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JA,  JULLIE GAAN TROUWEN!

Wat ontzettend leuk dat je 

gaat trouwen! Ik ben benieuwd 

naar hoe de bruiloft van je 

dromen eruitziet.  Ik ben Marian 

van Stralend Middelpunt 

en ik kan je helpen met het 

realiseren van deze droom. Als 

weddingplanner en professioneel 

ceremoniemeester is dat wat 

ik het allerliefste doe: alles tot 

in de puntjes voorbereiden en 

verzorgen. 

Bij  het organiseren van een 

bruiloft komt veel kijken. Zie je 

het zitten zelf een planning te 

maken, een stylingplan te maken, 

de juiste locatie en leveranciers te 

vinden en contactpersoon te zijn 

voor jull ie leveranciers en gasten? 

Of geef je de hele organisatie 

uit handen en maak je goed 

gebruik van mijn jarenlange 

ervaring en grote netwerk? 

Er bestaat uiteraard ook een 

middenweg. Dan verdelen we 

de taken: geen probleem! 

Of wil je graag alles zelf in het 

voortraject regelen en zoek 

je iemand die tot uitvoering 

brengt wat j i j  hebt bedacht? 

Dat is toch heerli jk wanneer 

een professional alles regelt 

en vrienden en familie niet 

aan het werk zijn ti jdens jull ie 

bruiloft. 

Zo kun je samen met je partner 

en de gasten genieten van alle 

mooie momenten. Ja zeggen 

en genieten: dat is wat je toch 

echt zelf moet doen. Voor de 

rest zorg ik als professionele 

ceremoniemeester dat dit de 

dag van je dromen wordt.

Heel veel plezier met de 

voorbereidingen! En mocht je 

hulp kunnen gebruiken, hier 

ben ik!

Liefs, Marian



Verloofd
waar

begin je?

Hoe begin je met het plannen 

van een bruiloft? Sinds 2011 

werkt Marian Krook-Lievestro als 

weddingplanner en zij heeft deze 

vraag vaak gekregen. Wanneer 

je niet gewend bent feesten en 

evenementen te organiseren, is een 

bruiloft nauwelijks te overzien. Ze 

heeft gemerkt dat wanneer je de 

volgende onderwerpen het eerst 

aanpakt, dat dan de rest volgt.

Bepaal als eerste het budget. Dit 

bepaalt de rest van alles wat jullie 

uitkiezen. 

Trouwen op een zaterdag is bijvoorbeeld duurder dan een vrijdag. En een andere 

dag in de week is goedkoper dan de vrijdag.

Maak vervolgens een gastenlijst. Selecteer degenen die jullie de hele dag erbij 

willen hebben, waar jullie het meest gek mee zijn. De anderen komen op de 

“misschien”-lijst en/of bij de receptie of het feest (wanneer jullie een receptie of 

feest willen geven).

Kies dan een locatie die bij jullie budget en het aantal gasten past. Of meerdere 

locaties… Hou er rekening mee dat meerdere locaties soms meer kosten en dat 

het rust geeft om op één locatie te blijven.

Bepaal daarna de datum. Begin juist niet met het uitkiezen van een bijzondere 

datum, tenzij je een bijzondere band hebt met een datum. Ga na hoeveel tijd 

het kost om jullie budget bij elkaar te sparen. En is er een bepaald seizoen waar 

jullie van houden? Hou ook rekening met praktische zaken, bijvoorbeeld of er 

iemand van je gasten jarig is of dat er een wedstrijd EK/WK voetbal is. Zou 

toch jammer zijn wanneer het grootste deel van jullie groep voor een scherm te 

vinden is, in plaats van op de dansvloer.

En als laatste, maak jullie bruiloft persoonlijk. Maak een moodboard aan, 

bijvoorbeeld op Pinterest, met alles wat jullie leuk lijkt om de sfeer te bepalen 

die jullie graag op de bruiloft willen hebben. Hou bij het bepalen van het thema 

rekening met het seizoen.



I t a l i a a n s  t r o u w e n  i n  N e d e r l a n d

T u i n  d e  l a g e 
o o r s p r o n g

“Het lijkt wel Italië” wordt er vaak geroepen als iedereen aan lange tafels onder de 
rozenhaag zit. Tuin de Lage Oorsprong is een unieke, groene oase en wordt omgeven door eeuwenoude, grote 
bomen en ruisende beekjes: de ultieme locatie om de belangrijkste dag van jullie leven tot een onvergetelijke te 
maken. Als jullie gasten via het eeuwenoude beekdal de tuin betreden wanen ze zich in een groen sprookje. 
“Waar zijn we beland?” is dan ook een vraag die we vaak horen. De pure, groene schoonheid van de tuin maakt 
dat iedereen zich ontspannen en welkom voelt. 

Unieke ambiance
Het amfitheater, de berceau en het terras bij de vijver met de fraaie kas vormen het hart van de tuin. Bij mooi 
weer kunnen jullie daar exclusief gebruik van maken. Aan styling
hoeven jullie niets te doen: de overvloedige rozenhaag en de wit bloeiende passiebloem
in de kas maken het plaatje helemaal af. 
Als je in het amfitheater onder de grote bomen elkaar het jawoord geeft hoor je de 
waterval uit het verderop in het bos gelegen grothuisje klateren.
Bij mindermooi weer biedt onze fraai ogende kas een ijzersterke back-up. Van hieruit heb je namelijk een prachtig 
uitzicht over het glooiende terrein van het landgoed. Het groen binnen en buiten de kas geeft een optimale “nat-
uurervaring”. 

Catering
Na de huwelijksceremonie doet iedereen zich tegoed aan taart & bubbels die op de landelijk gedekte tafels naast 
de vijver staan. Onze cateraars koken puur en werken 
uitsluitend met duurzame producten. Met hen kun je heerlijke menu’s samen stellen en die vervolgens informeel 
of formeel laten opdienen. 

Een heerlijke plek waar kinderen met bootjes spelen, volwassenen genieten van de schaduw onder de grote 
bomen of zich juist koesteren in de zon. Met lekkere hapjes en drankjes is het dan proosten op jullie geluk. Lekker 
los rond de vijver of juist aan de lange tafel met de flessen wijn op tafel. 

J a ,  n e t  I t a l i ë ,  m a a r  d a n  w e l  i n  N e d e r l a n d !



Jullie liefde vastgelegd 
voor altijd...

De 
Beleving 

van jullie
geluk

AFDRUK VAN INDRUK

Toen ik van mijn grote liefde mijn eerste
cursus fotografie kreeg, wist ik nog niet
hoe groot dat cadeau eigenlijk was.
Het heeft me leren kijken, ik zie met andere
ogen en mijn glimlach is
breder dan elke camera zijn kan.
Onderdeel zijn van mensenlevens,
mogen meekijken bij liefde en
emotie.. Het is als fotograferen vanuit de
lucht, het laat je zweven van trots.
Mijn naam is Karin Keesmaat, ik wil de
hele dag om jullie heen zijn. Zodat ik jullie
weer kan geven, op een
manier die je niet zult vergeten.
Met een vleugje magie en het vangen van 
jullie liefde, de heldere warme kleuren die 
de foto’s uit jullie album zullen spatten! 

Graag ga ik vrjblijvend met jullie in gesprek 
om te ervaren wat ik voor jullie kan 
betekenen op deze geweldige dag. Want 
herinneringen huizen niet alleen in je hart, 
maar ook al tekenen aan elke lieve wand.

Een kunstzinnige groet van,

K a r i n  K e e s m a a t
t r o u w f o t o g r a a f

Karin



Pa s s i e  v o o r  B l o e m e n
J u l i a n  K n o l

Van mijn l iefde voor bloemen heb 
ik mijn beroep gemaakt,  hoe f i jn 
is  dat .
Mi jn naam is Jul ian Knol en ik 
ben stapelgek op bloemen. Ik 
wil graag van je trouwdag een 
droomfeest maken.  Een dag 
vol l iefde en plezier.  Vanuit 
mi jn passie en creativ iteit  geef 
ik vorm aan jul l ie wensen. 
Ik hou van verrassende 
keuzes en streef alt i jd naar 
pr ikkelende combinaties voor 
ogen en neus rechtstreeks 
naar het hart .  Ik  ontwerp met 
persoonl i jke aandacht,  l iefde 
voor kwaliteit ,  schoonheid 
en natuurl i jk  bloemen, een 
bloemri jke versier ing die past 
bi j  jul l ie onvergetel i jke dag! Een 
romantische brui loft  in zachte 
t inten of een kleurr i jke bohemien 
brui loft  met uitdagende 
kleurencombinaties? Het kan 
allemaal .  Maar het gaat erom dat 
het perfect bi j  jul l ie als koppel 
past en daar neem ik de t i jd voor. 
Van bruidsboeket,  haarcorsage, 
corsage,  polscorsage, 
autoversier ing,  aankleding van de 
trouw- en feestlocatie,  dinertafel 
. . .  waar wil je bloemen hebben? 
Mijn missie is  pas geslaagd als 
de bloemen met oh’s en ah’s 
worden ontvangen.
Graag tot binnenkort ,

Julian



B E
A U
T Y

MAKE-UP
HAIR 
Fernanda Kipp

LOOKING YOUR BEST

Spontaan,  oprecht en creatief,  dat 

ben ik!  Ik  houd ervan om mensen 

te laten stralen en ze het gevoel 

te geven zichzelf te mogen zi jn . 

Wanneer ik aan het werk ben, 

houd ik alt i jd rekening met de 

wensen van een klant .  Het gaat 

niet  om gekke hoeveelheden 

make-up of krullen of dezelfde 

st i j len die op zoveel mensen 

worden gezien.  Het creëren 

van een unieke look die bi j  een 

persoon past ,  is  waar ik mi jn 

passie vandaan haal .

Mi jn hele leven ben ik al gefascineerd door haar en 

make-up.  Op jonge leeft i jd ben ik begonnen met 

werken in verschil lende kapsalons,  waar ik veel ervaring 

heb opgedaan.  Inmiddels ben ik al meer dan 12 jaar 

gediplomeerd hair & make-up art ist  en sinds 2014 

ondernemer.  Ik  ben gespecial iseerd in het verzorgen van 

haar en make-up voor brui loften en fotoshoots.

Mi jn passie voor brui loften en fotoshoots in combinatie 

met mijn ervaring en creativiteit  zorgt ervoor dat ik 

veel kan creëren,  van subtiele looks tot gewaagde 

kunstwerken.



Taart door
Yummie sweet cakes

Het is  2 september 1994 als ik  samen met mijn 

kersverse man om acht uur onze bruidstaart 

aan mag sni jden.  Een mooi moment wat 

vandaag de dag een bi jzondere plaats in 

is  gaan nemen van mijn leven.  Ik zal nooit 

vergeten dat de taart  werd binnen gereden.  Er 

waren veel ‘oooh’s en aaah’s ’,  al le ogen op ons 

gericht ,  een moment van st i l te,  en vervolgens 

applaus.  ik  kan er zo weer kippenvel van 

kr i jgen.  Prachtig.  Dat unieke moment vormt de 

basis voor mijn bedri j f.  In 2010 startte ik met 

Yummie Sweet Cakes.  Ik  maak bi jzondere en 

unieke taarten voor speciale gelegenheden.  En 

daar horen uiteraard ook bruidstaarten bi j .  Als 

geen ander weet ik dat het aansni jden van de 

bruidstaart  een bi jzonder hoogtepunt van de 

huweli jksdag is .  Dat ik  daar een bi jdrage aan 

mag leveren ervaar ik als een eer.

Bi j  het ontwerpen en uiteindel i jk  vervaardigen 

van een bruidstaart  kan ik al mi jn passie 

en creativiteit  kwi jt .  Twee onontbeerl i jke 

componenten voor het uitoefenen van mijn 

vak.  Ik  zorg er alt i jd voor dat de taart  een 

belangri jk onderdeel wordt van het feest .  Alt i jd 

een hoogtepunt.  Moment van herinnering. 

Onuitwisbaar.  Dat is  wat ik nastreef.  Dat is  wat 

mij  dr i j f t .

https://yummiesweetcakes.nl


KLIK op afbeelding voor video

Bijzondere

v i d e o
. . .  door Jahra

Dat moment waarop jull ie elkaar voor het 

eerst zagen? Die verbazing die je in elkaars 

ogen zag? Die traan van bli jdschap die op 

de foto nog net niet gevallen is? Die zie je 

op video toch écht wel bewegen!

Wat is er nou mooier dan dat j i j ,  wanneer 

je maar wilt ,  jouw bruiloft in bewegende 

beelden keer op keer kunt herbeleven? 

Zodat j i j  op elk gewenst moment weer even 

die kriebels in je buik kunt kri jgen en weer 

kunt genieten van jull ie speciale dag.

Ik let op alle details die j i j  zo zorgvuldig 

hebt uitgekozen! Maar ook de details die j i j 

over het hoofd ziet,  omdat je volop aan het 

genieten bent.

Ik wil jouw herinnering bli jvend maken, zodat 

j i j  over 10 jaar nog steeds terug kunt kijken 

op het moment van jouw dromen!”

“Een foto zegt meer dan duizend woorden, 
een video zegt meer dan duizend foto’s”.

https://vimeo.com/358035236
https://vimeo.com/358035236
https://vimeo.com/358035236


W i l d  at  H e a r t  B r i d a l
Wild at Heart Bridal is een unieke trouwjurken 
winkel voor de moderne bruid. Onze mooie, 
l ichte winkel heeft een warme en relaxte 
sfeer waar je je snel thuis voelt.  Wild at Heart 
Bridal biedt onconventionele trouwjurken en 
accessoires aan. Met merken van over de hele 
wereld zoals Rime Arodaky, Bo & Luca en 
Alexandra Grecco. We hebben onze collectie 
met zorg uitgekozen en varieert van vintage 
en bohemian, elegant en romantisch, tot cool 
en minimalistisch. 

Zo vind je alti jd een trouwjurk in de sti j l 
die bij  je past. We hebben de designers 
waarmee wij werken, geselecteerd 
vanwege hun originele en vernieuwende 
kijk op bruidsmode. Dit resulteert in een 
collectie unieke designer trouwjurken 
om bij weg te dromen. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk dan snel op de website 
om te zien welke merken we aanbieden
of maak direct een afspraak.

http://wildatheartbridal.nl/nl/
http://wildatheartbridal.nl/nl/maak-een-afspraak/


E l l e n  t r o u w t
Schrijven is brandmerken, het staat er en gaat nooit 
meer weg. En dat is ook eigenli jk mijn streven, 
alles vertaal ik in een bli jvende herinnering. Het 
is jull ie story en ik mag die vertellen en dat doe 
ik vol overgave. “Kippenvel” “een brok in je keel” 
“onvergeteli jk” “helemaal ons!”
      
Hoe werk ik? Ik luister, vraag, vraag nog meer. Ik 
geef tips want er zi jn zoveel mogelijkheden om te 
trouwen, het wordt een ceremonie die bij  jull ie past.
Ik kijk,  noteer, de emoties, de antwoorden, de blikken 
en als ik denk jull ie echt te kennen dan ga ik naar 
huis. Laat alles bezinken, denk aan jull ie ti jdens 
het koken, het wandelen, het opruimen en andere 
activiteiten. Ik mail met jull ie, bel,  zoek contact met 
jull ie dierbaren.

Als extra service maak ik een draaiboek.
“Haar aanpak zorgt ervoor dat je als 
bruidspaar geen enkele stress meer hebt “
Dan ga ik schrijven, ik draai ondertussen 
de muziek die jull ie gekozen hebben want 
dat zi jn jull ie ook. Schrijven, herschrijven, 
f ine tuning.
Op jull ie trouwdag, ik ben al vroeg 
aanwezig, om de sfeer te proeven, spreek 
alles door met de ceremoniemeester. En 
dan mag ik jull ie verhaal vertellen, een 
persoonlijk verhaal met ontroering, een 
glimlach, intiem, serieus maar ook met 
die ontspannen lach, ontlading, l iefde en 
geluk!

T r o u wa m b t e n a a r  E l l e n  B e u s e n

http://ellentrouwt.com


D a r e  T o  b e  D i f f e r e n t  s u i t s
For men

Een prachtig nieuw maatpakken label. 

Ben j i j  op zoek naar een trouwpak dat 

net even wat anders is dan standaard? 

Dat kan bij  ons! Niks is ons te gek.. 

lekker out of the box of casual.  Wij zi jn 

van mening dat je moet trouwen zoals 

je zelf bent. Samen met jou stellen wij 

jouw maatpak helemaal samen. Keuze 

uit stoffen, voeringen, knoopjes en zelfs 

teksten. 

Neem contact met ons op voor een 

vri jbli jvende afspraak!

Onze winkel zit in Apeldoorn. Maar wil 

je l iever dat wij naar jou toekomen? Dat 

kan natuurli jk ook! Als traveling tailor 

nemen wij al onze spullen mee naar jou. 

Jarenko & Susanne durven het aan! 

DARE to be different. 

Uiteraard hebben wij ook de traditionele 

stoffen!



T r o u w r e p o r ta g e
Impressie





d e t a i l sIt ’s in the Trouwjurk | Boeket | Schoenen | Ringen | Uitnodigingen..... 
Ik leg graag met aandacht de mooie details vast van jullie bruiloft!





S w e e t t a b l e  &  C A K E P O P S P o p j e s  v a n  K a t r i e n
Van kleins af aan stond ik  bij oma in de keuken.
Wij woonden vroeger in een gemoedelijk 
Vlaams stadje dicht tegen de Franse grens. 
Terwijl mijn ouders aan het werk waren, ston-
den wij, samen met mijn oom die topchef is 
geworden, te koken tussen de koperen potten 
en pannen. Ik voelde me net de muis uit de film 
Ratatouille. Hoe klein ik ook was, ik wilde van 
alles proeven, ik wilde van alles maken. 

Toen ik naar Nederland verhuisde verruilden we 
de
ouderwetse stoof voor een praktische keuken. 
Ik was immers al wat ouder en school ging voor. 

Bij het gaan op kamers, maakte ik kennis met 
mijn huisgenoten, waaronder een chef in word-
ing, binnen vijf minuten stonden we voor het 
aanrecht en gingen we helemaal los. en ik dacht, 
hier moet ik iets mee doen!
In 2014 jaar begon ik met het maken van 
cakepops, taarten en cupcakes en heb ik sinds 
2018 een eigen bakatelier geopend.
Samen met mijn team maken we de mooiste 
creaties en zijn we een van de grootste op het 
gebied van cakepops. Laat je verrassen door de 
meest briljante smaken en de gaafste designs! 
We zouden het super vinden om je binnenkort 
eens te mogen verwelkomen!

http://Popjes van Katrien


Jull ie trouwdag

t i m e l i n e
Elke trouwdag is uniek en de dagindeling moet helemaal bij 

jull ie passen! TIP: houdt ruimte in je schema zodat je even kunt 

eten tussendoor of gewoon even lekker kunt genieten zonder 

te hollen van het ene naar het andere moment. We geven een 

voorbeeld van een dagindeling.

7.00

7.30

10.00
  
10.30

11.00
   
12.30   

13.30

14.00  

15,00

15.30  

17.00

17.30 

19,30      

20.00

20.30

21.30

01,00

Ontbijten

GETTING READY
   haar, make-up en aankleden

FIRST LOOK  

REISTIJD 

FOTOSHOOT

REISTIJD naar trouwlocatie & lunch

AANKOMST gasten
   
CEREMONIE  

GROEPSFOTO’S 

TAART | CHAMPAGNE  |  Borrelen | 

OPFRISSEN VOOR DINER

Diner 

Rustmoment

ONTVANGST gasten avondfeest

Openingsdans Bruid en Bruidegom | 
FEESTEN!

Korte fotoshoot met avondavondlicht
               
einde

Een goede dagplanning geeft een ontspannen gevoel op jullie trouwdag!



S T Y L I N G
T I P S  F O R  Y O U

STYLING

Bedenken hoe je brui loft 
eruit  komt te z ien,  is  een hele 
uitdaging.  Elk detai l draagt bi j 
aan de uitstral ing van jul l ie dag. 
Om jull ie st i j l te bepalen,  hebben 
we de onderstaande t ips voor je .
Kies als eerste een kleurenpalet
Begin met te bedenken welke 
kleuren j i j  en je partner het 
mooist  v inden.  Ki jk naar je 
garderobe,  welke kleuren draag 
je graag? Ki jk naar de meubels en 
st i j l in huis ,  welke kleuren vallen 
op? Heb je voorkeur voor l ichte, 
zachte kleuren of donkere,  sterke 
kleuren?
Maak een moodboard
Verzamel al lemaal plaatjes die 
je bi j  jul l ie brui loft  v indt passen 
en plak ze op één groot bord 
of maak aparte borden voor de 
verschil lende onderdelen van 
jul l ie dag.  Dit  kan ook digitaal op 
Pinterest .
Gebruik een thema
Zorg voor een terugkerend 
onderwerp of idee.  Dit  kan een 
onderscheidende vorm zi jn , 
een bepaald soort  materiaal of 
bi jvoorbeeld een dier.

Kies een locatie erbi j  past
Ook hiervoor kun je eerst  een moodboard maken en vervolgens op zoek gaan.  Laat 
het passen bi j  het kleurenpalet en het thema wat je hebt gekozen.
Schoenmaker bl i j f bi j  je leest
Er z i jn zoveel mooie en leuke dingen te koop! Hou je kleurenpalet en thema in de 
gaten,  zodat je geen allegaart je van st i j len kr i jgt .  Creëer eenheid waardoor je je thuis 
voelt  op je eigen brui loft  en al les jul l ie uitstral ing heeft .





S tat i o n a r y  d o o r  L e i n tj e s
save the date      

Een save the date stuur je zo’n 
jaar tot  een half jaar van te voren. 
Tegenwoordig met al lemaal 
drukke agenda’s kan dit  best 
handig z i jn .  Zo weet je zeker 
dat famil ie en vr ienden t i jd ig op 
de hoogte z i jn van jul l ie grote 
dag.  Het is  natuurl i jk  erg f i jn dat 
iedereen erbi j  kan z i jn . 

Het is  ook handig om een 
spl i ts ing te maken voor gasten 
die uit  z i jn genodigd voor 
bi jvoorbeeld de gehele dag of 
al leen de avond.  Dan weten jul l ie 
gasten ook over welk deel van de 
dag ze z i jn uitgenodigd. 

trouwkaarten    

Jul l ie trouwkaarten verstuur je 
ongeveer 2 maanden voor de 
brui loft .  Het leukste is  natuurl i jk 
om hetzelfde design weer te 
gebruiken.  Maar voor welk 
formaat? want er z i jn veel keuzes 
in formaten en types.

Wil je het bi jvoorbeeld chique? 
kies dan voor een pocketfold 
waarbi j  je al lerlei  kaart jes in kan 
verwerken.
Wat jul l ie ook kiezen,  het is 
handig om jul l ie info over de 
grote dag duidel i jk  en zonder al 
te veel tekst te omschri jven.

Kies een bi jpassende envelop 
erbi j  met leuke sluitzegels!

menukaarten  

Ook tafelen kan je in st i j l met het 
leuke design wat jul l ie hebben 
gekozen! 
Zo mooi als het matcht met de 
styl ing van jul l ie mooi  gedekte 
tafel ,  dit  maakt het helemaal af !

En wat denk je van naamkaart jes, 
tafelnummers of een seat ingplan 
om aan te kunnen geven waar 
gasten z itten.

welkomstborden 

Zo leuk om jul l ie gasten welkom 
te heten met een welkomstbord. 
Het geeft  een welkom gevoel 
en staat natuurl i jk  heel mooi  op 
jul l ie dag.

Er z i jn ook andere mogel i jkheden 
voor het bord zoals borden met 
leuke teksten of een seat ingplan. 

Over Marjolein

Inmiddels 10 jaar ontwerp ik met veel plezier en passie al le 
kaarten van Leint jes .  Ik  hou van kleur,  bloemen, patronen 
en watercolor.  Kaarten waar je vrol i jk  van wordt!  Wil je een 
speciale kaart  in een thema of heb je meer wensen? Ik maak 
ook ontwerp op maat .



Prijsindicatie

Wanneer je deze 
styled shoot 
bekijkt, vraag je je 
misschien af wat 
de kosten zijn van 
wat je hier ziet. Wij 
willen je graag een 
reëel beeld geven 
en geven je hierbij 
onze vanaf-prijzen. 
Zo heb je een idee 
wat het kost om ons 
bij jouw trouwdag te 
betrekken.

 Stralend Middel-

punt professioneel 

ceremoniemeester 

weddingplanner

Jahra

Videograaf

Julian Knol

bloemen

Karin Keesmaat

Trouwfotograaf

Vanaf € 997,-

Tips en adviezen

Plan van aanpak

Draaiboek

Contactpersoon voor 

de gasten en lever-

anciers

€600

excl reiskosten

incl

 voorgesprek

gesprek getuigen 

ceremonie

speech

Prijs op aanvraag

Vanaf €1295

6 uur fotografie fo-

to’s 350 stuks

album vanaf 500 

euro

Meer prijzen

Taart

Yummie

SweetCakes

Jurk

Wildatheartbridal

Pak

Dare Custom 

Suits

Stationary

Leintjes.nl

Meer info via deze

 Klik hier

Prijs afhankeli jk van 

de jurk

vanaf

€499

 afhankelijk van de 

stofkeuze

zoals getoond in 

shoot €899 

vanaf €1095

6 uur

trouwvideo 3-6 incl 

30 sec

 preview

film op USB.

Trouwambtenaar

Ellen Trouwt

Haar & Make-up

Fernanda Kipp

Meer info via deze

 Klik hier

Prijs op aanvraag

Locatie

Tuin de lage 

Oorsprong

Green Velvet 

decoratie verhuur

Huur tuin

v.a. 2000

drank 

arragement

v/a                           

6,50 pp per uur

Meer info via 

KLIK HIER

https://www.julianknol.nl/contact/
https://karinkeesmaat.nl/tarieven/
https://yummiesweetcakes.nl/kosten/
https://fernandakipp.nl
http://velvetgreenrentals.nl/verhuur/


WIL JE WETEN HOE EEN TROUWAMBTENAAR SCHRIJFT?
Lees dan de blogs die ze schrijven.  Dit geeft een goede indruk van de 
sfeer.

WELKE MAKE-UP KIES JIJ OP JE TROUWDAG?
Maak een moodboard met afbeeldingen van kapsels en/of make-up 
met wat je aanspreekt. Zo krijgt je visagist-haarstylis een goed beeld 
van wat jouw verwachtingen zijn. Dit neem ze mee in het advies tijdens 
een proefsessie. Zo heeft de één bijvoorbeeld één heel ander idee bij 
een smokey eye dan een ander.

HOE KRIJG IK EENHEID QUA STYLING DOOR DE HELE BRUILOFT HEEN?
Laat de bloemen uit je bruidsboeket terugkomen in de bloemstyling 
op alle plaatsen. Dus ook op de trouw- feestlocatie als je daar bloemen 
wilt. Dat schept eenheid.

KNOOP IN JE MAAG?
Heb je moeite om op je grote dag te eten, zorg in iedergeval dat je 
voldoende drinkt, vruchtensappen leveren de benodigde suikers om 
je op de been te houden en dit aangevuld met een broodje kom je een 
heel eind!

HOE GA IK HET BESTE VOORBEREID NAAR EEN PASSESSIE VOOR EEN 
BRUIDSJURK?
Wees in ieder geval op tijd met het maken van een afspraak. Het liefst 
minimaal acht maanden van tevoren. En maak net als voor je make-up 
en haar alvast een moodboard. Bekijk hoeveel geld je uit wilt geven voor 
een jurk en geef je budget vooraf door aan de verkoper van de 
bruidswinkel. Laat je vooral ook verrassen door haar of hem.
Een jurk kan je beter staan dan vooraf gedacht. Bedenk hoe gevoelig 
je bent voor de mening van anderen en baseer op basis daarvan wie je 
meeneemt. Neem mensen mee die jouw stijl en smaak begrijpen en hou 
het op maximaal vier personen. Ga vooral af op je eigen gevoel en stel 
je voor hoe jij in deze jurk naar het altaar zou lopen. Dan weet je voldo-
ende.

HAAR TIP!
Was het haar één dag of avond van tevoren en niet op de dag zelf. Dit zorgt 
ervoor dat het haar wat stugger is en daardoor prettig is om mee te werken. 
Houd er ook rekening mee niet te gaan slapen met een elastiekje in het (hand-
doek droge) haar. 

GEEN FOUTEN OP JE DRUKWERK
Vraag proefdrukken aan zodat jullie goed alles kunnen controleren maar ook 
om de kwaliteit van het papier en de kaart te kunnen beoordelen.

TAART KIEZEN
Maak een afspraak met een leverancier van taarten voor een proefsessie zo-
dat je zeker weet dat jullie taart goed smaakt! Het is goed te weten dat deze 
proefsessies zijn niet gratis zijn, immers en gaat een hoop werk aan vooraf.

MOOIE FEESTFOTO’S!
Het feest is een bijzonder moment, jullie openen het feest misschien wel met 
een specticilaire openingsdans! Belangrijk is om een fotograaf te kiezen die dit 
op een bijzondere manier vastlegd, en die dus heel goed kan flitsen zonder de 
sfeer te verliezen.

TOPTROUWLOCATIEROUTE
Zes keer per jaar opnemen vele trouwlocaties hun deuren om bruidsparen 
te ontvangen. De locaties zijn dan mooi aangekleed en ingericht met een 
trouwopstelling. Je kunt op zo’n dag meerdere locaties bekijken en voelen wat 
bij jullie past.

HOE STA JE ONTSPANNEN OP DE FOTO?
Het belangrijkste is kies een fotograaf waar je een klik mee hebt en vraag of 
jullie een pre-weddog of loveshoot kunnen doen. Tijdens die shoot wordt je 
op je gemak gesteld en uitgedaagd om natuurlijk op de foto te komen. Er 
wordt gebruik gemaakt van vragen en opdrachtjes zodat jullie natuurlijke 
liefde voor elkaar kan worden vastgelgd!

WAT IS EEN “FIRST LOOK”?
Een first look is het moment waarop de bruidegom elkaar voor het eerst 
zien. Dit kan op verschillende plaatsten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de 
voordeur van het ouderlijk huis van de bruid of jullie gezamelijke huis. Samen 
of met familie om jullie heen. Maar dit kan ook plaatsvinden bij de ceremonie. 
Waarbij de bruidegom wacht bij het altaar en de bruid dan later binnenkomt 
bijvoorbeeld met haar vader.

VERTOUW OP JE CEREMONIEMEESTER!
Het is jullie dag vandaag vertrouw op je ceremoniemeester of 
weddingplanner, het is jullie dag, een dag om van te genieten!

Voor jou

t i p s
De



Tr o u w l e v e r a n c i e r s

D e z e  l e v e r a n c i e r s  h e b b e n  m e e g e w e r k t  a a n  d e  s t y l e d  s h o o t

PLANNING + COORDINATIE
Marian Krook-Lievestro
https://www.stralendmiddelpunt.nl

FOTOGRAAF
Karin Keesmaat
https://karinkeesmaat.nl

VIDEOGRAAF
Jahra Esser
https://www.jahra.nl

TROUWLOCATIE
Tuin de Lage Oorsprong
http://www.tuindelageoorsprong.nl

BLOEMEN
https://www.julianknol.nl

TAART  
Yummy Sweet Cakes
https://yummiesweetcakes.nl

CAKEPOPS
Popjes van Katrien
https://www.popjesvankatrien.nl

STYLINGITEMS
Janina Cruz
http://velvetgreenrentals.nl

HAIR & MAKE-UP
Fernanda Kipp
https://fernandakipp.nl

STATIONERY 
Marjolein Kleijwegt-Van Emaus
https://leintjes.nl

TROUWAMBTENAAR
Ellen Beusen
https://www.ellentrouwt.com

TROUWJURK
Wild at heart bridal
http://wildatheartbridal.nl/nl/

PAK
Dare Custom Suits
https://darecustomsuits.nl



CONTACT
0617652491
www.kar inkeesmaa t . n l
i n fo@ki j k - kuns t . n l

Karin Keesmaat
t r o u w f o t o g r a a f

http://www.karinkeesmaat.nl

