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Weddingplanner en Ceremoniemeester Pauline
Vollrath van WITenzo Weddings & Events begeleidt
bruidsparen met het plannen, creëren en stylen van
een unieke huwelijksdag, waarbij zij rekening houdt
met de persoonlijkheid en stijl van het bruidspaar,
zodat het bruidspaar ontspannen kan genieten van
de voorbereidingen en de dag zelf.
In haar columns vertelt zij over deze huwelijken.

huwelijk in een
dorsmolen
VRIJDAG 11 MEI 2012
Ik zat al bijtijds in mijn auto richting het ouderlijkhuis van René. Het
was fris buiten en bewolkt, maar s ’middags zou de zon gaan schijnen.
De naaste familie, fotograaf en filmmakers waren inmiddels gearriveerd
en René wachtte in spanning op de komst van zijn bruid Annelies. Een
oldtimer kwam de straat in rijden….. René stond in de tuin met zijn rug
gekeerd naar Annelies, toen zij achter hem stond draaide hij zich om.
Wat een bijzonder moment was dat!
HET JA WOORD
Na een fotosessie in het centrum van Amersfoort werd het bruidspaar
door de gasten luid ontvangen op landgoed ‘De Salentein’. In de
tussentijd had ik samen met een assistente de locatie gestyled in de
themakleuren van de dag: rood, roze en gebroken wit. Het was een
mooi plaatje.
In de oude Dorsmolen waar vroeger het graan werd gedorst, gaven
Annelies en René elkaar het ja-woord. De ceremonie startte met mooie
film- en fotofragmenten van het bruidspaar, waarna Annelies door haar
vader werd weggegeven.
Inmiddels scheen de zon en werd hun geluk buiten ingeluid met het
sabreren van een fles champagne en het aansnijden van een schitterende
bruidstaart. De champagne werd gedronken uit gepersonaliseerde
champagneglazen, waarmee een toost werd uitgebracht. Annelies
en René glunderden van oor tot oor. Het leuke was dat het tafereel
ondertussen door een kunstschilder werd vastgelegd op doek.

en rozen met naamkaartjes sierden de tafels. Iedereen genoot van een
overheerlijk diner en tussen de gangen door werden er leuke anekdotes
verteld over Annelies en René. Tijdens het diner arriveerden een aantal
leveranciers en waren wij in de Dorsmolen druk bezig om alles in orde te
maken voor de feestavond. De eerste avondgasten druppelden binnen, met
een polaroidcamera werden ze op de foto gezet. De gasten konden hun
eigen foto meteen in het gastenboek plakken met een leuke gelukwens erbij.
VERRASSING
Alle gasten stonden gezellig te kletsen en waren in afwachting van het
bruidspaar…. Opeens werd het donker, er klonk opzwepende muziek
aangevuld met een schitterende lasershow en rookeffecten. Een romantisch
nummer begon te spelen, mooie lichteffecten gingen door de zaal.……
waarop het bruidspaar een spectaculaire entree maakte. Zo mooi!
Er hing meteen een leuke sfeer. De DJ zorgde er voor dat de dansvloer vol
bleef en de optredens tussendoor van saxofonist Pepijn waren geweldig.
Iedereen genoot van heerlijke hapjes en drankjes toen René om 23.00 uur

DINER
De tafels waren nog mooier gedekt dan het bruidspaar verwachtte,
alles natuurlijk weer in de genoemde themakleuren. Hoge kandelaars
versierd met bloemtoefjes en linten stonden midden op de ronde tafels.
Gepersonaliseerde servetten met lint, menulijstjes, rozenblaadjes
de microfoon pakte en de ‘special guest’ aankondigde…….. zangeres Do
kwam het podium op en gaf een waanzinnig optreden! Het was één groot
feest en René en Annelies genoten van iedere minuut. Ondertussen was het
tijd geworden om het bruidspaar uit te zwaaien. Buiten brandden fakkels en
kaarsen in de vorm van een hart en stonden familie en vrienden met sterretjes
langs de oprijlaan. Met brandende handfakkels reed het bruidspaar op een
ouderwetse motor met zijspan door de erehaag….. het was een romantisch
plaatje! Met een champagne glas gevuld met persoonlijke M&M’s vertrokken
de gasten richting huis. Wat een unieke en geweldige dag!
Nieuwsgierig naar de verrassende trouwfilm kijk dan op onze website
www.witenzo.nl bij referenties.
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