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Welkom! 

Dank voor uw  bezoek aan Bruiloftbelevenis.  Een combinatie van een exclusieve trouwbeurs, een 

wervelende modeshow voor bruid en bruidegom en een voorproefje op een bruiloft op 

trouwlocatie Landgoed Overcinge. 

In dit eerste digitaal magazine van de Bruiloftbelevenis presenteren zich de de deelnemende 

bedrijven.  

Tesamen kunnen zij jullie bruiloft tot een werkelijk onvergetelijke dag maken.  

We zijn trots dat we voor deze eerste Bruiloftbelevenis een heel gevarieerd aanbod hebben, met 

heel bijzondere deelnemers die zich hebben bewezen op hun vakgebied.  “ 

 

Bianca Hijman 

Eigenaar Landgoed Overcinge, organisator Bruiloftbelevenis.  

 

Fotografie:  Met dank aan fotografen Bas Uijlings en Louise Mars voor hun prachtige foto’s! 



Trouwplannen? 

Bij de voorbereiding voor een bruiloft komt veel kijken, er zijn vele keuzes te maken.  Zodra de 

keuze voor een trouwdatum is gemaakt, kan de zoektocht beginnen.  Wellicht met assistentie 

van een weddingplanner. 

Locatie 

Vaak wordt begonnen met de trouwlocatie. Je kunt ervoor kiezen om de ceremonie, de receptie, 

het diner en het feest op verschillende locaties te laten plaatsvinden. Je kunt ook de keuze 

maken voor dezelfde locatie voor de gehele dag.  Het belangrijkste voordeel hiervan is dat 

bruidspaar en gasten niet tussen de verschillende locaties heen en weer hoeven te gaan.  

Bovendien kunnen “tijdschema’s” meer flexibel worden ingevuld, zoals je dat zelf wenst.  Dat 

geeft rust. Het gaat er tenslotte om dat het een perfecte en ontspannen dag wordt.  Een dag om 

met volle teugen van te genieten. 

Als de locatie is gekozen, kan je hieraan nog verdere invulling geven met styling en decoratie. 

Zoals de  bloemdecoraties maar ook bijvoorbeeld ballondecoraties,  witte stoelen (bijvoorbeeld 

voor een buitenceremonie) of andere bijzondere aankleding. Diverse bedrijven zijn hierin gespe-

cialiseerd en zullen je graag adviseren. Hierin kan de locatie ook een adviserende rol spelen. 

 

Invulling van de dag 

Hoe willen jullie de dag invullen? De ceremonie, de receptie, het diner, het feest, de muziek. 

Hoeveel genodigden zullen er zijn?  Welk onderscheid maak je hierin? Keuzes lijken soms lastig 

te maken.  Maar  oplossingen zijn soms heel voor de hand liggend.  Denk flexibel. Het enige wat 

telt, is dat het jullie dag is. Jullie wensen zijn bepalend. 

Bruidstaart en catering 

Natuurlijk wil je een prachtige en heerlijke bruidstaart.  Maak een afspraak met de patissier om 

de mogelijkheden te bespreken en te proeven.   

De culinaire invulling van de dag bespreek je in principe met de trouwlocatie. Zij bieden je de 

verschillende opties.  Het is prettig als in onderling overleg de keuze gemaakt kan worden die 

het beste bij jullie past. Een stijlvol vijfgangen diner of bijvoobeeld een heerlijk “tapas-buffet”. 

It’s your party! 

Bruidsjapon en meer 

Inmiddels heb je al nagedacht over de trouwjapon en het trouwkostuum, de ringen, de kapper 

en stylist., het bruidsboeket.  Het aanbod is groot, er zijn vele verschillende stijlen. Welke stijl 

heeft jouw perfecte trouwjapon?  Hoe willen jullie eruit zien?  Om hierin meer inzicht te krijgen, 

kan je een afspraak maken bij een bruidsmodehuis of herenmodezaak om te zien wat het best 

bij je past.  

Fotograaf/videograaf 

Deze bijzondere dag moet zorgvuldig worden vastgelegd. Een fotograaf en eventueel ook een 

videograaf.  Deze keuze is heel persoonlijk.  De ene stijl spreekt je meer aan dan een andere stijl.     

Maar welke stijl je ook kiest, de kwaliteit is van doorslaggevend belang. De kunst om in de 

beelden alles vast te leggen. Alle bijzondere momenten,  de mensen, de emoties, de omgeving 

en de compositie. Een goede fotograaf is goud waard. Het resultaat ontvang je later in een 

prachtig album.  

In jullie zoektocht veel succes en ook plezier gewenst! 



  

 

 

Graag  verwelkomen we jullie voor jullie aanstaande bruiloft! 

Het gehele landgoed, met alle stijlkamers en zalen, staat de hele dag exclusief tot jullie  

beschikking. Vanaf de ontvangst en de ceremonie tot en met het feest in de grote zaal.   

Landgoed Overcinge is een historisch landgoed, met veel oorspronkelijke stijlelementen.  

Een statige oprijlaan  en toegangspoort, een poortgebouw met zware kasteeldeuren, de 

binnenplaats, het adellijke hoofdgebouw, de geschakelde boerderij met grote boerderijzaal, 

de parktuin met prieeltje en ophaalbrug. Alle elementen van een toplocatie zijn aanwezig.  

Beleef je bruiloft in sprookjesachtige sfeer op een historisch landgoed. 

Afhankelijk van jullie wensen, wordt gekozen welke indeling wordt gemaakt voor de zalen. 

Bijvoorbeeld de ceremonie in de Rode Kamer, de receptie in de Tuinzaal, het diner wederom 

in de Rode Kamer en het feest in de Grote zaal. Maar het kan ook anders. Bijvoorbeeld een 

ceremonie in de parktuin, een diner in de Tuinzaal en aansluitend het feest.  

Als je ervoor kiest om alles op het landgoed te laten plaatsvinden, is het extra eenvoudig 

om een flexibele invulling te geven aan jullie dag. Je wordt niet op een bepaald tijdstip  

elders verwacht. Zowel jullie als je gasten hoeven niet tussen verschillende locaties heen en 

weer te gaan. Dat geeft ook veel rust. 

Sinds kort bestaat de ook mogelijkheid om (met jullie gezelschap) te blijven overnachten op 

het landgoed. Een prachtig appartement is beschikbaar voor jullie als bruidssuite. Daarnaast 

beschikken we over 8 slaapkamers met in totaal 20 slaapplaatsen.   Ideaal om na afloop van 

het feest te overnachten! De volgende ochtend serveren we een heerlijk en feestelijk ontbijt 

als afsluiting van een geweldige bruiloft. 

Ook voor de culinaire invulling is er heel veel mogelijk.  Willen jullie meer  weten  welke  

mogelijkheden Landgoed Overcinge jullie kan bieden voor de bruiloft? Manager en 

gastvrouw mevrouw Hennie Jager ontvangt jullie graag en bespreekt jullie wensen. Naar 

aanleiding  hiervan wordt een vrijblijvende offerte opgesteld, een offerte op maat.  

Wij luisteren graag naar jullie wensen  en brengen ze in vervulling.  Onze doelstelling is dat 

jullie bruiloft een prachtige en onvergetelijke dag wordt! 

 

Jullie zijn van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

Waarom zou je kiezen voor Landgoed Overcinge als jullie toptrouwlocatie? 

 

 Warme gastvrijheid en goede service 

 Flexibiliteit voor de invulling van jullie dag 

 Uitstekende catering 

 Mogelijkheid om alles op dezelfde locatie te laten plaatsvinden 

 Officiele trouwlocatie. 

 Een sprookjesachtige sfeer op een historisch landgoed 

 Mooie parktuin met prieeltje en ophaalbrug 

 Unieke grote en sfeervolle boerderijzaal voor een knallend feest 

 Prachtige bruidssuite 

 Mogelijkheid tot overnachten voor de gasten. 

 Compleet aanbod door de samenwerking met andere bedrijven uit trouwbranche. 

 

.Landgoed Overcinge 

Linthorst Homanlaan 1 

7971 RK Havelte 

0521-34 34 83 

06– 53 83 25 01 

info@overcinge.nl 

Www.overcinge.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@overcinge.nl
http://www.overcinge.nl/


  

 

 

   

 

 

 

Trouwen! Persoonlijk, sprankelend, met humor en diepgang. 

Trouwen zoals jullie zijn, zoals jullie dat willen. Met ruimte voor alles wat jullie een plek binnen de 

ceremonie willen geven. Samen met jullie kan ik jullie plannen en ideeën vormgeven om er een bij-

zondere ceremonie van te maken. Het is natuurlijk een officieel moment maar dat hoeft niet stijf te 

zijn. Humor speelt een grote rol, de sfeer is ontspannen, er wordt gelachen, er wordt een traantje 

weggepinkt. Voor jullie en voor de mensen om jullie heen wordt het een dag om nooit meer te verg-

eten, een ceremonie waarover nog lang wordt gesproken! 

 

Met jullie eigen trouwambtenaar maak je ruim op tijd kennis om te zien of er een klik is. De ceremo-

nie is maatwerk.  

 

Manon Snoeker 

.Trouwtoespraak 

.Telefoon: 06-29 58 69 67 

Email:  Manon@trouwtoespraak.nl 

.Www.trouwtoespraak.nl  

 

. 

 

 

logo 

 

 

mailto:manon@trouwtoespraak.nl
http://www.trouwtoespraak.nl


 

   

 

 

 

LAAT DE HUWELIJKSVOLTREKKING ECHT JÚLLIE CEREMONIE WORDEN! 

 

“Zoek de ambtenaar die bereid is met jullie samen te zoeken naar een invulling zoals jullie dat 
willen. Je zult versteld staan hoe weinig er “moet” en hoeveel er kan en mag! Het wordt alleen 
niet verteld. 

Dat is voor mij één van de reden geweest om als zelfstandig trouwambtenaar en ceremoniespre-
ker, ceremonies te gaan vormgeven. Om in alle rust en met heel veel aandacht mijn bruidsparen 
te kunnen trouwen. In de mooiste ceremonies is tijd voor alle emoties, er wordt gelachen, er 
wordt een traan weggepinkt. De toespraak is uniek, persoonlijk, warm, met diepgang, met hu-
mor. 

Als gemeenteambtenaar ben ik aan tijd gebonden, vanuit mijn gemeente mag ik de toespraak 20 
minuten laten duren, na een uur moet ik op de volgende locatie kunnen zijn. Als zelfstandig 
ambtenaar reserveer ik de dag exclusief voor jullie en hebben we alle tijd. Dus wil je graag buiten 
trouwen maar er komt een regenbui aan, dan kunnen we de ceremonie iets later laten beginnen. 
Heb je live muziek geregeld, dan wil je daar natuurlijk optimaal van kunnen genieten en de tijd 
voor nemen. Wil je ’s avonds tijdens het feest trouwen? Geen probleem! Zo maar wat voorbeel-
den.  

Wanneer jullie op Landgoed Overcinge gaan trouwen, krijg je van de gemeente Westerveld een 
ambtenaar toegewezen die enkele weken tot dagen voor de trouwdag contact met jullie zal op-
nemen. Doorgaans maak je dan een afspraak om een uur met elkaar te praten en daarop wordt 
de toespraak gebaseerd. Veel collega’s verstaan hun vak en maken er een fijne toespraak van.  

Meer en meer bruidsparen laten het daar niet op aan komen. De trouwdag wordt met punt pre-
cisie samen gesteld en een belangrijk onderdeel van de dag is de huwelijksceremonie. Veel pa-
ren wachten niet af of zij een leuke ambtenaar toegewezen krijgen en of ze met die persoon een 
klik hebben. Nee, bruidsparen kiezen zelf een trouwambtenaar met wie zij eerst kennismaken al-
vorens te beslissen of zij hun ceremonie aan deze persoon toevertrouwen.  

Paren die mij benaderen met de vraag of ik hun trouwambtenaar wil zijn, vertel ik dan ook altijd 
dat wij eerst kennis gaan maken, geheel vrijblijvend, en dat zij daarna pas beslissen of ik hun hu-
welijk mag voltrekken. We gaan daarna nogmaals uitgebreid met elkaar in gesprek en hebben 
veelvuldig contact. We bouwen een band op. We stellen met elkaar de ceremonie samen en van-
zelfsprekend heb ik veel ideeën en tips, ik ben immers al 14 jaar trouwambtenaar, heb honder-
den stellen het Ja woord mogen vragen. 

Het wordt een UNIEKE belevenis, een ceremonie waarover nog lang gesproken zal worden. Een 
beleving voor jullie en jullie gasten. Achteraf krijg ik vaak de vraag van wie van de twee ik een 
vriendin ben. De vader van de bruid vertelde mij een keer dat ik met mijn toespraak zo persoon-
lijk was geweest dat ik hem het gras voor de voeten weggemaaid had. Dan ben ik blij en tevre-
den, dan ben ik tot de essentie van jullie verhaal gekomen. En zo moet het in mijn ogen zijn! 

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het inhuren van je eigen ambtenaar en die kosten komen 
bovenop de leges die de gemeente in rekening brengt. Per gemeente verschilt het bedrag en of 
er korting verleend wordt of een toeslag geheven wordt voor een eigen trouwambtenaar. Een 
mooi alternatief is om op een goedkoop of zelfs gratis  moment in je eigen gemeente te trou-
wen en de ceremonie te houden op de locatie, dag en tijd van jullie keuze.  

Door welke ambtenaar jullie jullie huwelijk ook willen laten voltrekken, wees je ervan bewust dat 
je een keuze hebt. Mocht je een vraag hebben of meer willen weten, jullie kunnen mij altijd vrij-
blijvend mailen. 

Ik wens jullie een heerlijke, onvergetelijke trouwdag!” 

Trouw Toespraak 
Manon Snoeker 



  

 

 

  

 

Bas Uijlings bruidsotografie – Master in bruidsfotografie 

 

Onderscheiden als Associate in de categorie Wedding Photography, winnaar Master Award of Dutch Wed-
ding Photography, eervolle vermeldingen Masters of Dutch Wedding Photography en talloze nominaties. 
Need we say more? Er is in ieder geval geen twijfel over mogelijk dat Bas zijn vak begrijpt. Bas maakt origi-
nele en prachtige composities, mengt zich gemakkelijk in jullie gezelschap en weet de juiste momenten 
perfect vast te leggen. Tegen de tijd dat jullie aan het toetje beginnen, heeft Bas een slideshow klaar met 
een selectie van de mooiste foto’s van jullie dag om op de beamer te laten zien. Naast het huwelijk, vindt 
Bas de verloving minstens zo belangrijk en verstopt zich daarom ook graag op locatie om dit bijzondere 
moment vast te leggen 
Ook mooi meegenomen: met Bas kun je rekenen op een snelle ontvangst van jullie foto’s, dus dat wordt 
heerlijk de dag opnieuw beleven terwijl jullie genieten van jullie glas champagne op de Malediven. 

.Bas Uijlings | bruidsfotografie 

Hoekveen 1, 3829DJ 

Hooglanderveen 

Telefoon: 06-17236586 

Email: info@basuijlings.com 

Www.basuijlings.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basuijlings.com


 

 

 

   

 

 

 

 

Fluitist Paul Smithuis speelt herkenbare (pop)melodieën op een volledig houten dwarsfluit. 

Tijdens de huwelijksdag te boeken voor ceremonie, diner of receptie. 

Paul Smithuis is inmiddels geen onbekende meer. Hij is aangesloten bij de NTBO en in het bezit 

van het keurmerk trouwen. In 2014 werd hij genomineerd voor een Dutch Wedding Award en be-

reikte de halve finale van Holland’s Got Talent. Paul speelt zowel versterkt als  akoestisch, met of 

zonder achtergrondbegeleiding. Solo almede ook met andere instrumentalisten / vocalisten tot 

volledige live band. Het repertoire en speelduur wordt geheel naar wens en in samenspraak met 

het bruidspaar samengesteld. Zijn kracht is juist die liedjes te spelen waar het bruidspaar een spe-

ciale band mee heeft. Behalve de trouwbranche is Paul Smithuis eveneens te boeken voor tal van 

andere events en gelegenheden. Daarnaast brengt hij ook zijn eigen CD’s uit. Laat u verrassen 

door de aangename klanken van deze zeer ervaren muzikant.  

.Bedrijf:  Fluitist Paul Smithuis 

Adres: Burgvliet 26 / 8226 RE / Lelystad 

Plaats: Lelystad 

Telefoon: 06-14485216 

Email: info@paulsmithuis.com  

  

Website: www.paulsmithuis.com 

 

 

http://www.paulsmithuis.com


  

 

 

   

MusicaRosa bestaat uit Mariska Oostijen (zang) en Hans Kaldeway (piano). 

MusicaRosa verzorgt live muziek bij huwelijken. Door live muziek bij bijvoorbeeld de ceremonie wordt de ceremonie 

nog persoonlijker en intenser. Ook kan MusicaRosa sfeervolle achtergrondmuziek verzorgen bij het diner en/of recep-

tie. 

Enkele reacties van bruidsparen: 

 

“Wat een emotie hebben jullie gegeven aan onze ceremonie. 

Vele tranen van ontroering, bij mij als bruid, maar vooral ook bij de aanwezigen.  

En dan het spelen tijdens het diner, wauw, wat een ambiance. 

Zo prachtig om te zien hoe onze gasten en ook jullie genoten. Onvergetelijk! Onwijs bedankt!” 

 

“Het was echt geweldig, tot tranen toe geroerd! 

Jouw stem komt direct in het hart aan en je fijne uitstraling vormt een prachtig geheel om een mooie,  eigen ceremo-

nie te krijgen.” 

. 

Bedrijf: MusicaRosa 

Telefoon: 06-15443968 

Email: info@musicarosa.nl 

Www.musicarosa.nl 

 

 

 

 

http://www.musicarosa.nl


 

 

 

   

 

 

 

Jullie gaan trouwen! 

                                               

Als geen ander weten wij dat bij het plannen van een bruiloft, er veel op jullie afkomt. 

Gezellig Bloemen & Lifestyle heeft zich gespecialiseerd in het creëren van op maat gemaakte 
bloemdecoraties voor bruiloften en alle andere gelegenheden, uitbundig of intiem. 

Op het gebied van bloemdecoraties en het stylen van jullie bruiloft kunnen wij misschien helpen 
deze stress weg te nemen bij jullie. 

Naast het bruidsboeket, corsages, autoversiering en alle andere mogelijk denkbare bloemdecora-
ties, kunnen wij ook de complete styling van jullie bruiloft verzorgen. 

Tot in detail wordt er meegedacht over de bruidsbloemen die jullie trouwdag compleet maken. 

Bruidsbloemwerk moet net als de rest van de dag onvergetelijk zijn. 

 

Met Liefde gemaakt! 

Gezellig Bloemen en Lifestyle. 

Woldpromenade 59 

8331 JE Steenwijk  

 Tel: 0521-344999      
  

info@gezelligsteenwijk.nl       
 www.gezelligsteenwijk.nl       

 

mailto:info@gezelligsteenwijk.nl
http://www.gezelligsteenwijk.nl


  

 

 

   

UniSound Wedding Drive-in Show 

 

Door de jarenlange ervaring van onze DJ's maken zij van iedere gelegenheid een feest. 

Voorafgaand aan een boeking is er eerst een kennismakingsgesprek, hierin zullen wij aan- 

geven wat onze mogelijkheden zijn op de feestlocatie. Bij een boeking ontvangen jullie een 

wensenlijst van ons. In deze lijst kan er precies aangegeven worden wat jullie wensen zijn 

voor het feest, denk hierbij o.a. aan het genre muziek, het thema van het feest etc... Zodra 

wij de wensenlijst retour hebben ontvangen gaan wij hiermee aan de slag om een passend 

programma voor jullie samen te stellen. Het is tenslotte jullie feest! 

 

Het UniSound Team. 

.Unisound Entertainment 

.Bosweg 26 

Darp 

GSM 06-15 45 77 98 

info@unisound.nl 

.www.unisound-entertainment.nl 

 

 

 

 

 

http://www.unisound-entertainment.nl


  

 

 

 

 

 

Als fotograaf ben ik aanwezig bij een groot deel van jullie dag. Om alles goed te kunnen vast-

leggen sta ik dicht bij jullie als bruidspaar en is het ontzettend belangrijk dat jullie mij vertrou-

wen en dat er een klik is. De kans om een herinnering te maken krijg ik natuurlijk maar een keer. 

Het is voor mij dan ook iedere keer weer een enorme eer dat een bruidspaar dit vertrouwen in 

mij stelt en ik zal alles in het werk stellen om een prachtig eindresultaat af te leveren. 

Door mijn spontane en enthousiaste aanpak ben ik in staat om jullie heerlijk ontspannen en na-

tuurlijk vast te leggen. Ook meng ik mij tussen jullie gasten zodat ik ook hun kan vastleggen sa-

men met alle momenten die jullie dag zo bijzonder maken. 

Na de bruiloft investeer ik veel tijd om de beelden te perfectioneren en een prachtig product af 

te leveren aan jullie in de vorm van een album en de digitale bestanden. Een product dat echt 

een herinnering is waar jullie over 10, 30 of misschien wel 60 jaar nog steeds van kunnen genie-

ten! 

Louise Mars 

 

.Bedrijf: LM-Fotografie 

Adres: Noordermeent 16, 8317AA 

Plaats: Kraggenburg 

Telefoon: 0628765335 

Email: info@lm-fotografie.nl 

 

Www.LM-fotografie.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.lm-fotografie.nl


  

 

 

   

 

 

 

 

 

Op zoek naar een mooie videoreportage voor jullie huwelijksdag? Neem eens een kijkje op 
www.phmultimedia.nl 

 

Daar vind je prachtige voorbeelden van bruidsreportages. 

Er zijn al volledige bruidsreportages mogelijk vanaf 320 euro, videoreportage in HD video 
inclusief een korte samenvatting met muziek naar keuze. Ik maak heel graag een vrijblijven-
de prijsopgave voor de mooiste dag van jullie leven. 

 

Voor informatie: info@phmultimedia.nl of bel 06-50427121 

.PHmultiMEDIA 

Irenestraat 16 

9744 cv Groningen 

050-5565003 

06-50427121 

info@phmultimedia.nl 

www.phmultimedia.nl 

 

PHmultiMEDIA 

 

 

http://www.phmultimedia.nl/


  

 

 

   

Trouwen 

Ik kom graag langs om je extra mooi te maken en te laten stralen.  
Voor het proefkapsel en make-up word je bij mij thuis verwacht. Op de trouwdag zelf kom 
ik naar jou toe. Bij de bruid kunnen natuurlijk ook familie en vriendinnen opgemaakt wor-
den. Wil je voor een (ander) feestje opgemaakt worden, dan ben je bij mij thuis van harte 
welkom.  
 
Haaraccessoires en sieraden  

Ik lever ook haaraccessoires en sieraden. Op maat gemaakt en passend bij  

jouw bruidskleding (of andere feestkleding). 

Taede Poortinga 

 

Taede Poortinga  

Palestrinalaan 927 

Zwolle  

038-4290458038-4290458 

taedepoortinga@hotmail.com 

www.taedepoortinga.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.taedepoortinga.nl


  

 

 

   

 

 

 

Onbezorgde Trouwdag: uw ceremoniemeester en weddingplanner uit Meppel 

Misschien hebben jullie al een datum en weet je al precies hoe dag eruit moet zien. Maar 
een voorbereiding voor een trouwdag is niet niks. Hier heb je veel tijd en energie voor no-
dig. Dat heeft niet iedereen. Onbezorgde Trouwdag’ kan jullie daar bij helpen. Hoe? Dat be-
palen jullie helemaal zelf. Wij kunnen de totale organisatie uit handen nemen, maar bijvoor-
beeld ook alleen het ceremoniemeesterschap voor onze rekening nemen. Wat jullie het 
maar willen. Wat je hiervoor moet doen is alleen maar contact opnemen met ‘Onbezorgde 
Trouwdag’ voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek   spreken we 
door wat jullie willen en wat jullie verwachten van ‘Onbezorgde Trouwdag’. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

Waarom een professionele ceremoniemeester? 

Zelf wil je je geen zorgen maken of de fotograaf er wel op tijd is of dat de bruidstaart wel wordt 

bezorgd. Onbezorgd genieten van jullie mooiste dag, dat is wat je graag wil. In de familie of 

vriendenkring is geen geschikte kandidaat voor ceremoniemeester te vinden. Of je wilt dat ie-

dereen net zo kan genieten van uw huwelijksdag als jullie zelf. Dan ben je bij Onbezorgde 

Trouwdag aan het juiste adres voor een professioneel ceremoniemeester. 

Waarom een weddingplanner? 

Dat kan ik zelf toch ook wel? Dit zijn veelgehoorde vragen wanneer je vraagt aan aanstaande 
bruidsparen of ze wel eens hebben nagedacht over een weddingplanner. De meeste bruidspa-
ren realiseren zich niet wat er allemaal geregeld moet worden. En daar kan een weddingplanner 
goed bij helpen. Zodat jullie tijd hebben om te genieten van de aanloop naar jullie huwelijksdag 
toe. Naar een onbezorgde trouwdag. Het regelen van een bruiloft kost al gauw zo’n 200 uur. 
Denk maar aan het regelen van locatie(s), vervoer, bloemen, fotograaf, videograaf, muziek, uit-
nodigingen, catering, etc.. Maar niet alleen het regelen ook het uitzoeken naar de juiste locatie
(s), fotograaf etc. Ook het bewaken van jullie budget houdt een weddingplanner goed in de ga-
ten. Alles wordt geregeld met en in overleg met jullie. Wat zijn jullie wensen? Hoe moet jullie 
huwelijksdag eruit zien? Dat is het allerbelangrijkst! Ontdek wat Onbezorgde Trouwdag voor jul-
lie kan betekenen! Van alleen advies over jullie bruiloft tot volledige organisatie of je zoekt een 
professionele ceremoniemeester. 

 

Nicole Bredewold 

 

Onbezorgde Trouwdag 

Mr. W. Doornbosstraat 7 

Meppel 

Telefoon: 06 21533633 

Email: nicole@onbezorgdetrouwdag.nl 

Www.onbezorgdetrouwdag.nl 

 

 

 

http://www.onbezorgdetrouwdag.nl/advies
http://www.onbezorgdetrouwdag.nl/weddingplanning
http://www.onbezorgdetrouwdag.nl/ceremoniemeester
http://www.onbezorgdetrouwdag.nl


  

 

 

   

Hierbij nodigen wij u uit om onze unieke collectie trouwringen te komen bekijken in onze 

sfeervolle trouwringenstudio op ons romantische landgoed “de Rozenhof” gelegen in een 

landelijke omgeving. Bij het zien van onze collectie van meer dan 2500 trouwringen onder 

één dak kunt u zeker voldoende inspiratie opdoen om uw eigen trouwring samen te stellen. 

U kunt 7 dagen per week, van 10.00 uur tot 22.00 uur, een afspraak maken via onze online 

agenda of ons telefonisch benaderen via tel. nr.: 0528-391222 

Uw voordelen: 

- Grootste collectie trouwringen meer dan 2500 modellen 

- Persoonlijke aandacht en advies 

- Trouwringen in verschillende prijs categorieën 

- Hoge kortingen 

- Levenslange garantie op uw trouwringen 

- Uw ringen worden gratis gegraveerd 

- Uw ringen zijn verzekerd tegen diefstal 

- Brandstofvergoeding 

- Een leuke verrassing 

Heeft u vragen, mailt u ons dan gerust info@rozenhoftrouwringen.nl  

.Rozenhof Trouwringen 

Schoolweg 60 

7924 PN Veeningen  

0528-391222 

info@rozenhoftrouwringen.nl 

Www.rozenhoftrouwringen.nl 

 

 

 

 

 

mailto:info@rozenhoftrouwringen.nl
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Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen! 

Een trouwerij vergt veel organisatie. Hebben jullie al een locatie? Willen jullie een live band 

of een DJ? Willen jullie vermaak voor de kids? Extra entertainment voor de volwassenen? 

Wie verzorgt de catering? 

MEProductions heeft een groot aanbod aan bands, DJ's en entertainment en denkt graag 

met jullie mee zodat jullie zorgeloos kunnen genieten van de mooiste dag. Daarnaast be-

schikken wij over een uitgebreid netwerk waardoor wij naast het entertainment ook kunnen 

faciliteren in de vorm van bijvoorbeeld tenten inclusief complete inrichting. 

 

MEProductions wil bruidsparen door gebruik van de kennis van onze medewerkers op een 

professionele en creatieve manier helpen aan een perfecte invulling van hun bruiloft. Dit via 

een persoonlijke en betrouwbare werkwijze met een goede begeleiding. 

.Artiestenbureau MEProductions 

Blankenstein 124 

Meppel 

0522 240898 

info@meproductions.nl 

Www.meproductions.nl 

 

 

 

 

 

http://www.meproductions.nl


  

 

 

 

  

 

Bruidsbloemen, bruidsboeketten en locatieaankleding. 

De fatasievolle bloemcreaties van Anders Bloemstyling zorgen voor een eigen persoonlijke 
touch aan een onvergetelijke, liefdevolle dag.Bruidswerk is niet alleen een bruidsboeket. Er 
zijn meerdere mogelijkheden zoals een hand corsage een autoversiering en bijvoorbeeld 
passende aankleding. 

Uw bruiloft is persoonlijk, uniek, Anders. 

Lenie Lomulder 

Anders Bloemstyling 
Hietkampen 20 
9431 HB  Westerbork  
0623950309  

 
info@andersbloemstyling.nl 
Www.andersbloemstyling.nl 

 

 

 

 

 

mailto:info@andersbloemstyling.nl
http://www.andersbloemstyling.nl/


  

 

 

   

 

 

Ariena’s Weddings is een full service bedrijf dat alles onder 1 dak biedt voor bruidsparen.  

Bruidsmode, Styling en Weddingplanning. 

Wij bieden een prachtige collectie bruidsjaponnen van Ladybird, Affezione en Be The Light! 

De collectie Be the Light zijn gekleurde japonnen, wil jij niet in het Ivory trouwen of trouw je 

voor de 2e keer dan is deze collectie voor jou. 

Daarnaast ondersteun ik bruidsparen bij hun droomhuwelijk. Vrijblijvend kom ik thuis voor 

een gesprek en kijken we samen waar ik in stap tijdens de voorbereidingen. Dit kan zijn als 

alleen ceremoniemeester op de dag zelf,  het maken van een professioneel draaiboek of de 

begeleiding van het begin tot het eind; Weddingplanner. 

Kom langs aan de Markstraat 27 te Assen of neem een kijkje op www.arienasweddings.nl. 

Voor een afspraak kun je mij bellen op 06-29361304. Ik neem dan alle tijd voor jou/jullie. 

Jullie droomhuwelijk is mijn passie. 

Ariena’s Weddings 

Marktstraat 27 

Assen 

Telefoon: 06-29361304 

Email: info@arienasweddings.nl 

Www.arienasweddings.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.arienasweddings.nl
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Om jullie trouwdag een extra feestelijk tintje te geven hebben wij de meest unieke ballonde-

coratie mogelijkheden. 

Er is ontzettend veel mogelijk op  het gebied van ballonnendecoraties. 

Je kunt voor chique en stijlvol gaan, romantisch of vrolijk. Kleurrijk of niet. Wil je de decora-

ties ook meenemen naar een feestlocatie? Welke kleuren? Alleen binnen of ook buiten? 

Kortom veel om uit te kiezen. 

Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. 

Ballonnendecoratie Assen 

Tencatestraat 11a  

Assen 

Telefoon: 0592- 40 53 98 

Email:info@ballonnendecoratieassen.nl 

Www.ballonnendecoratieassen.nl 

 

 

 

 

 

http://www.ballonnendecoratieassen.nl


 

 

 

   

 

 

 

Bruidstaarten 

 
Of u nu gaat trouwen of u hebt een jubileum te vieren, “ De Zoetige Taart” maakt voor ie-
dereen een taart helemaal naar eigen wens. 
U bepaalt de uitstraling, vulling etc. 
De variaties zijn eindeloos. 
 
“ De Zoetige Taart” maakt met u een geheel vrijblijvende afspraak om een taart compleet 
naar uw wensen te realiseren. Vrijwel alles is mogelijk. 
 
Bij een vervolggesprek ontvangt u een proeftaartje met de smaak die u hebt gekozen voor 
de bruidstaart. 
Uiteraard kunnen ook bijpassende cupcakes, koekjes of cakepops besteld worden. 
 
Wilt u meer weten over de bruidstaarten en de mogelijkheden hierin kunt u altijd contact 

opnemen. 

Danielle Kreeftenberg 

 

De Zoetige Taart 

Korhoenweg 18 

7971 DL  HAVELTE 

Gsm: 06-55834676 
 

info@dezoetigetaart.nl 

Www.dezoetigetaart.nl 

 

 

 

 

http://www.dezoetigetaart.nl/


  

 

 

   

 

Een origineel idee voor jullie bruiloft! 

Een Video Booth ook wel bekend als een bruiloftzuil of video- gas-

tenboek, is een leuk origineel en blijvende herinnering aan uw 

mooiste dag. 

In de loop van de dag, bijvoorbeeld tijdens de receptie of het feest, 

spreken uw gasten een persoonlijke boodschap of wens in. Na 

afloop zijn de filmpjes voor U beschikbaar. 

De foto’s of filmpjes kunnen direct  uploaden op Twitter en Face-

book. Bovendien kunnen de foto’s direct worden geprint. 

 De filmpjes worden binnen 14 werkdagen bij u op DVD afgeleverd. 

Deze DVD kan worden voorzien van een persoonlijke opdruk (zowel 

hoes als DVD). 

 

De video-booth is te huur voor een avond en kan worden 

gereserveerd via de website. 

Landgoed Overcinge is partner en heeft de video-booth permanent 

beschikbaar voor verhuur. Informeer naar de mogelijkheden. 

Video Booth 

Leeghwaterstraat 31 

Kampen 

038-3333973 

info@video-booth.eu 

Www.video-booth.eu 

 

 

logo 

 

 

Gatsby fotograaf 

Het is helemaal in, trouwen in begin 1900 stijl. 
Maar geen bruiloft is af met een echte fotograaf uit deze tijd. De ouderwetse fotograaf biedt u 
een fotograaf in gatsby stijl. Van zijn kleren t/m een camera uit begin 1900. Deze camera is 
helemaal werkend maakt foto's en voor belichting heeft deze een echte vuur flitser. 

De foto's kunnen ter plekke worden ontwikkeld en deze foto's kunnen worden voorzien van uw 
naam, logo, trouwdatum, of wat u maar wenst. De foto's kunnen b.v. in het gastenboek worden 
geplakt of worden meegegeven aan de gasten als aandenken aan uw feest. 

http://www.video-booth.eu/


 

 

 

   

 

 

 

Het maken van persoonlijke en unieke sieraden is onze specialiteit. 

Duur? Voor een lager bedrag dan bij de juwelier kunt u bij ons iets bijzonders laten maken. 

Onder het genot van een kopje koffie kan het ontwerpen beginnen. Ringen met vingerafdruk-

ken, geheime teksten en gravures. Alles is mogelijk. Met onze vakkennis en jullie symboliek cre-

ëren we samen de perfecte trouwringen. 

Laat u verrassen door onze vernieuwende ideeën.  

Voor meer informatie en een afspraak bel of mail gerust. Wij heten u van harte welkom in onze 

werkplaats. 

Neem alvast een kijkje op onze website www.ndesign.nl  

Martin Niemeijer en Kim van Renen. 

.Ndesign Edelsmederij 

Rieteweg 10  

8041AK Zwolle 

06-518 315 76 

info@ndesign.nl 

Www.ndesign.nl 

 

 

 

 

http://www.ndesign.nl
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Spijkerman evenementenverhuur is specialist in de verhuur van tenten,  
inrichting  en facilitaire voorzieningen met een tijdelijk karakter. 

De kracht van Spijkerman is het turn-key opleveren van projecten. Aan een bestaande 
locatie of een door ons te plaatsen Alu-paviljoen kan door vloer-, wand- en plafond 
stofferingen een compleet andere functie worden gegeven. Pagodetenten kunnen daarbij 
fungeren als catering- en/of entreetent.Door de grote aantallen en diversiteit van meubilair, 
porselein, glaswerk en bestek kunnen er veel verschillende stijlen worden gecreëerd.  

Met het doorvoeren van een kleur in stoffering en meubilair kan aan elke inrichting een 
uniek eigen karakter worden gegeven. 

Spijkerman evenementenverhuur is uw sparring partner voor elk bedrijfsfeest, particuli-
erfeest,  bruiloft, beurspresentatie en evenement.   

“De uitdaging in de evenementenbranche is niet om in te spelen op trends in de markt maar 
om erop vooruit te lopen”, aldus Carlo Spijkerman 

Spijkerman is vaste samenwerkingspartner van Landgoed Overcinge. 

.Spijkerman Evenementen Verhuur BV 

Pieter Mastebroekweg 5 

7942JZ Meppel 

0522-255106 

info@spijkerman.eu 

Www.spijkerman.eu 

 

 

logo 

 

 

http://www.spijkerman.eu/


  

 

 

   

 

Trouwreportage 

Jullie  trouwerij wordt ongetwijfeld een dag om nooit meer te vergeten! Toch wil je deze unieke 
momenten nog vaak opnieuw beleven in een persoonlijk fotoalbum. Heerlijk om op jullie dag 
al deze unieke emoties goed in beeld te vangen. Daarnaast "belast"  je geen naaste met de 
vraag deze foto's te maken en kan iedereen optimaal genieten. 
Vooraf aan jullie grote dag inventariseren wij alle wensen. Hoe gaat de reportage eruit zien?
Modern, lekker spontaan, beetje spannend, fotografie met een knipoog. Wat zijn jullie hobby's? 
Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Als we dit verwerken in de reportage, maken we het heel 
persoonlijk voor jullie. Daarom bepalen wij van te voren nauwkeurig  alle  fotomomenten en foto-
settings. Ook de uitwerking van jullie trouwreportage krijgt onze grote aandacht. Een persoon-
lijke reportage wordt gemaakt waarbij verschillende stijlen, bewerkingen en materialen mogelijk 
zijn.  Een kijken wat er mogelijk is? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak! 

Trouwvervoer 

Wie droomt er nou niet van om tijdens je trouwdag in een schitterende oldtimer te worden 
rondgereden? Bij ons heb je de keus uit 2 compleet gerestaureerde oldtimers, een Citroën Trac-
tion Avant van 1955 en een Chevrolet Bel Air van 1960. Beide auto’s verkeren in absolute topcon-
ditie. 

Maxanel Fotografie 

Lindberghstraat 22D 

7903 BN Hoogeveen 

0528-236 266 

info@maxanel.nl 

Www.maxanel.nl 

 

 

 

 

http://www.maxanel.nl/pagina/contact/
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Catering 

Als Landgoed Overcinge, verzorgen wij de catering voor ieder soort evenement. 

Voor de culinaire invulling van een bruiloft, gaan wij graag met jullie in gesprek om te 

luisteren naar jullie wensen. Vervolgens stellen we aan de hand van jullie wensen een op 

maat gemaakte offerte op.  Al jullie wensen zijn bespreekbaar.   

Voor de catering hebben wij een succesvolle samenwerking met kwaliteitscateraar Catering 

Culinair.  Zij vertalen de wensen van onze klanten in heerlijke en prachtige gerechten. Tot 

grote tevredenheid van  ons maar nog veel belangrijker, tot grote tevredenheid van onze 

klanten. 

In principe is alles mogelijk. Maak een vrijbllijvende afspraak  om de mogelijkheden voor  

jullie bruiloft met ons te bespreken.  

 

Manager/gastvrouw Hennie Jager 

      

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

Catering Culinair BV is een veelzijdig eigentijds catering bedrijf in het midden van het land. 
 

Met ons team enthousiaste medewerkers, geleid door eigenaar Marty Fidder, is Catering 

Culinair bij uitstek, de ideale partner voor uw evenement 

Wij onderscheiden ons door snelle leveringen, flexibiliteit, hoge kwaliteit, verse producten 

en onze persoonlijke aanpak. 

.Catering Culinair BV 

Edisonweg 29 

8071 RC Nunspeet 

0341-250515 

info@catering-culinair.nl 

Www.catering-culinair.nl 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.catering-culinair.nl


  

 

 

   

In alle rust en in intieme huiselijke sfeer presenteert eigenaresse Miranda van Ommen van Your 
Day Bruidsmode te Meppel haar internationaal uitgezochte bruidsjurken collectie aan de 
aanstaande bruid. 

Daarvoor bezocht Miranda de nodige professionele bruidsbeurzen in Amsterdam, Düsseldorf en 
zelfs in Los Angeles om voor haar bruiden bijzondere en betaalbare bruidsjurken in te kopen. 

Nieuw is dat zowel de moeder van de bruid als de bruidegom ook bij Your Day Bruidsmode 
terecht kunnen om voor hun bijzondere dag passende kleding te vinden. 

Laat u door Miranda van Ommen inspireren en informeren. 

.Your Day Bruidsmode 

Kajuit 2 

Meppel 

06-31 21 87 13 

Www.droomjapon.com 
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