het werd uiteindelijk 23 
oktober 2021. Een knaller van een feest zonder beperkingen 
en zonder mondmaskers!

DE GROTE DAG

De avond voordien gingen beide partners traditiegetrouw 
bij hun ouders slapen. Toen Simon om acht uur ’s morgens 
bij Michelle aanbelde, was de spanning te snijden. Kapster, 
schoonheidsspecialiste en haar mama – allemaal waren ze 
bezig om de laatste details bij de bruid in orde te brengen. 
Het werden vijf lange minuten voor Simon, maar het was 
het wachten waard. Toen ze elkaar zagen, werden bruid en 
bruidegom door emoties overmand.

De fotoshoot stond ’s morgens vroeg gepland, zodat het 
trouwpaar zich later op de dag niet van hun genodigden moest 
afzonderen. De foto’s werden wondermooi, met feestzaal 
Kasteel Te Lake en de Chiro- en KSA-lokalen als locatie. Na de 

shoot vertrok het gezelschap met de suite naar het gemeente-
huis. Er was een korte, ludieke plechtigheid met een kleine 
receptie als aanzet van een prachtige dag. 
‘s Namiddags was het tijd voor het kerkelijk huwelijk. Tijdens 
de dienst speelde een gelegenheidsband van vrienden en 
familie, afgewisseld met persoonlijke teksten. De leden van de 
jeugdbewegingen waren talrijk aanwezig, en ook de kinderen 
en de collega-juf van Michelles klas waren er. Volk genoeg 
voor een ware regen van rijst en een hoop cadeautjes en 
tekeningen. Na de viering trokken ze met tractor en paarden-
tram naar de feestzaal. Er was weinig tijd om te bekomen, 
want de familieshoot stond op de planning, gevolgd door 
de receptie. Om 19.00u arriveerden de gasten voor het 
avondfeest. Er was een kort aperitiefmoment en daarna 

gaven Michelle en Simon samen een speech. Na een heerlijke 
maaltijd waren er speeches van getuigen en verslagen van de 
vrijgezellengroepen, waardoor hun geheimenboekje behoor-
lijk werd ingekort. Om 22.00u ontvingen ze de gasten voor 
het dansfeest en werd de sfeer naar een hoogtepunt gebracht 
met een onvergetelijke Connemara.

De organisatie van de openingsdans had nogal wat voeten in 
de aarde. Ook hier wilden Michelle en Simon het idee van 
‘samenzijn’ doortrekken, in plaats van met zijn tweetjes op de 
dansvloer te staan. Zo ontstond het idee voor een flashmob. 
Ze slaagden erin om alles geheim te houden tot de avond zelf, 
wat voor een enorm verrassingseffect zorgde! De toon was 
gezet voor een knallend dansfeest.

DE ANEKDOTE

Michelle en Simon hadden een koppel fotografen ingehuurd. 
Zo kon er ’s morgens zowel bij de bruid als bij de bruidegom 
gefotografeerd worden. Maar de fotograaf kon het huis van 
Simon niet vinden. Dat stond immers fout op de dagplanning 
– die al sinds 2019 bestond en dus ontelbaar vaak door het 
koppel was bekeken. Tja. Gelukkig werd dat snel opgelost. 

Ook op het einde van de dag rees er een probleempje. 
Om iedereen veilig thuis te krijgen had het trouwpaar een 
taxi voorzien voor de beide gezinnen. Een week voordien 
had Michelle nog alles gecheckt, maar helaas: om half zes 
’s ochtends bleek de taxidienst niet te bereiken. Gelukkig 
beslisten enkele ouders van vrienden, die op dat moment hun 
kinderen ophaalden, om terug te keren en het hele gezelschap 
naar huis te voeren.

DE TIPS VAN MICHELLE EN SIMON

• Durf hulp te vragen en benut de 
talenten van familie en vrienden. 

• Zorg dat je op de dag zelf alles uit handen kunt geven. 
• Geniet en straal – ook bij regen! 

DE KEUZE VAN MICHELLE EN SIMON

• Kostuum bruidegom: Café Costume, Gent
• Bruidsjurk: La Sposa, Roeselare
• Juwelier: Elisa Lee 
• Locatie: Kasteel Te Lake, Zulte
• Catering: Traiteur Leconte, Oudenaarde
• Vervoer: Feestvervoer Cloet
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Wegvoeringsstraat 120 - 9100 Sint-Niklaas
M 0474/24 98 85

www.demaeyer-ceremoniekostuums.be

VERHUUR VAN KOSTUUMS - OOK GROTE MATEN

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.
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en de zaal. 
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‘samenzijn’ doortrekken, in plaats van met zijn tweetjes op de 
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Ze slaagden erin om alles geheim te houden tot de avond zelf, 
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gezet voor een knallend dansfeest.

DE ANEKDOTE

Michelle en Simon hadden een koppel fotografen ingehuurd. 
Zo kon er ’s morgens zowel bij de bruid als bij de bruidegom 
gefotografeerd worden. Maar de fotograaf kon het huis van 
Simon niet vinden. Dat stond immers fout op de dagplanning 
– die al sinds 2019 bestond en dus ontelbaar vaak door het 
koppel was bekeken. Tja. Gelukkig werd dat snel opgelost. 

Ook op het einde van de dag rees er een probleempje. 
Om iedereen veilig thuis te krijgen had het trouwpaar een 
taxi voorzien voor de beide gezinnen. Een week voordien 
had Michelle nog alles gecheckt, maar helaas: om half zes 
’s ochtends bleek de taxidienst niet te bereiken. Gelukkig 
beslisten enkele ouders van vrienden, die op dat moment hun 
kinderen ophaalden, om terug te keren en het hele gezelschap 
naar huis te voeren.

DE TIPS VAN MICHELLE EN SIMON

• Durf hulp te vragen en benut de 
talenten van familie en vrienden. 

• Zorg dat je op de dag zelf alles uit handen kunt geven. 
• Geniet en straal – ook bij regen! 

DE KEUZE VAN MICHELLE EN SIMON

• Kostuum bruidegom: Café Costume, Gent
• Bruidsjurk: La Sposa, Roeselare
• Juwelier: Elisa Lee 
• Locatie: Kasteel Te Lake, Zulte
• Catering: Traiteur Leconte, Oudenaarde
• Vervoer: Feestvervoer Cloet
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WHAT IS THIS LIFE IF, FULL OF CARE, WE HAVE NO TIME 
TO STAND AND STARE … STEP OUT OF ANTWERP’S 

URBAN FASHION HUB INTO MONASTIC TRANQUILLITY: 
ENTER A WORLD OF LUXURY WHERE CRAFTSMANSHIP, 

INNOVATION AND ECOLOGY MEET TRADITION, 
AND A BOTANICAL GARDEN OFFERS REFUGE.

CUT A DASH AT THE BOTANIC
Historic spaces meet contemporary standards with 2,450sqm 
of the latest banqueting facilities. The highly personalised 
catering options are by Johan Van Raes, the famous former 
chef-patron of Antwerp’s Michelin-starred The Glorious. The 
Botanic’s professional in-house events team offers a highly 
personalised service to ensure that everything is organised 
down to a tee – from décor and room configurations to enter-
tainment options.

BOTANICAL LOVE STORIES
From engagements to weddings … and beyond! Celebrity 
jewellery designer, Jochen Leën, helps guests select their dream 
wedding rings, while the Botanic’s attentive in-house wedding 
team organises everything down to the last detail. Pre-wedding 
spa treatments and detoxes, and bridal make-up and hairstyling 
on the big day are all within the spa team’s remit.

Exquisitely appointed and finished with exuberant floral 
displays, the wedding spaces at the Botanic Sanctuary Antwerp 
offer superb wedding backdrops. Each function room is a jewel, 
be it the grand hall, the salons or even the chapel. On a sunny 
day, the Monastery Garden offers a great place for those all-im-
portant wedding photographs. The on-site 15th century chapel 
is an idyllic venue for wedding ceremonies of all religions and 
none. All kinds of weddings are possible – from intimate affairs 
to showstoppers.

CELEBRATIONS, 
EVENTS & WEDDINGS

Lange Gasthuisstraat 45 - 2000 Antwerp - www.botanicantwerp.com
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BRuidegom
Trouwtrends: bohemian,  
vintage, Peaky Blinders,  
ruiten, traditioneel, …
Kleuren: blauw, groen,  
koraal, bruin, naturel, grijs

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 

Nieuw
PERSONALISEER
Laat je naam of initialen borduren  
in je kostuum of hemd, pictogram  
op je pochette, ... 

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

BRUIDSKLEDIJ - FEESTKLEDIJ

HEEL RUIME KEUZE  
VAN MAAT 34 TOT 52

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

www.couturerobel.be
PRONOVIAS LINEA RAFFAELLI

Dorpsstraat 52 - 8490 Jabbeke - 0486 03 88 38 - www.silkfoto.be

Eerlĳke kleding & maatwerk voor mannen

Nice clothing for bad hombres
Made to measure

Vrĳdagmarkt 38 - 9000 Gent
found@lostinpablos.be

09 279 89 90
LostinPablos.be

Lost in Pablos @lostinpablos Lost in Pablos
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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
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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   
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DÉ TROUWBEURS VAN 
NOORD-LIMBURG

Alles wat je nodig hebt bij 
de voorbereiding van 

jouw trouwfeest!

DÉ TROUWBEURS VAN 

GRATIS 
toegang

Inschrijven 

verplicht

SAY YES!
ZONDAG 2 OKTOBER 2022

11U00 – 17U00 UUR
ACACIAHOF: 

ZIPSTRAAT 52, 3900 PELT
TROUWBEURS-SAYYES.BE

Inschrijven

Tal van standhouders  Ceremonie  Modeshow  Animatie  Hapjes & drankjes

Kom met vrienden, vriendinnen of partner gezellig inspiratie opdoen!

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
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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



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

Bobbies • Canada Goose • Emporio Armani • Façonnable • Hogan • Jacob Cohën • Maison Montagut
MC2 Saint Barth • Parajumpers • Polo Ralph Lauren • Steel & Barnett • Woolrich

It doesn't matter where you're going on your honeymoon,
it’s who you have beside you.

Henegouwenstraat 3, 9000 Gent
www.gallerialaurenzo.be

Confiserie Zucchero is  
opgericht in 2005 en is  

ondertussen een  
gevestigde waarde in  
Brugge en omstreken. 

Wij zijn een ambachtelijke 
 confiserie die snoep en lolly’s 
maakt op maat van de klant. 

Onze  

snoepjes zijn  

100% Vegan,  

lactose- en  

glutenvrij.

Mariastraat 12 - 8000 Brugge
 T: 0473 22 41 19 - www.zuccherobrugge.be
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Na een telefoontje van Bram van Trendy Trouwen werd het 
duidelijk dat het geen grap was en dat we op citytrip zouden 
vertrekken in mei! Alles werd voor ons geregeld en gepland, dus 
we moesten helemaal niets doen – een absolute verademing na 
alle voorbereiding die we voor ons trouwfeest hadden gedaan!

FO
TO

SH
O

O
T

Madrid

IN OKTOBER 2021 BEZOCHTEN WIJ DE 
TROUWBEURS IN GENT. WE VULDEN 

DAAR OOK EEN FORMULIER IN VOOR EEN 
WEDSTRIJD WAARBIJ JE EEN FOTOSHOOT 

IN MADRID KON WINNEN. WE HADDEN 
ER EIGENLIJK NOOIT AAN GEDACHT DAT 

WE IN DE PRIJZEN KONDEN VALLEN. 
DUS TOEN WE DE MAIL IN ONZE INBOX 

ZAGEN VERSCHIJNEN, WAREN WE 
TOTAAL VERRAST EN OVERDONDERD.
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Op maandagochtend 16 mei reden we nog vóór zonsopgang 
naar de carpoolparking in Deerlijk. Vandaaruit konden we met 
Philippe en Nancy meerijden naar de luchthaven. Eenmaal op 
de luchthaven maakten we ook kennis met de rest van het 
team. Met fotografen Pol en Ingeborg was ons gezelschap 
compleet. Er was nog tijd voor een koffie en daarna konden we 
zonder problemen inchecken, boarden en opstijgen. Een dutje 
later waren we al in Madrid.

Een taxi bracht ons naar The Principal in het centrum van 
Madrid en we waren meteen onder de indruk van dit mooie, 
moderne hotel. Rond de middag gingen we elk onze eigen weg: 
Matthias en ik gingen op verkenning, terwijl de rest van het 
team begon aan een aperitief. We kuierden wat rond en aten 
tapas en een burger. Daarna wandelden we via de Plaza de 
España tot aan de Tempel van Debod. Vlakbij ontdekten we 
de kabellift naar Casa de Campo, een enorm park net buiten 
de stad. 

We hadden wel zin in een flinke wandeling in het groen, en 
vanuit de kabellift hadden we bovendien een mooi uitzicht 
over de stad. Als bij toeval liepen we daarna de rest van het 
gezelschap weer tegen het lijf. We dronken iets samen en 
wandelden nog wat door de stad. ’s Avonds aten we vlak bij het 
hotel. We waren moe van de vroege vlucht, dus we gingen vrij 
vroeg naar bed. We wilden namelijk fris zijn voor de fotoshoot 
die ons de volgende dag te wachten stond.
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Na een heerlijk uitgebreid ontbijt in het hotel op 
dinsdagmorgen, haastten we ons terug naar de kamer om 
ons klaar te maken voor de fotoshoot. De hotelreceptie 
kon gelukkig haarlak voor ons regelen, want die waren 
we thuis vergeten. Ondanks die kleine vertraging waren 
we tegen 10u30 toch helemaal klaar om aan de shoot te 
beginnen. Eerst namen we enkele foto’s in de hotelkamer 
en daarna trokken we via de Plaza de la Independencia in de 
richting van het Retiro Park. We mochten er poseren voor 
de rotonde en werden meteen enthousiast onthaald met 
gezwaai en geclaxonneer van voorbijrijdende chauffeurs. 
Ondanks het vroege uur liep de temperatuur al hoog 
op, dus we wandelden snel door tot in het park om de 
schaduw op te zoeken. Nancy zorgde er steeds voor dat 
mijn kleed perfect lag voor de foto en was de bewaarder 
van het bruidsboeket. Zo konden wij de hele dag onbezorgd 
genieten. De mascottes in het park zorgden voor enkele 
grappige foto’s. Het lukte Philippe en Pol zelfs om een 
roeibootje te regelen voor een tochtje op het water, zodat 
zij ons vanop de oever konden fotograferen. 
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Daarna volgden nog wat foto’s voor het mooie 
Palacio de Cristal. Na al dat harde werk was 
iedereen tegen de middag toe aan wat rust en 
een stevige lunch. In de namiddag wandelden we 
via de Puerta del Sol naar de Plaza Mayor. Hier en 
daar werden er wat foto’s gemaakt, maar door de 
brandende zon probeerden we ons toch vooral 
zo veel mogelijk in de schaduw te verplaatsen. 
Toevallig zagen we in een pittoresk straatje opeens 
een mooie lichtgroene Vespa. Dit vroeg om een 
foto! Pol ging als avontuurlijke fotograaf meteen op 
onderzoek. Net toen we bezig waren met de foto’s, 
kwam de eigenaar van de Vespa eraan. Hij maakte 
gelukkig geen bezwaar en was zelfs dolenthousiast.
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We maakten ook nog een experimentele foto in de 
Almudena Kathedraal, waarbij Pol midden in de kerk op 
de vloer ging liggen voor een mooi kiekje met het plafond 
als achtergrond. Daarna was het tijd voor onze laatste 
stop. Op de trappen voor het Koninklijk Paleis mochten 
we nog even poseren in de avondzon. Moe, maar tevreden 
zakten we af naar het hotel. Na een korte stop om ons te 
verfrissen, bleek er toch nog nood aan een aller-allerlaatste 
foto. Hiervoor begaven we ons naar het midden van een 
grote rotonde vlakbij. Centraal op die rotonde geraken leek 
een ‘Mission Impossible”, maar toen het uiteindelijk gelukt 
was kon Matthias als een echte winnaar een fles bubbels 
in het rond spuiten. Daarmee kwam er een passend en 
spetterend einde aan de fotoshoot.
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Onze laatste dag in Madrid zetten we alweer in 
met een goed ontbijt, inclusief glaasje cava. We 
voelden ons net filmsterren. In de voormiddag 
bezochten we met het hele gezelschap nog 
het Centro de Arte Reina Sofía, waar we o.a. 
de Guernica van Picasso konden bewonderen. 
Daarna gingen we met zijn tweetjes nog even 
shoppen. 

De tijd vloog voorbij, en na een lekkere ijskoffie 
stonden we om 17u klaar aan het hotel om te 
vertrekken. We hadden nog net de tijd om een 
souvenirtje te kopen op de luchthaven. Na een 
avondvlucht met het volledige hockeyteam van 
Madrid richting Brussel zat onze trip erop! 

Philippe zette ons veilig weer af in Deerlijk. 
Vermoeid maar volop nagenietend reden we 
terug naar huis. 

Het was een citytrip 
om nooit te vergeten!

PARTNERS
Fotografie 
IPON

Bruidskledij 
Figen

Kleding bruidegom 
Pomandi

Bruidsboeket 
Viva Blooming
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theprincipalmadridhotel.com 
@theprincipalmadrid
sales@theprincipalmadridhotel.com
T. +34 91 737 04 34

At The Principal Madrid Hotel you will find the perfect location 
for any type of event, whether for bussiness or pleasure. If you are 
looking for a unique, private, different place with spectacular views 
of the best part of Madrid, your search is over. The success of a 
private dinner, cocktail party or celebration is not entirely up to us, 
but we do everything in our power to make it a truly memorable 
occasion. At The Principal Madrid Hotel, we equip all of our spaces 
with cutting-edge technology, create the perfect atmosphere for 
every occasion, and customize our facilities to make each event or 
meeting a unique experience; we take care of all the details so you 
can focus on what is truly important. 
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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
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GOUDSMID
TAMARA HENDERICKX

Unieke, handgemaakte trouwringen op maat

www.tamarahenderickx.be
info@tamarahenderickx.be
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WWW.WAERBOOM.COM
INFO@WAERBOOM.COM

J O Z E F  M E R T E N S S T R A A T  1 4 0

1 7 0 2  G R O O T - B I J G A A R D E N

V I E R  S A M E N  D E  M O O I S T E  D A G

V A N  J U L L I E  L E V E N ,  I N  E E N

P R A C H T I G  K A D E R ,  M E T  E E N

S U C C U L E N T  D I N E R  E N  E E N

P R I M A  S E R V I C E ,  G E V O L G D

D O O R  E E N  S P E T T E R E N D

F E E S T .  

TOGETHER WE SAY 'YES'

WAERBOOM
WAAR JE DROOMHUWELIJK REALITEIT WORDT



BEN JE OP ZOEK NAAR DE PERFECTE HUWELIJKSREIS? 
HELEMAAL AANGEPAST AAN JOU EN JE PARTNER, 

UNIEK EN ZONDER ZORGEN? DAN MOET JE BIJ 
HONEYMOON PLANNER EVI PONCELET ZIJN.  EVI 
BEGELEIDT BRUIDSKOPPELS VAN A TOT Z IN HUN 
ZOEKTOCHT NAAR DE ULTIEME HUWELIJKSREIS. 

DAARMEE IS ZIJ IS DE EERSTE HONEYMOONCOACH 
IN BELGIË. MISSCHIEN ZELFS DE EERSTE TER WERELD, 
WANT ZE HEEFT HET BEROEP ZOWAT UITGEVONDEN. 

EN DAAR IS ZE MET RECHT EN REDE TROTS OP.

ALLES TOT IN DE PUNTJES GEREGELD
Als honeymooncoach ‘ontzorgt’ Evi het bruidspaar. En zeg nu 
zelf: als je net je hele huwelijk hebt georganiseerd, is dat geen 
overbodige luxe. Uit het reusachtige aanbod van mooie reizen 
helpt Evi je de bestemming te kiezen die voor jullie het beste 
past. Daarnaast regelt ze alle reservaties en werkt desgewenst 
een volledig programma uit. Of niet, want soms wil je gewoon 
ook alles op je af laten komen.
Ook tijdens de reis zelf kun je bij Evi terecht, want ze blijft de 
hele tijd aan de zijlijn staan. Meestal verloopt alles vlekkeloos 
en perfect, maar in geval van nood schiet ze meteen in actie. Ze 
helpt bij vertragingen of annulaties, staat in voor repatriëring bij 
medische problemen,… Ze is in alle omstandigheden de ideale 
hulplijn, zodat je zonder zorgen op reis kunt vertrekken.

HET VERKENNEND GESPREK
Een verkennend gesprek met de honeymooncoach is volledig 
gratis en vrijblijvend, en duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. 
Wacht echter niet te lang om een afspraak te maken. Omdat Evi 
er prat op gaat de juiste match voor elk koppel te vinden, neemt 
het traject vaak een paar weken in beslag. 
Je kunt haar best 8 tot 15 maanden voor je huwelijk contac-
teren. Op die manier is er ruim de tijd om alles voor te bereiden, 
zijn de beste en mooiste adresjes nog beschikbaar én zijn de 
prijzen het interessantst.

DE PERFECTE BESTEMMING
Is er een klik tijdens het verkennend gesprek, dan gaat Evi op 
zoek naar de ideale bestemming. Ze zoekt uit wat je precies 
wenst, en wat voor jullie een droomhuwelijksreis zou zijn. 
Op haar Instagram- en Facebookpagina’s post ze regelmatig 
bijzondere plekken die ze heeft ontdekt, dus neem zeker een 
kijkje. Daar zitten af en toe unieke dingen tussen, zoals een 
boomhut in de jungle of glamping in een luxueus tentenkamp 

R
ED

A
C

TI
E

DROOMREIS 
BOEKEN? BEL DE 

HONEYMOONCOACH!

tijdens een safari. En onlangs mocht ze een romantisch diner 
regelen op een strand in Mexico! 
Aan het eind van het traject ontwerpt Evi ten slotte een reisvoor-
stel op maat. Dat wordt uitgebreid toegelicht en besproken, en 
er kunnen aanpassingen gebeuren tot alles volledig naar wens is.

NIET ZOMAAR EEN REISBUREAU 
Het is onderhand wel duidelijk: de honeymooncoach gaat een 
stuk verder dan een klassieke reisagent. Na 15 jaar in de sector, 
waarvan 14 jaar in een reisbureau, kent Evi alle kneepjes van 
het vak. Omdat ze zich specifiek op huwelijksreizen richt, is 
haar kennis bovendien erg uitgebreid en gespecialiseerd. Ze 
gaat gericht op zoek naar de allerbeste honeymoonadressen en 
koppelt die aan het bruidspaar dat ze begeleidt.
Haar ruime ervaring in de reissector combineert Evi met een 
flexibele stijl, zonder vaste openingsuren. Ze houdt het contact 
graag zo laagdrempelig en persoonlijk mogelijk. Geïnteresseerde 
koppels kunnen haar zelfs via WhatsApp bereiken en de 
gesprekken gebeuren via videocalls. Bovendien past Evi zich aan 
de noden van de koppels aan – de gesprekken gaan dan ook 
vaak ‘s avonds of in het weekend door. Soms gaan de videocalls 
door van op de gekste plekken – dan is Evi op verkenning, op 
zoek naar nieuwe locaties.
In elke stap van het coaching traject voel je Evi’s passie voor 
reizen, én de gedrevenheid om haar klanten de mooiste beleving 
en herinneringen voor het leven te bezorgen.

HET PRIJSKAARTJE
Evi is sinds vorig jaar full time honeymooncoach. Toch kiest ze 
er bewust voor om elk jaar slechts een beperkt aantal koppels 
te begeleiden. Op die manier kan ze iedereen een absolute 
topservice bieden. Voor de honeymooncoaching, de ontzorging 
en de bijstand tijdens de 
reis start de prijs vanaf 
345 euro. De gemiddelde 
reisbudgetten voor de 
huwelijksreis zelf schom-
melen ongeveer tussen 
de 5.000 en 8.000 euro 
binnen Europa en tussen 
7.000 en 10.000 euro voor 
een reis buiten Europa.  
En af en toe eens een heel 
exclusieve reis van 20.000 
euro.

TIPS VAN EEN EXPERT
Een honeymooncoach kent natuurlijk de allermooiste plekjes 
als geen ander. Wat kan Evi zelf het meest bekoren? Op vlak 
van hotelaanbod gaat haar voorkeur uit naar een suite met 
jacuzzi of zwembadje op een Grieks eiland. Met zicht op zee en 
roomservice graag! Wanneer het gaat om buitengewoon mooie 
natuur en parelwitte stranden, staan de Seychellen bovenaan 
haar lijstje. 
Maar de populairste bestemming blijkt toch nog steeds Bali. 
Door de pandemie heeft het verre reizen een flinke deuk 
gekregen, maar dat komt stilaan terug. Evi ziet Bali in de zomer 
van 2023 dan ook helemaal terugkomen als best verkochte 
bestemming.

ANDERE REIZEN
Heb je niet meteen trouwplannen, maar toch zin in een bijzon-
dere reis? Dat kan. Evi helpt je met plezier voor jullie bijzonde-
re-reis-met-zijn-tweetjes. Zolang er maar romantiek in de lucht 
hangt!

www.thehoneymoonplanner.be
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tijdens een safari. En onlangs mocht ze een romantisch diner 
regelen op een strand in Mexico! 
Aan het eind van het traject ontwerpt Evi ten slotte een reisvoor-
stel op maat. Dat wordt uitgebreid toegelicht en besproken, en 
er kunnen aanpassingen gebeuren tot alles volledig naar wens is.
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koppelt die aan het bruidspaar dat ze begeleidt.
Haar ruime ervaring in de reissector combineert Evi met een 
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In elke stap van het coaching traject voel je Evi’s passie voor 
reizen, én de gedrevenheid om haar klanten de mooiste beleving 
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En af en toe eens een heel 
exclusieve reis van 20.000 
euro.
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Een honeymooncoach kent natuurlijk de allermooiste plekjes 
als geen ander. Wat kan Evi zelf het meest bekoren? Op vlak 
van hotelaanbod gaat haar voorkeur uit naar een suite met 
jacuzzi of zwembadje op een Grieks eiland. Met zicht op zee en 
roomservice graag! Wanneer het gaat om buitengewoon mooie 
natuur en parelwitte stranden, staan de Seychellen bovenaan 
haar lijstje. 
Maar de populairste bestemming blijkt toch nog steeds Bali. 
Door de pandemie heeft het verre reizen een flinke deuk 
gekregen, maar dat komt stilaan terug. Evi ziet Bali in de zomer 
van 2023 dan ook helemaal terugkomen als best verkochte 
bestemming.

ANDERE REIZEN
Heb je niet meteen trouwplannen, maar toch zin in een bijzon-
dere reis? Dat kan. Evi helpt je met plezier voor jullie bijzonde-
re-reis-met-zijn-tweetjes. Zolang er maar romantiek in de lucht 
hangt!
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GENTSE STEENWEG 295 - 9160 LOKEREN

WWW.ZAALLUMIERE.BE

DE LOCATIE  MET ALLE  TROEVEN VOOR JOUW EVENT

subt ie l  & bruut ,

l ie fde voor ambacht ,

een e igen co l lec t ie 

t rouwr ingen

& maatwerk

w w w.mmaak-shop.be
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HET AANZOEK 

Anneleen en Joris wisten al jaren dat ze ooit zouden trouwen. 
Voor Anneleen kon het echter niet snel genoeg gaan, dus 
Joris kreeg heel wat hints – de ene subtieler dan de andere. 
Op 19 december 2019, toen ze ongeveer 6 en een half jaar 
samen waren, was het zover.

Het aanzoek gebeurde op een donderdagavond nadat 
Anneleen als leerkracht een hele avond oudercontacten had 
gehad. Joris ging op één knie en deed zijn aanzoek bij de 
kerstboom, in hun nieuwbouwhuis waar ze net ingetrokken 
waren. Het was helemaal perfect: romantisch en intiem. Na 
meer dan twee jaar denken ze nog steeds met veel emoties 
terug aan dat moment. 
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Anneleen 
& Joris

TROUWDATUM: 2 APRIL 2022 
VOORBEREIDINGSTIJD: IETS MEER DAN TWEE JAAR 

LOCATIE: SALONS VAN EDEL
OPENINGSDANS: ALL OF ME – JOHN LEGEND 

lees verder op pagina 78
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Tr ouwen doe  je bij ons.

Fabriekstraat 39-43 Baasrode // 0475 36 09 83 // hallo@agaa.be

detrouwfuif.be

hangar43.be

Tr ouwen doe  je bij ons.Tr ouwen doe  je bij ons.
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kerstboom, in hun nieuwbouwhuis waar ze net ingetrokken 
waren. Het was helemaal perfect: romantisch en intiem. Na 
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RUFUS
Menswear

Merken
Scabal, Boss, 

Roy Robson, Cerruti, 
Zegna, …Meer info: 0476 022922

Trouwpakken
Maatwerk en/of confectie

RUFUS Koksijde 
Zeelaan 301  

RUFUS Middelkerke
Leopoldlaan 17
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Het Bruidsparadijs | Het Bruidshuis
Hoek Toekomstlaan Straalstraat 2
BE - 2170 Antwerpen Merksem
www.bruidsparadijs.be

For your Special Day

Happy

Day
Wedding

online bruidscataloog www. bruidsparadijs.be / bruidscataloog 
Gratis Trouwring! (vraag ernaar in onze winkel)

 
Ook allerlei trouw accessoires ... All-in-one-Shop

Bruid - Bruidegom - Suite

Jullie gaan trouwen ...
Proficiat! 

Breng zeker een bezoekje aan
de grootste bruidswinkel van België.

Straalstraat 2 - 2170 Merksem
www.antique-auto.be

Antique Auto
bussen vaste prijzen ter plaatse

prijzen per provincie

 
03/605 55 33
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DE VOORBEREIDING 

Anneleen was in haar hoofd al jaren bezig met het plannen 
van haar droomhuwelijk, dus ze stond te popelen om de 
touwtjes in handen te nemen. Doordat de voorbereiding 
volledig in de coronaperiode viel, had ze extra tijd om ermee 
bezig te zijn. Tijdens het voorbereiden kwam ze bovendien 
op het idee om een opleiding tot weddingplanner te volgen. 
Haar eigen huwelijk zou een ideaal project zijn, haar eerste 
verwezenlijking als kersverse weddingplanner. 

Via sociale media vond ze de nodige leveranciers. De 
bedankjes en een paar decoratie-onderdelen deed het koppel 
zelf. Daarnaast kregen ze hulp van familieleden en vrienden, 
op wie ze de dag zelf ook konden rekenen. Anneleen maakt 
een duidelijk draaiboek voor het trouwfeest. Op die manier 
kon het bruidspaar op de dag zelf alles uit handen geven 
en moesten zij enkel maar genieten. Voor het overige deden 
ze een beroep op geweldige leveranciers en dat bleek een 
uitstekende keuze.

DE GROTE DAG 

Anneleen was bang dat stress en neiging tot controle haar 
zouden beletten om van haar trouwdag te genieten. Niets 
bleek minder waar. De laatste dagen voor het huwelijk 
speelden de zenuwen haar weliswaar parten, maar dat gleed 
volledig van haar af toen alles de avond voordien klaar was.
Zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk vonden plaats 
op wandelafstand van het huis van het bruidskoppel, zodat 
ze bijna geen tijd verloren aan verplaatsingen. De lunch 
namen ze samen met de suite op hetzelfde plein, wat voor 
een fijn rustmoment zorgde. Het was een bewuste keuze 
van Anneleen en Joris om dei belangrijke momenten te 
beleven in hun eigen dorp. 

Na de vieringen verplaatste het gezelschap zich naar de 
feestlocatie in Wilrijk, waar ook de fotoshoot voor het 
bruidskoppel was. Dat leverde prachtige beelden op. Daarna 
volgde nog familieshoot met de suite, het ideale moment 
om mooie herinneringen te creëren. Nadien sloten er extra 
mensen aan voor de receptie en een lekker diner, met leuke 
intermezzo’s van getuigen, broer en zussen. De hele dag was 
trouwens doorspekt met persoonlijke elementen. Er waren 
speeches, fotomomenten, anekdotes en livemuziek door een 
vriend in de kerk. Dat alles zorgde ervoor dat het trouwfeest 
erg persoonlijk was. Na het eten kwamen er weer nieuwe 
genodigden, en na het geweldige dessertbuffet was het tijd 
voor de openingsdans, op All of Me van John Legend. Voor 
dit onderdeel van het feest had de bruidegom het meeste 
zenuwen, maar dat bleek overbodig. Alles verliep prima en 
na afloop barstte het feest los. De dansvloer stroomde vol 
en bleef druk bezet tot het einde van een fantastisch feest.

DE ANEKDOTE 

De dag was helemaal perfect, maar uiteraard lopen dingen 
wel eens wat anders dan gepland. Zo werd de priester ziek 
in de week voor het huwelijk. Gelukkig vonden Anneleen en 
Joris last-minute een vervanger, die ze pas twee dagen op 

voorhand tijdens een ZOOM-meeting leerden kennen. Hij 
deed het fantastisch en de viering was prachtig. 

Ook het weer zat niet helemaal mee. Het was vrij koud op 
de huwelijksdag en er stond een flinke wind. De receptie na 
het kerkelijk huwelijk vond buiten plaats, voor de kerk. Een 
plotse windvlaag zorgde ervoor dat de sluier uit Anneleens 
haar loskwam en wegvloog. Haar zus kon hem nog net 
vangen – een mooi alternatief voor het weggooien van het 
bruidsboeket. Tot slot gebeurde er ook een foutje tijdens 
het diner. Koud water en theezakjes bleken niet zo’n goede 
combinatie! 

DE TIPS VAN ANNELEEN EN JORIS 

• Werk samen met leveranciers met wie je een klik 
hebt en die je een goed gevoel geven. Zij maken 
immers deel uit van de mooiste dag van je leven. 

• Zorg dat je volop kunt genieten. Met een 
goede voorbereiding kan je op de dag zelf 
alles loslaten. Schakel eventueel een wedding-
planner of een ceremoniemeester in. 

• Dit is jullie dag! Doe niet wat moet of wat verwacht 
wordt, en zeker niet wat anderen doen. Doe 
wat jullie zelf willen en wat bij jullie past. 

DE KEUZE VAN ANNELEEN EN JORIS 

• Weddingplanner: Avenir Weddings
• Fotograaf, videograaf en photobooth: 

Lux Visual Storytellers 
• Drukwerk: Dasi, Brasschaat 
• Trouwringen: Arvid Van Tornout 
• Jurk: Cermo, Zoersel 
• Schoenen bruid: Van Loock, Zandhoven 
• Juwelen bruid: DRKS Online 
• Haar en make-up: Haarcreaties Brison, Wommelgem 
• Kostuum en schoenen bruidegom: Tod-B, Herentals 
• Bloemen: Rijmenants, Massenhoven 
• Receptie en lunch: Bar Frans, Wommelgem 
• Dj: Dj Diet 
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Uw trouwfeest met kasteelgrandeur
Te midden één van Vlaanderens mooiste parken ligt het majestueuze Kasteel van Brasschaat. 
De indrukwekkende inkomhal met open haard en het zonnige terras met zicht op de parkvijver dompelen u meteen onder 
in de sfeer van luxe en grandeur uit lang vervlogen tijden. De omgeving met prachtige groenpartijen, vijvers, fonteinen en 
een unieke rozentuin zorgt voor een magische sfeer voor uw trouwfeest. 

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek of offerte op maat. 
Wij kunnen alvast niet wachten om jullie te ontmoeten en deel uit te maken van jullie speciale dag!

Kasteel van Brasschaat
Hemelhoevedreef 1
2930 Brasschaat

Contact
info@kasteelvanbrasschaat.be
03 650 11 00 www.kasteelvanbrasschaat.be



ONZE MACARONS ZIJN KLEURRIJKE 
SMAAKBOMMETJES DIE IEDEREEN KUNNEN 

BEKOREN: TWEE KLEURRIJKE, LUCHTIGE 
SCHUIMKOEKJES MET DAARTUSSEN EEN 

HEMELSE VULLING VAN GANACHE. 

Deze delicatesse wordt op artisanale wijze en met de 
beste ingrediënten gebakken door een Franse toppatissier. 
Door het unieke bakproces zijn ze bovendien extra lang 
houdbaar, zonder aan kwaliteit of smaak in te boeten. 

BENT U OP ZOEK NAAR IETS ORIGINEELS  
VOOR UW HUWELIJKSFEEST? 

Een indrukwekkende piramide voor bij het dessert, een 
verrukkelijk alternatief voor het klassieke speculoosje bij 
de koffie, of gepersonaliseerde en individueel verpakte 
macarons als bedankje voor uw gasten? 
Alles is mogelijk! 

Daag ons gerust uit met uw originele verzoek. Wij zorgen 
er met plezier voor dat iedereen zich uw grote dag op een 
bijzondere en smakelijke manier zal herinneren. 

MACARONS:  
LUST VOOR HET OOG  

EN STRELING VOOR  
DE TONG

www.macaronshop.be
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Als wedding planner sta ik in voor 
een zalige huwelijksdag waarbij 
jullie als koppel enkel moeten 
genieten.

Onze voorbereiding resulteert in 
een gedetailleerde planning.
Ook voor een persoonlijke cere-
monie, waar het draait om jullie 
verhaal en jullie geliefden, kunnen 
jullie rekenen op mijn expertise.

Stiekem trouw ik mee en geniet  
ik van jullie stralende blikken.
Laten we snel kennismaken en 
jullie trouwdag overlopen.

Tot snel!

KaroKarolien Janssens 

Weddingplanner
0477 8 53 112

www.trouwburokaro.be

In Wouw vind je onze leuke bruidsmodezaak met de mooiste 
collectie bruidsmode & beste advies voor jouw trouwdag!

Maak een afspraak en we maken alle tijd voor je.

LADYBIRD · STELLA YORK · BRIDAL STAR · TRES CHIC · ...
Bergsestraat 46 · 4724 CD Wouw

0031 165 32 76 44 · WWW.WOUWBRUIDSMODE.NL

Geef  jouw  
bruiloft  
het ‘wouw’  
effect

SLECHTS OP 

HALF UUR  

RIJDEN VAN  

ANTWERPEN!
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houdbaar, zonder aan kwaliteit of smaak in te boeten. 
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macarons als bedankje voor uw gasten? 
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info@dance-glitter.be • 0486/ 53 73 67

www.dance-glitter.be

HUWELIJKSDANS OP MAAT 
WENSEN JULLIE PROFESSIONELE BEGELEIDING VOOR HET MAKEN  

VAN EEN UITERST INTIEM EN ONVERGETELIJK MOMENT?  
Met jullie eigen muziekkeuze gaan wij graag aan de slag.  

We luisteren naar jullie verlangens en verwachtingen, we passen de choreo aan waar nodig  
en zullen ervoor zorgen dat jullie schitteren op jullie huwelijk! 

Alle danslessen worden in privé les gegeven op een moment dat voor jullie haalbaar is,  
zowel in het weekend als in de week. De lessen worden gegeven in de regio van Kortrijk  

(Gullegem en Bissegem). Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren.

Ruim aanbod handgemaakte juwelen in zilver en goud.
Eigentijdse collecties en maatwerk

 
Wil je het net even ánders?  
Ik ontwerp samen met jou het juweel van je dromen!
  
Trouwringen/ verlovingsringen/ maatwerk/ herstellingen/ 
herwerken van oude juwelen naar een nieuw ontwerp/ 
herdenkingsjuwelen...

OPENINGSTIJDEN:
Wo 10u-12u 13u- 17u
do 10u-17u
vr 10u-17u

Zat 10-18u
Zo gesloten 
Ma en di op afspraak

Martelarenstraat 3 3200 Aarschot - 0496/10.42.44 - Info@ledagheysen.be   LedaGheysenJuweelontwerp -  ledagheysen - www.ledagheysen.be
Online bestellen kan via webshop of via pb - Indien gewenst worden de juwelen aan huis geleverd! 
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Salon duMariageMariage
Yes I D

o
Yes I D

o

Centr’Expo 

Mouscron

Défilés à 13h30 et 16h30
2600m² d’exposants

Contact: 0474/77 00 67



25 & 2625 & 26
mars
de 11h à 19h

20232023
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www.thebestbox.be

www.thebestbox.be

86  TRENDY TROUWEN MAGAZINE



LEVERANCIERS VAN DE KEMPEN, MAAR OOK  
VAN DAARBUITEN TONEN ZICH VAN HUN  
BESTE KANT OM JULLIE KENNIS TE LATEN 

MAKEN MET HUN SPECIALITEIT.

Feestzalen, cateraars, weddingstylistes, bruidsjurken of een 
kostuum op maat? Tijdens DE huwelijksbeurs van de Kempen 
zal je ondergedompeld worden in alles wat met trouwen te 
maken heeft. 

Een feest plannen van aanzoek tot openingsdans: onze gespe-
cialiseerde standhouders zijn kenners in hun vak en staan je 
graag bij om de juist keuzes te maken. Bruidswinkels tonen 
hun mooiste collectie op onze eigen catwalk. 

Drink een verse cocktail aan onze mobiele cocktail bar, zet 
je even neer in onze lounge hoek en vraag een nummer 
aan uit de playlist van onze live zanger. Er zijn dus hele fijne 
momenten te beleven op Fabriek Romantiek! 

Hopelijk zien we jullie het weekend van 26 & 27 November 
op Fabriek Romantiek!

    OP FABRIEK 
ROMANTIEK KAN JE 

ALLES VINDEN VOOR 
HET PLANNEN VAN 

JULLIE HUWELIJK

www.fabriekromantiek.be
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t rouwen
M A G A Z I N 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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Casual & Chic
suite- en feestkleding | klassiek of hip 
maatpak | blazer en chino | accessoires 
blauw grijs zwart | patroon of kleur  

SELECTED NATION
Steenpoort 10 Kortrijk

www.selectednation.be

SelectedNation_Trouwen_1_3_bis.indd   1SelectedNation_Trouwen_1_3_bis.indd   1 14/05/2022   11:1214/05/2022   11:12

Atelier Jérome Ellezelles
Edelsmid, zetter, handgraveur

 
Ambachtelijk gesmede trouwringen, verlovingsringen, juwelen  
en handgraveren in (uw oud) goud, platina, titanium en zilver.

Gepersonaliseerd en steeds uniek. Ook herstellingen en graveren.

www.atelierjerome.com
 Steeds welkom te Ellezelles, Pays des Collines, 

 onder de Vlaamse Ardennen, waar mijn atelier is.

Alle trouwringen worden door mij met de hand gesmeed,  
gegraveerd en groter of kleiner gemaakt. Ik ontwerp en creëer elk 
 paar trouwringen vanuit het niets naar uw persoonlijke wens!  

Titanium trouwringen maak ik al vanaf €550- per paar,  
gravure inbegrepen. In goud ongeveer het dubbele.
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Isabel, Didier en hun ganse team
verwelkomen u graag in het landelijke
Kortemark waar u binnen treedt 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 prachtig decor schuiven de
gasten aan voor het banket. Het feest
kan beginnen... Salons 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. Onze brochure toont
u alle mogelijkheden voor uw
huwelijksfeest, maar ook voor alle
andere feesten op maat en wens. 
Alvast tot ziens.

Didier Deylgat & Isabel Joseph
Hoogledestraat 97a, 8610 Kortemark
Tel. 0479 68 21 10 | Email: info@tenboogaerde.be

www.tenboogaerde.be

De betere keuze voor uw huwelijksfeest

Yes, I do.



IN DE ZOMER VAN 2021 ORGANISEERDE 
WEDDINGPLANNER AVENUE (LUXURIOUS 

WEDDINGS & PRIVATE EVENTS) EEN STYLED SHOOT 
IN SAMENWERKING MET FLORISTE EMMA VAN 

LILY SUE EN FOTOGRAFEN MELISSA VAN BELLE EN 
STIJN BRANDS. MET HUN INITIATIEF WILDEN ZE 

AANTONEN DAT JE OOK IN BELGIË EEN STIJLVOLLE 
BEACH WEDDING KUNT HEBBEN. WIJ PRAATTEN MET 

VALERIE WINDELS, ZAAKVOERDER VAN AVENUE.

Waarom besloot u een styled shoot te organiseren? 
Avenue is een nieuwe speler op de markt van de weddingplanners. Om 
mijn startende zaak in de kijker te zetten ben ik op zoek gegaan naar 
lokale leveranciers die mij een duwtje in de rug wilden geven. Voor hen 
was dit een uitstekende gelegenheid om nieuw beeldmateriaal te creëren.

Vond u makkelijk mensen bereid om mee te werken?
Ja, absoluut. Ik was aangenaam verrast hoeveel energie en zin iedereen 
had om hiervan deel uit te maken. Het was een leuke manier om alle 
leveranciers te leren kennen. Met veel van hen werk ik nu op regelma-
tige basis samen. Alle deelnemende partners kregen na afloop mooi 
beeldmateriaal van hun eigen product. Dit was echt een win-win. 

Waarom hebben jullie deze locatie gekozen? 
Om te laten zien dat de Belgisch kust absoluut ook charme heeft. Het 
is dichtbij en toch heb je het gevoel dat je op vakantie bent. Een deel 
van onze foto’s en video-opnames hebben we gemaakt in ‘El Granero 
Negro’ in Brugge – een bijzonder sfeervolle eventlocatie. 
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STYLED SHOOT
CLASSY BEACH VIBES
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Hoe bent u erin geslaagd om met zoveel partners toch een mooie 
eenheid te behouden? 
Met het moodboard hebben we de eerste richtlijnen gezet. De 
romantische, luchtige sfeer die ik wou overbrengen was voor iedereen 
duidelijk. De leveranciers gingen elk in hun eigen sector op zoek naar 
bloemen, materialen, servies,… dat hier het dichtst bij aan sloot. Alles 
groeide mooi naar elkaar toe op de dag zelf. 

Hoe beleefden de partners deze dag? 
Iedereen was erg positief ingesteld. Zon, zee en strand – wat wil een 
mens nog meer? Alle deelnemers konden kennismaken met elkaar en 
contactgegevens uitwisselen. In deze wereld draait alles rond connec-
ties. Na het maken van de foto’s hebben we gezellig samen rond de 
tafel gezeten en mochten we proeven van de gerechten van Atelier 
Ducheyne. Een culinaire belevenis! 

Wat is het resultaat van zo’n styled shoot? 
Op sociale media heb ik een pak volgers bijgekregen. Door het taggen 
van de partners deden de berichten het al snel bijzonder goed op 
Instagram. Op die manier konden we een veel groter publiek bereiken. 
De aanvragen voor feesten stroomden binnen. Vanuit verschillende 
hoeken kwamen er lovende woorden, zowel van klanten als van andere 
leveranciers.

VENDORS
Locatie 
El Granero Negro 
Strand Wenduine

Catering 
Atelier Ducheyne

Floriste 
Lily Sue

Make-up & haar 
Louiza Bridal Atelier

Juwelen 
Gilson

Styling bruid 
The Ivory Club

Styling bruidegom 
Cédric Burnel

Fotografie 
Melissa Van Belle 
Stijn Brands 

Herensnit 
Hairlovers

Gravure 
Studio Krass

Modellen 
Nathalie Lewis + partner

Videograaf 
Fris Wedding Films

Assistent 
Het Stoffensief

Wedding planner 
Avenue 
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+ DESIGNER MARJOLEIN: “IK BRENG HERINNERINGEN TOT LEVEN.” (PAG. 19)
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STATEMENT LOOKS  BEAUTY 

SECRETS  FLOWER CONCEPT

TIPS & 
TRICKS  
VOOR BLIJE 
BRUIDSMEISJES

STEM EN WIN:STEM EN WIN:
Jullie favoriete trouwringenJullie favoriete trouwringen

+TOP

LOCATIES IN 
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OP ZOEK NAAR 
MÉÉR INSPIRATIE?

Lees Bruid & Bruidegom Magazine!

wwww.bruidenbruidegom.be
BRUIDSMODE    ACCESSOIRES    RINGEN    BRUIDSFOTOGRAFIE    FEESTZALEN ÉN MEER!

VIND JULLIE
TROUW  

SPECIALIST
OOK  

ONLINE!
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VIJVERHOF VERZORGT
JULL IE  TROUWFEEST!

Rustige ligging op slechts 5 min
van Kortrijk, ruime gratis parking,

gemakkelijk bereikbaar.

Marremstraat 3 - Wevelgem
T:+32 56 41 15 04 - Vijverhof.be

Op golven van ervaring,
een idyllisch zicht op
onze vijver, gezelligheid,
sfeer en kwaliteit,
fijne gerechten en prima
service garanderen we een
onvergetelijk feest.
Jullie feest, ons feest.

Bij mooi weer is jullie
receptie op het terras
een echte belevenis.

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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trouwfeest-verjaardagsfeest-bedrijfsfeest-communiefeest of een ander feestje ? 

wij zijn thuis in al jouw feesten !
met meer dan 30 jaar ervaring

 en al jouw wensen
maken we er samen een knalfeest van

 
 

nagenieten van jullie knalfeest ?
dat kan!

met ons fotografie pakket

 www.studiohappymusic.be                                                                                                            www.studiohappyphoto.be
 info@studiohappymusic.be              Sint-Maria-Aalterstraat 44 9880 Aalter        studiohappyphoto@outlook.com

I'm NOT your average jeweler

Unieke trouwringen • Verlovingsringen • opmaat ontworpen juwelen  
Torenlaan 5, 3945 Ham   www.NDjewelry.be

You dream it , I'll make it . 

Scan this for more pictures and info 

info@NDjewelry.be

by

EVENTLOCATIE
HUWELIJKSFEESTEN  

& SEMINAIRIE

KASTEEL  
VAN EERNEGEM

Zedelgemsesteenweg 166
EERNEGEM

Enkel op afspraak via
contact@cateringdepoorter.be  

of via 059/51 15 01
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Kies voor onze retro foodtruck en 
breng een vleugje nostalgie 
op jouw trouwfeest. Verwen 
je gasten met een 
dessertenbuffet, ijsjes 
aan de kerk, op de 
receptie of op het  
avondfeest...
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www.monbijoufoodtruck.be

@monbijoufoodtruck
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NOË IS SINDS 1995 HET KLEURRIJKSTE STATEMENT 
VOOR VROUWEN. JOUW NOË’S WORDEN 

ONTWIKKELD DOOR ITALIAANSE ONTWERPSTERS. 
OP DIE MANIER ZORGEN HIGH-END FASHION 

EN VAKMANSCHAP VOOR DE ONMISKENBARE, 
TIJDLOZE UITSTRALING EN DE PERFECTE PASVORM.

 

Met de perfecte trouwschoen bij jouw prachtige trouwjurk 
is je stijl helemaal af. Een goede pasvorm en buitengewoon 
draagcomfort zorgen ervoor dat je stralend voor de 
dag komt. Alleen de beste materialen zijn goed genoeg 
voor jouw schoenen. Daarom verwerken we het zachte 
kalfsleer zowel aan de buiten- als de binnenzijde voor een 
comfortabele en perfect fit.

leder onderdeel aan jouw schoen is ontworpen en 
gemaakt in ltalië. Dat is het vakmanschap waar wij voor 
staan: handgemaakte, eerlijke producten van natuurlijke 
materialen. Onze binnenzolen hebben een luxueze, 
kleurrijke omlijsting, en de aloe-vera-patch geeft een 
zachte verzorging terwijl je ze draagt. Ons kwaliteitsleer is 
soepel en blijft ademen omdat het door-en-door geverfd is. 
Zo kun je jouw Noë’s ook na je trouwdag dragen.

Onze vaste collectie van pumps en enkellaarsjes is 
verkrijgbaar in verschillende hakhoogtes en in meer dan 
88 kleuren. De ultieme keuze om stralend voor de dag te 
komen!

from Noë, with Love 

TIJDLOOS ITALIAANS 
DESIGN MET PERFECTE 

PASVORM IN MEER  
DAN 88 KLEUREN

www.noe.shoes
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X

Model S

Met of zonder 

chauffeur

TESLARENTAL

Unieke wagen voor een unieke dag

TESLARENTALBETESLARENTAL.BE
+32 470 34 08 45BOEKINGEN@TESLARENTAL.BE

• Gentlemen’s 500m2 concept store
• Reeds 64 jaar professionele Tailor
• Casual kleding - Business kleding 

Wedding - Maatwerk
• Bezoek onze winkel of laat onze traveling tailor 

tot bij u thuis of op kantoor komen

Merken: Made To Measure - Gran Sasso - Diadora Heritage - Latorre - Boss - Xacus - Stenstroms 
- Herno - Mason’s - Tramarossa - Nubikk - Sun 68 - Danieli Fiesoli - Peuterey - Mc2 St. Barth - 
Acqua Di Parma - Anonym - Gentiluomo - Joop - Save The Duck - Schneiders - Paul Smith - …

A12 - Antwerpsestraat 16 - Reet
03/888.18.90 - info@vandenbril.be

www.vandenbril.be

NOË IS SINDS 1995 HET KLEURRIJKSTE STATEMENT 
VOOR VROUWEN. JOUW NOË’S WORDEN 

ONTWIKKELD DOOR ITALIAANSE ONTWERPSTERS. 
OP DIE MANIER ZORGEN HIGH-END FASHION 

EN VAKMANSCHAP VOOR DE ONMISKENBARE, 
TIJDLOZE UITSTRALING EN DE PERFECTE PASVORM.

 

Met de perfecte trouwschoen bij jouw prachtige trouwjurk 
is je stijl helemaal af. Een goede pasvorm en buitengewoon 
draagcomfort zorgen ervoor dat je stralend voor de 
dag komt. Alleen de beste materialen zijn goed genoeg 
voor jouw schoenen. Daarom verwerken we het zachte 
kalfsleer zowel aan de buiten- als de binnenzijde voor een 
comfortabele en perfect fit.

leder onderdeel aan jouw schoen is ontworpen en 
gemaakt in ltalië. Dat is het vakmanschap waar wij voor 
staan: handgemaakte, eerlijke producten van natuurlijke 
materialen. Onze binnenzolen hebben een luxueze, 
kleurrijke omlijsting, en de aloe-vera-patch geeft een 
zachte verzorging terwijl je ze draagt. Ons kwaliteitsleer is 
soepel en blijft ademen omdat het door-en-door geverfd is. 
Zo kun je jouw Noë’s ook na je trouwdag dragen.

Onze vaste collectie van pumps en enkellaarsjes is 
verkrijgbaar in verschillende hakhoogtes en in meer dan 
88 kleuren. De ultieme keuze om stralend voor de dag te 
komen!

from Noë, with Love 

TIJDLOOS ITALIAANS 
DESIGN MET PERFECTE 

PASVORM IN MEER  
DAN 88 KLEUREN

www.noe.shoes
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T H E

O F  T H E  B A R N

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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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 
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Herkenrodeabdij 4 - 3511 Hasselt
+32 471 88 55 72 - ancy@tiendschuurherkenrode.be
www.tiendschuurherkenrode.be
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Noë Lieve ■ Middelburgsesteenweg 33 ■ 8340 Moerkerke
T 0479/813208 ■ info@hettreintje.be ■ www.hettreintje.be

Het Treintje

Tvisual

www.tvisual.be charissa@tvisual.be
+32 483 16 44 06

Net die ene glimlach, die aanraking of dat intiem  
momentje gaat ons niet onopgemerkt voorbij. 

Bij iedere huwelijksreportage proberen wij een verhaal te vertellen dat 
uniek en speciaal is voor het koppel. Een video die de oprechte liefde 
laat zien, niet enkel tussen elkaar maar tussen iedereen die aanwezig is. 
Door jarenlange ervaring in de videografie met uiteenlopende projecten, 
zijn wij gespecialiseerd om details zo goed mogelijk in beeld te brengen.
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weddingplanning 
ceremoniebegeleiding

verhuur van kleine materialen 
bediening op jouw feest

styling, aankleding, op- en afbouw

jullie moment 
wij ondersteunen waar nodig

Because you don't remember day's, you remember moments

weddings - events - services

info@momentsandmore.events
http://momentsandmore.events
@momentsandmore.events

Leer ons kennen,
check al onze 

referenties 
en andere info.
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Trendy Trouwen Magazine  
verschijnt eenmaal per jaar 

Verschijningsdatum 
september 2022 

Beschikbaar op huwelijksbeurzen,  
deelnemende handelaars en op  
500 verkooppunten in Vlaanderen.

Verantwoordelijke uitgever
Philippe Vansteenbrugge 
Kerkstraat 62 - 8587 Helkijn - 0498 21 23 11
info@trendytrouwen.be - www.trendytrouwen.be

Grafische vormgeving 

Achterhoek 18 - 8581 Waarmaarde
T 0496 14 13 62 - www.bgraphix.be

Distributie-organisatie 
AMP - www.ampnet.be

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
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Ooit een textielfabriek, nu een uniek eventadres. Red Loft is de uitgelezen uitvalsbasis 
voor een onvergetelijk en bovenal buitengewoon trouwfeest. Ons team gaat prat op een 
persoonlijke, high-standard aanpak van a tot z. Benieuwd hoe en waar the magic happens? 

Boek een afspraak via reservation@redloft.be.

www.redloft.be


