WIJ

TROUWEN

De praktische planner
voor jouw droomhuwelijk

First things
first...

Proficiat met
jullie verloving!

Wij helpen jullie om er een originele en onvergetelijke
dag van te maken. Geen fear of missing out door urenlang online inspiratie op te zoeken. Je vindt alles hier gebundeld, met een hoop
leuke extra’s erbovenop. Van praktische informatie, zoals een stappenplan en een
tijdlijn, tot leuke doe-het-zelfideeën, tips en inspiratie. Wij zullen jullie begeleiden
bij elke stap van jullie huwelijksfeest. Het wordt er ongetwijfeld eentje met net dat
tikkeltje meer.

Een feest op maat gesneden
Wij trouwen! is de blauwdruk voor de organisatie van jullie huwelijksfeest. In dit
boek vind je algemene en belangrijke informatie, die je zelf kunt aanvullen, zodat ze
niet verloren gaat tussen de andere papieren.
Noteer eerst en vooral wat jullie wensen en verlangens zijn voor de grote dag. Hoe
moet je trouw eruitzien, welke details vind je belangrijk, wat mag je zeker niet vergeten? Schrijf alles op zodat je een goed beeld hebt. Daarna kan het aftellen beginnen.
De countdown geeft per maand de volgende stappen aan. Zo heb je een chronologisch stappenplan, dat je kunt aanpassen naar wens. Na elke maand staat er een
checklist, zodat je zeker niets over het hoofd ziet. Toch iets vergeten? Dan schrijf je
het in de vrije ruimte van de checklist bij de volgende maand.
Makkelijk als wat! De tijdlijn is opgebouwd volgens de handigste volgorde, maar
pas ze gerust aan. Zo is het zeker niet erg om een fotograaf twee maanden later te
boeken dan vooropgesteld – als het in orde is, is het in orde. Toch?
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Alles zelf doen
of

extra hulp?
Trouwen doe je met twee, maar het is altijd

Nog extra hulp nodig? Overweeg om een

handig om een extra mening te vragen. Neem

weddingplanner in te schakelen. Bij twijfel, lijst

jullie boek mee naar je familie, vrienden of

eerst de voor- en nadelen op. Er hangt natuur-

leveranciers en discussieer over de zaken waar

lijk een prijskaartje aan vast, maar dat verdien

jullie het niet eens over geraken om tot een

je voor een stuk terug doordat je de beste opties

definitieve keuze te komen. Zo personaliseer je

krijgt qua prijs/kwaliteit voor locaties, catering

jullie huwelijk. Vergeet ook niet alle informatie

en dergelijke meer. Vergeet niet dat een trouw

in te vullen. Ook wat nog niet 100% vastligt, er

organiseren veel tijd in beslag neemt – het af-

is ruimte genoeg voorzien zodat je ook de weg

tellen begint al twaalf à veertien maanden voor

ernaartoe kunt neerpennen.

de grote dag! Dit is meteen ook de belangrijkste
reden om voor een weddingplanner te kiezen.

Gecreëerd door

weddingplanner-experts
Wij trouwen! werd samengesteld door ons, Femke en Nele, het Pop The Question-team, dat gespecialiseerd is in trouwen en andere feestelijkheden. Door onze
ervaring en kennis te delen, kun jij de trouw van je dromen realiseren. We willen
heel graag jullie feest mee beleven, dus aarzel niet om leuke foto’s te delen onder de
hashtags #popthequestion en #wijtrouwen.

Geniet ervan
met volle teugen!
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Ready, set,

countdown…

WIJ TROUWEN!11
Wie zijn wij?12
Wie is onze suite?14
Weddingplanning voortgang16
Trouwinfo17
De professionals18

14 à 12 maanden

DAAR GAAN WE DAN!23
Verloofd, woop woop! Maar wat nu?24
Zomer, herfst, winter of lente?26
Fantaseer erop los!29
Bepaal het algemeen budget.30
De gastenlijst… Wie wel en wie niet?41
Kiezen uit een overdaad aan stijlen.42
Hear ye, hear ye!44
Hoe willen jullie trouwen?46
Op zoek naar de perfecte locatie.48
Een tentenhuwelijk. Veel werk, maar oh zo mooi.52
Zoek de zon op en trouw in het buitenland.57

12 à 8 maanden

EVEN WAT PRAKTISCHE ZAKEN REGELEN.61
Zoek een video- en/of fotograaf.62
Contacteer het gemeentehuis voor de ondertrouw.67
Vergunningen en verzekeringen.68
Al dansend op zoek naar een dj of band.70
Wat voor transport willen jullie.73
Maak je eigen verplaatsingsschema!77
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Scoor die jurk!78
Vindt het model dat bij je past.83
Stel je team samen.84

8 tot 6 maanden

LAAT HET PLEZIER MAAR KOMEN.89
Waar gaan jullie op huwelijksreis?90
Praktische afspreken i.v.m. met de (kerkelijke) ceremonie.91
Bling bling, op zoek naar de ring.95

6 t ot 4 maanden

HALFWEG, CHECK!99
Ga op pakkenjacht!100
Jurken en pakken voor bruidsmeisjes en -jonkers102
Kinderen op de trouw.106
De notaris.108
Wie plant het vrijgezellenfeest?109
Neem contact op met een grafisch vormgever.110
Vervolledig de gastenlijst.114
Mooie bloemen fleuren je dag op!116

3,2,1... maanden

DE FINALE BESLISSINGEN121
De finale beslissingen - 3, 2, 1 maanden123
De finale beslissingen - 1 week129
De finale beslissingen - 1 dag130
De finale beslissingen - De grote dag.131
EHBO132
Wat erna?134
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en
datum
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Wie zijn wij?
NAAM
GEBOORTEDATUM
GEBOORTEPLAATS
STERRENBEELD
KLEUR OGEN
BROERS		0

1

2

3

4

ZUSSEN		0

1

2

3

4

FAVORIETE KINDERNAMEN
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FAVORIETE NUMMER OF ARTIEST

FAVORIETE FILM

FAVORIETE GERECHT

IK HOUD VAN

MIJN BUCKETLIST

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMINGEN

1

1

2

2

3

3

Wie zijn wij?
NAAM
GEBOORTEDATUM
GEBOORTEPLAATS
STERRENBEELD
KLEUR OGEN
BROERS		0

1

2

3

4

ZUSSEN		0

1

2

3

4

FAVORIETE KINDERNAMEN

FAVORIETE NUMMER OF ARTIEST

FAVORIETE FILM

FAVORIETE GERECHT

IK HOUD VAN

MIJN BUCKETLIST

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMINGEN

1

1

2

2

3

3
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Weddingplanning voortgang
14 à 12 maanden

DAAR GAAN WE DAN!
12 à 8 maanden

EVEN WAT PRAKTISCHE ZAKEN REGELEN.
8 tot 6 maanden

TIJD VOOR DE PLEZANTE DINGEN!
6 tot 4 maanden

HET BEGINT TE NADEREN…
3,2,1 maanden...

DE FINALE BESLISSINGEN!
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Trouwinfo
BESCHIKBAAR BUDGET
DATUM BURGERLIJK HUWELIJK
DATUM (KERKELIJK) HUWELIJK
ADRES BURGERLIJKE CEREMONIE

ADRES (KERKELIJKE) CEREMONIE

NAAM CEREMONIEMEESTER

TELEFOON CEREMONIEMEESTER

OVERNACHTING
HOTEL

THUIS

FEESTZAAL

ANDERE

ADRES

DATUM VRIJGEZELLEN BRUIDEGOM

DATUM VRIJGEZELLEN BRUID

FOTOGRAFIELOCATIES
BIJ MOOI WEER 		

FOTOGRAFIELOCATIES
BIJ SLECHT WEER

1

1

2

2

3

3
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12 à 14
maanden
LET THE COUNTDOWN BEGIN!

DAAR GAAN
WE DAN!

Verloofd,
woop woop!
Maar wat nu?
PROFICIAT EN DRIE KUSSEN! Jullie zijn ver-

Volg het stappenplan, neem je tijd en geniet van

loofd en dat mag gevierd worden, dus genieten

het organiseren. Er is immers niets zo leuk als

maar. Daarna gaan we aan de slag met het orga-

zorgeloos en gestructureerd je eigen huwelijk

niseren. Jullie vulden al enkele lijstjes in om al-

plannen. Zo kun je achteraf dolgelukkig op deze

les goed bij te houden, maar nu begint het echte

tijd terugblikken.

werk. En dat betekent: opzoeken, opzoeken en
nog eens opzoeken. We zorgen ervoor dat je
op een zeer georganiseerde en leuke manier te
werk kunt gaan. Eerst ga je enkele praktische
zaken regelen. Een leuke locatie, de gastenlijst,
een datum… Allemaal belangrijke keuzes die
bepalend zijn voor het feest. Maar geen zorgen,
alles komt goed!
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Pas verloofd?

Schrijf hier je verlovingsverhaal neer zodat je het nooit meer vergeet
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ENKELE PUNTEN TER OVERWEGING
Zomervakantie
Het zonnetje schijnt en veel mensen hebben
verlof. Maar niet iedereen is de hele periode
thuis. Veel mensen boeken hun reis lang op
voorhand, dus moet je zeker tijdig je trouw
datum aankondigen.
Weekend
Over het algemeen een veilige keuze, omdat
de gasten geen verlof moeten nemen. Maar
in de zomermaanden zijn alle weekenden al
snel volgeboekt. Zaterdag is altijd de veiligste

Zomer, herfst,
winter of lente?

optie: veel mensen zijn overdag vrij en hebben
zondag als rustdag. Ook vrijdagavonden zijn
meestal geen probleem voor je gasten. Maar als
je dezelfde dag nog een ceremonie wilt, zullen
ze toch verlof moeten nemen. Stel jezelf dus

Nog voor jullie op zoek gaan naar locaties,

de vraag of je een grote ceremonie wilt, of een

outfits en fotografen, kun je het best eerst de

ceremonie in kleinere kring.

periode kiezen om te trouwen. De specifieke

Speciale data zoals 08/08/2018

datum is voor later. Zo voorkom je eventuele

Data zoals deze zijn zeer gewild en zullen

teleurstellingen, want veel factoren beïnvloeden

sneller volgeboekt zijn. Let daarom op met

deze datum.

deze data. Jullie trouwdag is sowieso al speciaal

Bij periodes denken we aan het seizoen

genoeg! Overweeg een datum die voor jullie

of de maand waarin jullie willen trouwen. De

persoonlijk belangrijk is: wanneer was jullie

zomer is natuurlijk het populairst, maar bedenk

eerste date of eerste kus? Op welke datum

dat de winter net zo magisch en mooi kan zijn.

gebeurde het aanzoek? Zulke persoonlijke data

Als je eenmaal de periode hebt vastgelegd, kun

zijn veel betekenisvoller.

je op zoek gaan naar een geschikte locatie en
bij een ceremoniemeester of voorganger advies

TIP

inwinnen over een specifieke datum. De bepa-

VAAK VOORZIEN DE KERK EN HET STADHUIS
EEN DAG WAAROP JE GRATIS KUNT TROUWEN.
BIJ EEN KLEINER BUDGET KUN JE ZO MAKKELIJK
GELD UITSPAREN.

lendste factor hierbij is de locatie.
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TIP
LET OP MET VERLENGDE WEEKENDS. VELEN
PLANNEN ER LANG OP VOORHAND EEN ACTIVITEIT IN. LAAT DUS TIJDIG WETEN AAN JULLIE
GASTEN ALS JULLIE HUWELIJK PLAATSVINDT IN
ZO’N WEEKEND.

VOOR- EN NADELEN VAN DE TROUWSEIZOENEN

ZOMER

HERFST

VOORDELEN:

VOORDELEN:

* meer kans op mooi weer, vakantiesfeer

* mooi kleurenpalet van de natuur

* mogelijkheid om verlof te nemen

* minder populair trouwmoment,

* langer licht buiten

dus goedkoper trouwmoment
* seizoensgebonden gerechten, waarmee je
eens iets anders kunt bieden aan de gasten

NADELEN:

* populair trouwseizoen
* vele gasten op vakantie

NADELEN:

* misschien veel ongewenste insecten

* wisselvallig en glad weer

of zware onweders

WINTER

* herfstproof trouwkleed

* periode waarin sommige feestlocaties
zelf vakantie nemen

LENTE

VOORDELEN:

* minder populaire trouwmaanden,
dus goedkoper trouwmoment

VOORDELEN

* prachtige wintermode voor trouwjurken

* niet té warm

* mogelijkheid om uit te pakken met een

* bloesemseizoen

heel originele jurk

* mooie groene natuur

NADELEN:

NADELEN:

* spaarzamere gasten

* heel populaire trouwperiode

door eindejaarsfeesten

en dus duurder

* onvoorspelbaar weer

* veel lentefeesten en/of communiefeesten

* locatie voor de trouwfoto’s

* langer op voorhand alles vastleggen
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