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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.

vintage chic
wedding
Zonder dat ze het verwachtte ging Tamara haar wens in vervulling.
Na vele jaren samenwonen met Janwillem en hun twee geweldige
mannetjes kwam de grote vraag …!
Een ‘pre-wedding diner’ op 7 juni was de start van een onvergetelijk
huwelijk. Met een kleine groep gasten genoot het bruidspaar van een
heerlijk diner waardoor ze meteen in de stemming kwamen.
Zaterdag 9 juni ‘De Dag’: er was een tent geplaatst aan een mooie
privé locatie met een wijds uitzicht over een prachtig Hollands landschap. Het plaatsen van de tent had wel wat voeten in aarde gehad.
Het regende en waaide zo hard dat buiten staan een uitdaging was.
Qua weer had het bruidspaar iets anders voor ogen maar helaas was
dit het enige wat niet te regelen viel.
In een schitterende bruidsjurk kwam Tamara de trap af waar
Janwillem en de twee jongens haar vanaf onderaan de trap stonden te
bewonderen. Het was een mooi en emotioneel moment, de ‘lovebirds’
moesten wel een traantje laten.
De eerste gasten arriveerden bij een romantisch kerkje in Valkkoog.
Buiten langs het pad hingen vaasjes met bloemen en linten. Binnen
stond een mooi gedekte tafel met een etagère met cup cakes en
waren ook de kerkbanken versierd met bloemen en linten. Ik ontving
de gasten en gaf alle dames een waaier waar het programma van
de ceremonie op stond en leuk verpakte zakdoekjes, allemaal in het
thema van de dag.
De harpiste begon te spelen en Janwillem liep de kerk in met hun twee
zoontjes waarna de bruid volgde en door haar vader werd weggegeven.
Het was een heel speciale en romantische ceremonie, zeker omdat
de vader van de bruidegom het huwelijk voltrok. Naast emotionele
momenten werd er ook veel gelachen zoals op het moment suprême;
de ringen zouden overhandigd worden door hun zoontjes maar de

jongste was in dromenland, hij lag heerlijk te slapen. Buiten voor de kerk
vormden de gasten een erehaag en werd het bruidspaar feestelijk onthaald
met lavendelstrooisel en bellenblaas van de kinderen. Gelukkig liet het weer
dit even toe maar het glas heffen en genieten van een heerlijke cup cake
deden we toch maar binnen. Er hing een gezellige sfeer en ondertussen
weerklonken de klanken van de harpiste.
Na afloop namen de fotografen het bruidspaar even apart voor een fotoshoot,
de gasten vertrokken alvast richting de privé locatie. Bij binnenkomst waren
de gasten erg onder de indruk van de aankleding van de locatie, aan ieder
detail was gedacht. De bruid had al haar creativiteit er op los gelaten; met
veel hulp van haar moeder en de bruidegom natuurlijk. Het thema was
‘Vintage Chic’ met de kleuren blauw, grijs, roze en wit.
Onderweg van de kerk naar de locatie genoten Tamara en Janwillem toch
even van hun cabrio ritje in de mooie sportwagen, al was het wel wat fris.
Ondertussen hadden alle gasten hun plaatsen aan de lunch tafel gevonden
via een leuk ‘find the key to your seat’ bord toen het bruidspaar arriveerde.
Het was erg gezellig en de lunch was heerlijk. De kinderen genoten ook
volop; voor hun was er een aparte kindertent ingericht met de leukste
en lekkerste dingen, het was één groot feest. Als afsluiter was er een
schitterend ‘sweetbuffet’ met verschillende taarten, zelf gemaakt door
de bruid en haar moeder. Het was eigenlijk te mooi om aan te snijden. Na
de lunch vertrokken de gasten en het bruidspaar even naar huis totdat ‘s
avonds het feest zou beginnen.
In de tussentijd hebben wij de locatie feest-klaar gemaakt en omstreeks
20.30 uur druppelden de eerste gasten binnen. Er was een aparte ruimte
ingericht als vintage ‘Photobooth’ waar de leukste en meest hilarische foto’s
zijn gemaakt van de gasten met verschillende snorren, lippen, tekstbordjes
etc. Dat was een groot succes. Inmiddels waren Tamara en Janwillem
gearriveerd en maakten hun entree; na een toost en een romantische
openingsdans barstte het feest los. De DJ wist alle gasten op de dansvloer
te krijgen en aan heerlijke hapjes en drankjes ontbrak er niets. De tijd
vloog voorbij en helaas was het moment voor het bruidspaar gekomen om
te vertrekken. Het stormde nog steeds buiten maar gelukkig was het wel
mogelijk om met een erehaag van gasten met heel veel sterretjes Tamara
en Janwillem uit te zwaaien. Zij vertrokken voor de huwelijksnacht naar de
‘Hooiberg’. Het bruidspaar had genoten van iedere minuut van deze dag.
Met een nog zelf te bakken kruidkoek als bedankje gingen alle gasten met
een grote lach naar huis. Het was een geweldige dag!!
Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijk op www.
witenzo.nl (lid bwpn) Volg WITenzo op: twitter.com/witenzoweddings
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