
TROUWBROCHURE
2021

Trouwen - Feesten - Overnachten

GA EROP UIT & KOM BIJEEN



Hotel Restaurant Lunia,

een monument in Oldeberkoop,

Zuidoost Friesland, anno 2016

voorzien van eigentijdse

gemakken.

Molenhoek 2

8421 PG Oldeberkoop

Tel.: 0516 - 452 555

Fax: 0516 - 452 929

info@lunia.nl

www.lunia.nl

 @hotellunia

 Hotel Restaurant Lunia



TROUWEN IN LUNIA

Wilt u de mooiste dag van uw leven beginnen in een prachtig huis, dat nog de nostalgische 

schoonheid en charme van vervlogen dagen kent? 

Elkaar het jawoord geven in het bijzijn van uw naasten in een intieme sfeer? 

Uw gasten welkom heten in een huiselijke, warme ambiance?

Een receptie, waarbij u trakteert op koffie of champagne met bruidstaart?

Vervolgens heerlijk dineren en/of feesten tot in de kleine uurtjes?

Uw huwelijksnacht doorbrengen in een romantische bruidskamer en 

de volgende morgen verwend worden met een champagne ontbijt?

Voor dit alles en meer kunt u bij ons in Hotel Restaurant Lunia terecht!

Voor uw bruidsreportage hoeft u het erf niet meer af; onze tuin leent zich uitstekend 

voor schitterende foto’s. 

Graag maken we voor u een passende offerte en denken met u mee om 

uw bruiloft onvergetelijk te laten worden!

Hartelijke groet,

Team Lunia
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LUNIA

.......................................................................................

Restaurant 

Stijlvol à la carte; genieten van seizoensspecialiteiten in verrassende menu’s van onze chef-kok.
Het restaurant is ook exclusief voor uw bruiloft te reserveren vanaf 40 personen. 
Kosten voor exclusiviteit zijn € 250,- voor het restaurant, inclusief Riemke-kamer € 500,-.
Trouwceremonie tot 50 personen; staande receptie of feest tot 140 personen.

Serre

Lounge-bar om gezellig te praten en heerlijk te borrelen. Deze ruimte kan omgetoverd worden tot 
dansvloer.

Hotelkamers

Sfeervolle villakamers in het monumentale huis of luxe kamers in de hotelvleugel. Alle kamers zijn 
voorzien van boxspringbedden (0,90 x 2,10), een zitje met koffie/thee faciliteiten, regendouche in 
moderne badkamer, tv en gratis wifi.

Willinge Prins zaal

Moderne zaal op de eerste etage met veel daglicht, 30m2 voor 2-15 personen. Ook als bioscoop te 
gebruiken of spelletjesruimte voor de kinderen.

Manger Cats (trouw) zaal

Rechthoekige zaal met eigen pantry, veel daglicht en balkon, 47m2 tot 60 personen. Naast trouwzaal, 
ook zeer geschikt voor een diner in privésfeer.

Wellness

Finse sauna en stoomcabine. Stortdouche en relax-zitje. Voor gasten van Lunia gratis te gebruiken.

Tuin

Sfeervolle buitenaccommodatie voor uw tuinfeest, receptie of barbecue met of zonder tent. Ook de 
huwelijksvoltrekking kunt u in onze (achter) tuin laten plaatsvinden. Voor het plaatsen en inrichten 
van een partytent voor de plechtigheid rekenen wij € 95,00. Indien u meer dan 24 stoelen wenst, komt 
hier de huur van stoelen bij. Als u muziek of een microfoon bij de plechtigheid wilt gebruiken kunnen 
wij deze voor u inhuren.

Parkeerterrein

Een belangrijk detail voor uw bijeenkomst: door de gunstige ligging in Oldeberkoop is
Hotel Restaurant Lunia goed bereikbaar en u kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein.
Wij hebben ook 2 oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

Service

Totale verzorging van uw bijeenkomsten. De vermelde suggesties in deze brochure kunnen uiteraard
aangepast worden aan uw eigen ideeën en wensen. Na de bespreking van uw wensen stellen wij
(geheel vrijblijvend) een programma-overzicht met de kostenbegroting voor u op.
Als u bij ons gaat trouwen en feesten, trakteren wij u op de bruidskamer inclusief ontbijt.



 Lunia Trouwbrochure 7

CEREMONIE

..........................................................................................

Huwelijksvoltrekking in Hotel Restaurant Lunia
Tarieven gemeente Ooststellingwerf 2019

Maandag t/m zaterdag zonder bode € 528,80*

Maandag t/m vrijdag (geen vaste tijden) met bode € 724,60

* = niet aanbevolen als u muziek en stoelindeling wenst

 Uw trouwdatum dient u zelf vast te leggen bij de gemeente Ooststellingwerf.
 Wij rekenen geen extra zaalhuur voor de plechtigheid.
 U kunt bij ons trouwen in het restaurant, de bovenzaal of in de tuin.

..........................................................................................
Trouwen in de Bonifatiuskerk Trouwen in Thomastsjerke in Katlijk
van Oldeberkoop op loopafstand

Contactpersoon: Dhr. J. B. van Elp Contactpersoon: dhr. R. Boonstra 
www.oldeberkoop.nl www.thomastsjerke.eu
Willinge Prinsstraat2, Oldeberkoop Kerkelaan 21, Katlijk
Telefoon 0516 451863 Telefoon 0513 840110
Email jbvanelp@hotmail.com en 06 23 95 39 35

 Indien gewenst serveren wij u bijvoorbeeld champagne/cava bij de kerk.
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AANKLEDING
..........................................................................................
Voor de ceremonie verzorgen wij de gewenste opstelling,
hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bovenzaal: 34 stoelen, tot 60 personen
Tuin: 24 stoelen, tot 160 personen
Restaurant: 28 stoelen, tot 60 personen

Wij werken met diverse weddingplanners en stylistes.
We kunnen u altijd met iemand in contact brengen.
Natuurlijk is het ook mogelijk uw eigen styling te verzorgen.
Tegen een kleine vergoeding kunnen wij het ook voor u verzorgen.

Modern

Klassiek
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WELKOM

................................................................................................
Welkomstdrankje  Gebak

Cava € 6,90 p.p. Bruidsgebak vanaf € 4,00 p.p.

Kir (crème de cassis met witte wijn) € 4,95 p.p. Gesorteerd gebak vanaf € 3,00 p.p.

Kir royal (crème de cassis met cava) € 5,95 p.p. Huisgemaakt gebak € 4,10 p.p.

Lunia aperitief  € 5,90 p.p. Oranjekoek € 4,10 p.p.

  Servicekosten  € 1,50 p.p.
  (bij zelf verzorgen bruidstaart)
Koffie

2 Kopjes koffie met Lunia’s gebak € 8,00 p.p.

Koffie en broodje ter afsluiting € 6,00 p.p.

BORRELGARNITUUR

......................................
Bercoper borrelgarnituur

• Friese kaas en worst

• Wrap zalm

• Nootjes en zoutjes

• Mini sandwich carpaccio of geitenkaas

(5 hapjes per persoon)

 € 6,50 p.p.

......................................
Lunia garnituur 

• Friese kaas en worst

• Wrap carpaccio

• Mini sandwich gerookte zalm

• Broodstengels met dip

• 1x crostini geitenkaas en honing

• Mini saucijzenbroodje

(7 hapjes per persoon)

 € 9,50 p.p.
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FEESTELIJKE HIGH TEA/HIGH WINE

..........................................................................................
High tea ook wel Afternoon tea  € 22,75 p.p.

In buffetvorm of per tafel te reserveren. High tea: een lichte maaltijd
die tussen 15.00-17.00 uur wordt gegeten.

Theepotten met heet water, verschillende theesoorten, citroen, 
munt en diverse soorten suiker. Feestelijke ontvangst met een 
glas cava (toeslag € 5,90).

High tea amuse en seizoenssoepje.
Diverse hartige hapjes. Verschillende boerensandwiches en canapés.
Warme scones met vanille-crème fraîche en huisgemaakte jam.
Assortiment van desserts, zoete huisgemaakte verrassingen.

High Wine

Drie glazen wijn met Chefs verrassingen € 32,50 p.p.

Kan genuttigd worden tussen 15.00-17.00 uur.
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Al onze buffetten zijn vanaf minimaal 20 personen; voor minder personen passen

we de inhoud of de prijs van het buffet aan.

DIVERSE KOUDE EN WARME 
BUFFETTEN
...............................................
BBQ buffet € 31,50 p.p.

• Tomaten-paprikasoep van de BBQ met chorizo
• Boerenbrood/stokbrood met verschillende smeersels
• “Gerookte” Huzarensalade met Coppa en
 Berkoper ham
• Salade van gerookte makreel, komkommer, ui,
 tomaat en frisse dressing

• Verse Runderburger van Gerald Huft
• BBQ worst met eigen kruidenmengsel
• Mini spareribs van de grill
• Gemarineerde kippendijspiesjes
• Citroenvis, seizoensvis met citroen op de BBQ gegaard
• Gemarineerde varkensspeklap
• Gemarineerde groentenspies
• Vers bereide BBQ sauzen

Tip: als Dessert: Tarte tatin van de BBQ met
 karamel en vanille crème fraîche  € 8,50

...............................................
Bercoper Buffet € 29,50 p.p.

• Romige seizoenssoep
• Huzarensalade met garnering van diverse vleeswaren
• Salade van huisgerookte zalm met geweckte groenten
• Gemengde groene salade
• Boerenbrood/stokbrood met kruidenboter
 en tapenade
• Gemarineerde varkensprocureur met rozemarijnjus
• Gebakken kipdij met kerrie-roomsaus
• Gebakken witvis op romige spinazie
• Roerbakgroenten
• Gebakken krieltjes
• Frieten en eigen mayonaise

...............................................
Lunia Buffet € 33,50 p.p.

• Mosterdsoep met droge worst en courgette
• Pastasalade met paprika, olijven, tomaat en
 kruidendressing
• Salade met kool, wortel, selderij en Coppa
• Gemengde frisse groene salade 
• Boerenbrood/stokbrood met smeersels en tapenade

• Zacht gegaarde kalfssukade met hete bliksem en jus
• Gemarineerde varkensfilet met saus van honing
 en tijm
• Verschillende gebakken vissoorten met gamba en
 beurre blanc
• Visstoof met wortel, citroen en dille
• Groenten van het seizoen
• Rijst met fijn gesneden groenten
• Aardappelgratin of aardappelpuree

...............................................
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DESSERT

..................................................

Suikerbroodpudding € 8,25 p.p.

Met witte chocolade, Stellingwerfse jongen,
dûmkes crumble en appel

Noten-brownie € 8,25 p.p.

met vanille ijs slagroom en crème anglaise

..................................................

Verrassingsdessert € 8,75 p.p

met 3 items

...............................

Friese broodtafel
(minimaal 10 personen)

• Soep van het seizoen
• Wit en volkorenbrood, beschuit en
 Fries roggebrood
• Fries suikerbrood, assortiment 
 minibroodjes
• Warme snack
• Twee soorten vleeswaren
• Twee soorten kaas
• Roomboter, eigen jam en
 assortiment zoetwaren
• Huisgemaakte salade
• Handfruit
• Kannen melk, jus d’orange en
 appelsap

€ 21,50 p.p.

De broodtafel en de brunch kunnen
zowel uitgeserveerd worden op tafel
als in buffetvorm.

...............................

Brunch
11.00-13.00 uur

(minimaal 10 personen)

• Amuse: Piccalilly schuim met
 aardappelchips
• Kerrie-courgettesoep met
 pompoenpitten 
• Wrap met carpaccio van de BBQ
• Wrap met huisgerookte zalm 
• Sandwich met kruidenkaas en
 tomatensalsa 
• Sandwich met gegrilde kip en
 bieslookcrème
• Huisgemaakte hammen en
 coppa ham
• Kaasstengels met basilicum dipsaus
• Koffiebroodje
• Vers fruitsalade

€ 27,50 p.p.

U kunt bovenstaande afsluiten met
koffie/thee en huisgemaakt brownie
met een bol vanille ijs € 6,50 p.p.

...............................

Picknickbox
Een goed gevulde picknickbox
voor onderweg

• Verschillende sandwiches
• Pistoletje gezond
• Croissant
• Aardappelsalade
• Gekookt eitje
• Yoghurt
• Fruitsalade
• Thermoskannetje koffie
• Flesje water
• Glas sprankelende wijn

€ 25,00 p.p.
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PERSOONLIJKE BEGELEIDING

..........................................................................................
Een huwelijk begint met een ontmoeting.
Mijn naam is Esther Oost, moeder van Thessa en Matthijn, en al 22 jaar gelukkig getrouwd met Harm.
Als ambtenaar van de Burgerlijke Stand mag ik u o.a. in Hotel Restaurant Lunia trouwen.
Samen creëren we een persoonlijke trouwceremonie, zoals deze bij u past. Spontaan, sprankelend, creatief en 
verbindend zijn de woorden die bij mijn stijl passen.
Als restaurantmanager in Hotel Restaurant Lunia heb ik veel ervaring opgedaan met het organiseren van 
bruiloften. Van een kleine ceremonie van 7 personen met koffie en taart, tot 200 personen met champagne, 
receptie, diner en feest.
Met liefde verzorg ik uw ceremonie, uw dag!
Zullen we elkaar eens bij Lunia ontmoeten?
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Uitbreidingen feestarrangementen

Saucijzenbroodje € 3,50

Puntzak frites/mayo € 4,50

Broodje kroket/frikandel € 4,00

Soep € 3,50

Muziek

Wij zorgen graag voor uw achtergrondmuziek.
Dit kan met uw eigen playlist.
Natuurlijk bent u vrij om in overleg zelf een DJ of een 
bandje uit te nodigen.

...............................
Receptiearrangement (2 uur)
• Koffie of thee met gebak
• Consumpties van het Hollands
 drankplateau
• Bittergarnituur 
 (kaas, worst, warme hapjes)
• Knabbel op tafel

€ 18,50 p.p.

Drankarrangement
Te reserveren vanaf minimaal 3 uur:
A: Onbeperkt drinken, exclusief
 buitenlands gedistilleerd

€ 7,00 p.p.p.u.

B: Onbeperkt drinken, inclusief
 buitenlands gedistilleerd

€ 9,50 p.p.p.u.

...............................
Feestarrangement A
Van 20.30 uur tot 24.00 uur

• Ontvangst met koffie en gebak
 (gesorteerd)
• Onbeperkt receptiedrankjes 
 (excl. buitenlands gedistilleerd)
• Knabbel op tafel
• Bittergarnituur:
 3x Gevarieerde koude hapjes
 3x Assortiment warme hapjes
• Ter afsluiting een kopje koffie
 met een belegd broodje ham/kaas

€ 33,50 p.p.

...............................
Feestarrangement B
Van 20.30 uur tot 24.00 uur

• Ontvangst met Prosecco
• Onbeperkt receptiedrankjes
 (excl. buitenlands gedestilleerd)
• 2x Rondje van amuses
• Knabbel op tafel
• Bittergarnituur:
 2x Warme hapjes
 2x Belegde canapés
 2x Kaas/worst
 2x Mini wrap

€ 35,50 p.p. 

AANRADER!FEESTARRANGEMENTEN

Tip: Wanneer u in de wintermaanden bij ons trouwt en

 wij mogen uw dag verzorgen, dan krijgt u 5% korting op

 uw gehele factuur en 3 kamers inclusief ontbijt in ons hotel.
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KINDERPROGRAMMA

................................................................................................
Voor de kinderen ook feest?! Met deze extra’s maakt u er iets speciaals van. Lunia heeft een kast met spelletjes.
Tevens kunnen wij voor kinderen in een aparte ruimte een film draaien en een knutseltafel klaarzetten. Voor 
(oudere) kinderen ligt er altijd een jeu de boulesspel klaar voor op de wedstrijdbaan, een voetbal voor in de tuin 
en stoepkrijt om op de parkeerplaats mee te kleuren. Daarnaast adviseren wij u graag om gebruik te maken van 
verhuur van luchtkastelen, draaimolen en ballenbak. Ook voor een clown, goochelaar, schminken en knutselen 
kunnen we adviseren. Zo kunt u ongestoord genieten van deze bijzondere dag!

Kinderhapjes:
Hartig: Zoet:

Zakje chips € 1,40 Bosvruchtenmuffin € 3,00

Minisaucijzenbroodje/worstenbroodje € 2,00  Stokje van aardbeien met poffertjes € 3,50

Spies van kaas, komkommer, worst en augurk € 3,50 Aardbeien in chocolade met discodip € 1,40

Kindermenu 1  Kindermenu 2
• Tomatensoepje • Ham en meloen
• Kroket/frikandel met friet, mayonaise • Kinderschnitzel met aardappel garnituur
 en appelmoes en salade
• Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom • Bosvruchtenbavarois met vanille-ijs
 
Kinderen tot 12 jaar  € 12,50 Kinderen tot 12 jaar  € 14,50
12 - 16 jaar  € 15,00 12 - 16 jaar € 17,00
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HUWELIJKSNACHT/OVERNACHTING VOOR UW GASTEN

..........................................................................................
Als u bij ons gaat trouwen en feesten, trakteren wij u op een hotelkamer inclusief ontbijt met gratis 
wellnessgebruik de volgende morgen! 

Ook uw feestgasten verblijven voor een aantrekkelijke prijs. Zo kunt u de volgende dag nog gezamenlijk 
(na)genieten van uw speciale dag! Indien uw gasten telefonisch of per e-mail reserveren en vermelden dat 
ze op uw feest komen, ontvangen ze €10,00 korting op onze hotelprijzen.
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VERWENNEN

..........................................................................................
Ontspannen uw vrijgezellenfeest vieren?
Vriendinnen-verwen-arrangement
• High tea van 13.30-15.00 uur
• Exclusief gebruik van de sauna en stoomcabine met uw vriendinnen van 15.00-16.30uur
• Ter afsluiting een glaasje prosecco in onze serre
 € 35,00 p.p.

Uitbreiding:
Overnachting op een luxe kamer met ontbijt, inclusief 3-gangendiner, 
met in de avond gebruik van de bioscoop € 90,00 p.p.
(op basis van 2 personen per kamer)

..........................................................................................
Aanrader!Aanrader! Een leuk bedankje voor uw getuigen of ceremoniemeester? 
Een Lunia-ontbijt op bed! Deze wordt regionaal thuisbezorgd. U kunt uw persoonlijke tekst opgeven 
voor op een wenskaart.

Ontbijtservice klassiek

• Verschillende luxe broodsoorten • Verse jus d’orange
• Roomboter • Gekookt ei
• Vers seizoensfruit • Verschillende soorten verse vleeswaren
• Koffie/thee naar keuze • 2 Soorten kaas
• Assortiment zoet broodbeleg
 € 24,50 p.p.
	 Bezorgkosten	zijn	€	0,25	per	km.

Ontbijtservice de luxe
Ontbijtservice klassiek, aangevuld met de volgende items:

• Flesje prosecco
• Doosje met huisgemaakte bonbons/koekjes
• Gerookte zalm en roombrie
 € 34,50 p.p.
	 Bezorgkosten	zijn	€	0,25	per	km
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DAGPROGRAMMA

..........................................................................................
Voorbeeld dagprogramma vanaf € 85,00 p.p.

14.00-15.00 uur - Huwelijksvoltrekking 
U kunt beneden in het restaurant trouwen of op de 1e verdieping in onze feestzaal.
Sinds 2012 is het ook mogelijk om in onze prachtige tuin te trouwen. 
15.00-17.00 uur - Felicitaties en Proosten
Na afloop van de ceremonie staan wij klaar met een glaasje bubbels om te toasten. Daarna snijdt u de 
bruidstaart aan en wij serveren de gasten koffie/thee. Tot het diner heeft u genoeg tijd om familiefoto’s te 
maken en gezellig met iedereen te praten. 
17.30 uur - Diner
Afhankelijk van de grootte van uw gezelschap kunt u kiezen voor een diner aan tafel geserveerd of een 
buffet (in het restaurant of in onze feestzaal). Wij zorgen ervoor dat u genoeg tijd heeft om u op te frissen 
voor de feestavond. 
20.30 uur - Feestavond
Uw feestgasten arriveren en worden door ons met een glaasje cava welkom geheten. Of wilt u uw gasten 
liever met een kopje koffie en gebak laten beginnen? Wij bieden diverse feestarrangementen aan. Het 
bruidspaar staat op een centraal punt in het restaurant om de felicitaties in ontvangst te nemen.

Na afloop van uw huwelijksfeest trekt u zich terug in onze romantische bruidskamer om de volgende 
ochtend uitgerust en gelukkig van een lekker ontbijt te genieten. Dit kan allemaal bij Lunia. 
Wij willen uw dag onvergetelijk maken!
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ADRESSEN

...........................................
Schoonheidsspecialiste en bruidskapper

Charlyn Kap/ Schoonheid- & Nagelsalon 
Pieter Stuyvesantweg 40
8478 HE Sonnega (bij Wolvega)
0561 - 499 146
www.bruidshoevecharlotte.nl/charlyn

Bloemen

Bloemen by Jeanny 
Hoofdstraat Oost 17
8391 AS Noordwolde
0561 - 476 206
byjeanny@gmail.com

Bruidsmode voor hem en haar

Trouwplein van het Noorden
Pieter stuyvesantweg 40
8478 HE Sonnega
0561 - 499 416
06 - 36 05 97 96
info@bruidshoevecharlotte.nl
www.bruidshoevecharlotte.nl

Bruiloftsverzekeringen

Hakze Verzekeringen 
Patrick Hakze
Boeier 9
8401 MV Gorredijk
0513 - 436 270/ 06 – 108 67928
info@hakzeverzekeringen.nl
www.hakzeverzekeringen.nl

...........................................
Fotoreportage

Nadine de Ruiter Fotografie
Schuinpad 32
8421 PX Oldeberkoop
06 - 232 95099
www.nadinederuiter.nl

Drukwerk

Drukkerij Vewo Offset
Hoofdstraat Oost 35
8471 JH Wolvega
06 50 55 21 58
www.vewo.nl

Trouwkaarten

To Created
Lycklamaweg 1
8471 JR Wolvega
06 14 14 82 81
info@tocreated.com



ADRESSEN

............................................
Vervoer

Bussen en auto’s
Coulant Touring
De Weeme 12a
8421 DB Oldeberkoop
0516 - 452 077 
info@coulanttouring.nl
www.coulanttouring.nl 

Muziek

Van Gool Music / Casino Royale
Jacdirk van Gool
06 - 511 556 23
info@casinoroyalemusic.nl
www.casinoroyalemusic.nl

DJ

DJ Android
De Finne 4
8404 GP Langezwaag
06 - 508 746 92
info@androidonline.nl
www.androidonline.nl

Video

Smash Visuals
Wietse Bijlstra
Waling Dykstrastrjitte 6
9151 JK Holwerd
06-360 469 99
info@smashvisuals.nl

Bruidsgebak

De Zoetige Taart
Korhoenweg 18
Havelte
06 - 558 346 76
info@dezoetigetaart.nl

Bakkerij Vliegende Hond

van Harenstraat 74
8471 JG Wolvega
0561 - 612 887
info@bakkerijvliegendehond.nl

............................................
Tent- en eventverhuur

Vogelzang tent & horeca verhuur
Oude Tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
0516 - 491 494
www.vogelzangtentverhuur.nl
info@vogelzangtentverhuur.nl

Trouwambtenaar

Het Jawoord 
Trouwambtenaar Sandra Talsma 
06 - 263 108 30
www.het-jawoord.nl
info@het-jawoord.nl

Trouwringen

Juwelier Vrielink
Passage 5
8442 PH Heerenveen
0513 - 650 500
www.juweliervrielink.nl 

Over alle diensten van derden, die in opdracht en 
onder regie van Hotel Restaurant Lunia zullen 
worden uitgevoerd, berekenen wij een organisatiefee 
van 7,5%
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BRUIDSTRADITIES

..........................................................................................
Bruidstradities

Veel van de gebruiken en rituelen uit vroeger tijden zijn ook nu nog in zwang.
Men geloofde dat boze geesten zich in de nabijheid van mensen ophielden tijdens bijzondere 
gebeurtenissen, zoals een huwelijk. Daarom was het erg belangrijk dat die boze geesten geen invloed 
zouden hebben op bruid en bruidegom, zodat hun huwelijk onder een goed gesternte van start kon gaan. 
De methodes om die boze geesten te verjagen gebruiken we nog steeds, al is het verjagen van boze geesten 
niet meer het doel van die rituelen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van geluid (blik achter de auto) de 
bruidssluier (verhullen van de bruid zodat ze niet door boze geesten gezien kon worden) en het dragen van 
de bruid over de drempel (misleiden van boze geesten).

Nacht voor de trouwerij

De nacht voor de trouwerij brengt het bruidspaar niet samen door.

Taart

Volgens de tradities vriest het bruidspaar de bovenste laag van de bruidstaart in. Als het bruidspaar een jaar 
getrouwd is, eten ze deze laag op. Het bruidspaar geeft elkaar de eerste hap van hun bruidstaart.

Sieraden 
Parels hebben als bijnaam ook wel bruidstranen. Bruiden dragen daarom liever geen parels bij de bruiloft. 
Ze dragen meestal diamanten (symbool voor reinheid en harmonie), saffieren (voor charme) of robijnen 
(tevredenheid). Gouden sieraden worden ook gedragen, want die beloven een gouden toekomst.

Bloemstuk

Het bloemstuk dat de bruid de hele dag met zich mee draagt (het zgn. bruidsboeket), wordt geregeld 
door de bruidegom. Volgens de traditie mag zij van tevoren niet weten hoe het bloemstuk eruitziet, tot 
de bruidegom haar op de dag van de bruiloft uit het ouderlijk huis komt ophalen en haar het bloemstuk 
overhandigt. Volgens een uit de Verenigde Staten overgewaaide traditie dient het bloemstuk aan het eind 
van de bruiloft over de rechterschouder geworpen te worden en vervolgens door één van de aanwezige 
vrijgezelle dames te worden opgevangen. De dame die het boeket vangt, zou als eerstvolgende aan de beurt 
zijn om in het huwelijk te treden. 

Rammelend blik

De gewoonte om blikken achter de auto te binden vindt dus zijn oorsprong in de tijd dat men blik achter 
de koets van het pasgetrouwde paar bond om zo de geesten weg te jagen.

Kan ook anders...

In Ierland worden schoenen achter de auto gebonden. Vroeger gaf de bruid een van haar schoenen aan 
haar nieuwbakken echtgenoot als symbool dat hij nu degene was die voor haar zou zorgen en niet meer 
haar vader. Schoenen waren ook in de oudheid een krachtig symbool. In Egypte werden de schoenen van 
het meisje door de vader overhandigd aan haar toekomstige echtgenoot om zo het huwelijkscontract te 
bezegelen. 
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Teken van geluk

Komt u onderweg regenbogen, spinnen, lammetjes en padden tegen, wees dan blij: ze zijn een teken van 
voorspoed en geluk. Een Duits spreekwoord zegt: “Wenn es regnet am Altar, bringt es Glück für viele Jahr” 
(als het regent voor het altaar dan heeft u vele jaren geluk).

Oud, blauw en geleend

Wat ook geluk brengt is als de bruid iets ouds, iets nieuws, iets geleend en iets blauws bij zich heeft op haar 
trouwdag. In Engeland komt daar zelfs nog iets bij. Daar luidt het gezegde: something old, 
something new, something borrowed, something blue, and a lucky sixpence in your shoe.
Het muntje zou ervoor garant staan dat de bruid geen geldgebrek zal hebben tijdens haar huwelijk

•  ‘Iets ouds’ is representatief voor het oude leven dat je achter laat. Ook is een huwelijk de ideale tijd om 
familiejuwelen aan de dochter door te geven. Oude juwelen, geschonken door oudere vrouwen om 
afscheid te nemen van het oude leven. Iedereen heeft wel een eigen favoriet ‘oud’ voorwerp. Populair zijn 
een foto van de huwelijksdag van je oma en opa in een zilveren hanger, de eerste tand van je aanstaande 
echtgenoot of  de trouwring van je moeder

•  ‘Iets nieuws’ staat voor de nieuwe situatie na je trouwdag: het nieuwe leven dat je samen met je 
echtgenoot begint en alle nieuwe dingen die je vervolgens ontdekt in het leven als getrouwde vrouw.  
Veel gebruikte ‘nieuwe’  voorwerpen zijn bijvoorbeeld de sleutel van jullie nieuwe huis, een herinnering 
aan jullie eerste afspraakje, een nieuw sieraad of een foto van jullie samen.

•  Het oorspronkelijke idee achter ‘Iets geleends’ is dat men dacht dat, als een bruid iets leende van een 
andere, gelukkig getrouwde, vrouw, het geluk van die vrouw ook over zou gaan op de bruid. Ook staat 
het geleende voorwerp symbool voor de hulp van vrienden en familieleden op het moment dat hulp 
nodig is. Je kunt van alles lenen, bijvoorbeeld een gelukssteen, een zakdoekje met een monogram, een 
gouden ketting of een ander sieraad.

•  Blauw is een symbool van trouw, liefde en bescheidenheid en zou de stabiliteit van de relatie verhogen. 
Lang geleden droegen bruiden in Israël een blauw lint als symbool van liefde en trouw. Als ‘blauw’ 
voorwerp kiezen de meeste bruiden voor blauwe kousenband. Dit is ook vanwege het symbool van de 
kleur wel toepasselijk: blauw staat immers voor trouw en puurheid. Wil je geen kousenband dan kun 
je ook je teennagels blauw lakken, een blauw zakdoekje bij je dragen of een blauwe haarversiering in je 
kapsel laten verwerken.

Je kunt oud, geleend en blauw uiteraard ook combineren. Denk bijvoorbeeld aan edelstenen en sieraden 
zoals de saffieren ring van je oma of de saffieren oorbellen van je beste vriendin. Verder kun je in je tasje 
een geleende blauwe zakdoek steken of een nieuw blauw lintje om je trouwboeket wikkelen.

Het hoeven niet alleen voorwerpen te zijn die worden toegepast, ook tradities 
kunnen verwerkt worden in oud, geleend en blauw: je kunt bijvoorbeeld 
dezelfde ‘eerste’ dans hebben als je ouders (oud en/of geleend). Je kunt 
een traditionele kleur toevoegen die voor jouw land of geloof een speciale 
betekenis heeft. Voor Spanje is dat bijvoorbeeld de kleur oranje (oud of 
geleend). Ken je geen traditie of wil je niet voortborduren op een oude 
traditie, dan kun je ook een eigen familietraditie starten. Deze is dan op jullie 
bruiloft ‘iets nieuws’. Voor diegene die de traditie vervolgens overneemt wordt 
het ‘iets geleends’ en, als de traditie zich voortzet, wordt het op een gegeven 
moment zelfs ‘iets ouds’.
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Wat doe je met die kousenband?

De kousenband wordt door de bruidegom bij de bruid van het been gehaald. Voor de manier waarop 
dat gebeurt, zijn heel wat scenario’s te verzinnen. Het gebruik van de tanden is daarvan een van de meest 
populaire. Als het de bruidegom gelukt is om de kousenband te verwijderen dan is het de bedoeling dat 
hij het voorwerp over zijn schouder in de richting van een groepje verzamelde, ongetrouwde, mannelijke 
gasten gooit. Net als bij het bruidsboeket geldt: diegene die de kousenband vangt is de eerste die in het 
huwelijk zal treden.

Verdeeldheid

Dat in de kerk de familie van de bruid aan de ene kant zit en de familie van de bruidegom aan de andere 
kant heeft een triviale reden: vroeger gebeurde het nog wel eens dat families een onderlinge vete hadden. 
Als gelukkig bruidspaar had je weinig zin in een vechtpartij tijdens de ceremonie. Apart zetten dus, die 
kijvende families. Om helemaal zeker te zijn van een trouwdag zonder blauwe plekken werd uit iedere 
familie voor de duur van de huwelijksplechtigheid een klein meisje uitgewisseld.  Je gaat immers niet 
vechten met de tegenpartij als daartussen iemand van je eigen familie zit. Later kregen die meisjes ook een 
taak: die van bruidsmeisje. 

Kusje

Na de plechtigheid wordt aan bruid en bruidegom verteld dat zij elkaar mogen kussen. In vroeger tijden, 
voordat het huwelijk officieel geregistreerd werd, was de kus de bezegeling van het huwelijk en lieten de 
echtelieden aan iedereen zien dat zij met elkaar verbonden waren. 
Tegenwoordig hoeft de kus niet meer te dienen als bezegeling van het huwelijkscontract, maar laten bruid 
en bruidegom zien dat zij verbonden zijn met elkaar; dat zij deel uitmaken van elkaars leven. ‘De kus’ 
hoort erbij. Het echtpaar toont aan de wereld dat zij alles met elkaar zullen delen. 

Huwelijksreis

Zelfs de huwelijksreis heeft een achtergrond. De traditie om op reis te gaan stamt uit de tijd dat een 
bruidegom zijn bruid kidnapte en op een geheime schuilplaats moest verbergen. Afhankelijk van de 
gebruiken en tradities ging na een bepaalde tijd de ‘eigendom’ van het meisje over op hem.

Handdoek

De zogenaamde ‘familiezakdoek’ wordt van moeder op dochter, van generatie op generatie doorgegeven.  
De zakdoek stamt uit de tijd dat de boeren meenden dat de tranen, die een bruid op haar trouwdag 
vergoot, geluk zouden brengen, zowel voor de bruid als voor de boeren. Tranen betekende genoeg 
regen voor een rijke oogst. Later kregen bruidstranen weer een andere betekenis: als een bruid op haar 
huwelijksdag huilt, zal ze geen tranen meer vergieten tijdens haar gehele getrouwde leven. Tegenwoordig 
gebruiken we de zakdoek om de tranen van geluk voorzichtig weg te poetsen.

Eerst de bruidegom

Omdat vroeger de bruidegom gezien werd als degene die het initiatief heeft genomen voor het huwelijk, 
is hij ook de eerste die de huwelijksbelofte aflegt. Een andere verklaring is dat de bruidegom tijdens het 
huwelijk de meeste verantwoordelijkheid zou hebben. Voor onze moderne bruiden maakt het helaas niet 
uit wie wie ten huwelijk heeft gevraagd: de man beantwoordt ‘de vraag’ nog steeds als eerste.
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Déjeuner dînatoire

Het huwelijksdiner begint officieel na de receptie aan het begin van de avond. Indien er ‘s avonds nog 
een feestavond plaatsvindt leert de ervaring dat veel bruidsparen het tijdstip van het diner vervroegen 
naar ongeveer 18.00 uur. Het is ook mogelijk het diner als sluitstuk van de dag te laten dienen; er zal dan 
later begonnen worden en het diner zal vaak opgeluisterd worden door een band. Indien er ook tussen de 
gangen gedanst kan worden, dan spreken we van een diner dansant. De rustpauzes tussen de gangen zullen 
dan wat langer zijn, al dan niet met ruimte voor speeches en sketches.

Tafelindeling

Traditioneel zit het bruidspaar naast elkaar; de bruid links van haar bruidegom. Naast de bruid zit 
haar schoonvader, naast de bruidegom zijn schoonmoeder. De andere twee ouders zitten tegenover het 
bruidspaar. Naaste familie zit in de buurt en de rest een beetje verdeeld op leeftijd, man en vrouw zoveel 
mogelijk om en om en echtparen niet naast elkaar.
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CHECKLIST- WANNEER ZAL ER WAT GEBEUREN

..........................................................................................
12 tot 6 maanden voor de bruiloft

☐ prikt u de trouwdatum
☐ denkt u in grote lijnen na, in welke stijl u wilt trouwen
☐ stelt u een voorlopig draaiboek van de trouwdag op met daarbij een begroting
☐ reserveert u de datum voor de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis, trouwlocatie of in de kerk
☐ reserveert u een locatie voor het trouwfeest
☐ reserveert u een hotel voor de huwelijksnacht
☐ vraagt u de getuigen, ceremoniemeester, bruidskinderen, bruidsmeisjes en bruidsjonkers
☐ verstuurt u een “save the date” kaart aan uw gasten, zodat ze uw trouwdag kunnen vrij houden

 Tip:Tip: hotel-restaurant Lunia kan alles verzorgen: trouwen, feesten en slapen

6 maanden voor de bruiloft

☐ gaat de bruid opzoek naar een geschikte japon en accessoires
☐ gaat de bruidegom opzoek naar een trouwkostuum
☐ regelt u de fotograaf
☐ regelt u de muziek
☐ neemt u eventueel danslessen voor een prachtige openingsdans
☐ maakt u een voorlopige gastenlijst
☐ boekt u de huwelijksreis
☐ maakt u een voorlopige verlanglijst
☐ regelt u het trouwvervoer

 Tip:Tip: hotel restaurant Lunia adviseert fotograaf Nadine de Ruiter 
 (www.nadinederuiter.nl) en voor het vervoer Coulant Touring.
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..........................................................................................
3 maanden voor de bruiloft:

☐ stelt u de definitieve gastenlijst op
☐ kiest u de trouwringen uit
☐ stelt u de definitieve verlanglijst op
☐  trouwt u in de kerk? Vraagt u een gesprek aan met predikant of pastoor om de ceremonie 

door te nemen
☐ zoekt u de kleding voor de bruidskinderen en bruidsmeisjes
☐ helpt u de moeders en eventueel grootmoeders met de kledingkeuze
☐ bestelt u het drukwerk
☐ maakt u een afspraak met de notaris, wanneer u op huwelijkse voorwaarden trouwt
☐ stelt u het menu samen. Laat u  alles schriftelijk vastleggen
☐ laat de bruid bij de kapper een proefkapsel maken
☐ raadpleegt u de GGD voor de benodigde inentingen voor de huwelijksreis
☐ gaat u bij de bloemist langs en kijkt u in voorbeeldboeken

2 maanden voor de bruiloft:

☐ verstuurt u de trouwkaarten
☐ bestelt u de bruidstaart en de bruidssuikers
☐ bedenkt u hoe u eventueel uitgenodigde kinderen en bruidskinderen wilt vermaken, regel een oppas
☐ koopt u cadeautjes voor getuigen, ceremoniemeester, en anderen
☐  bestelt u de bloemen en uw boeket bij uw bloemist en brengt u de trouwlocatie op  

de hoogte van uw keuze
☐ stelt u de bruidsstoet samen en gaat u na of er voor iedereen vervoer is geregeld
☐ maakt u een voorlopige tafelindeling
☐ begint de bruid met een zonnebankkuurtje
☐ oefent u met de bruidskinderen de plechtigheid
☐ maakt u een afspraak voor manicure 2 dagen voor de bruiloft
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1 maand voor de bruiloft

☐ neemt u met de ambtenaar van de burgerlijke stand de hele ceremonie door
☐ neemt u de kerkelijke inzegening nogmaals door
☐ maakt u een tafelschikking, maakt u hiervoor naamkaartjes
☐ zowel de bruid als de bruidegom controleert de kleding nogmaals
☐ loopt u de schoenen alvast in
☐ meldt u aan uw verzekering en levensverzekering dat u gaan trouwen
☐ overlegt u met de band welk nummer geschikt is voor de openingsdans
☐ bedenkt u wat u op de huwelijkreis mee moet nemen

1 week voor de bruiloft

☐ pakt u de koffer voor de huwelijksreis
☐ past u de bruidsjurk met lingerie en accessoires 
☐ geeft u het definitieve aantal gasten door aan het restaurant/ hotel
☐ maakt u de definitieve tafel indeling
☐ neemt u contact op met iedereen waarmee afspraken zijn gemaakt en bevestigt u deze afspraken: 
 bloemist,band,vervoersbedrijf,fotograaf etc.
☐ pakt u alle cadeautjes in
☐ neemt u met al het bruidspersoneel het draaiboek door
☐ schrijft u een speech
☐ laat u de cd of playlist met de muziek van de plechtigheid controleren door de locatie
☐ gaat de bruidegom naar de kapper
☐ gaat de bruid naar de pedicure en manicure
☐ loopt u met uw ouders de dag door, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht

De dag voor de bruiloft

☐ pakt de bruid een tasje in met deodorant, naaigerei, parfum, reservepanty, make-up en aspirines
☐ pakt de bruidegom een tasje in met deodorant en een tweede overhemd
☐ trouwt u in de kerk? Neemt u geld mee voor de collecte
☐ legt u de ringen klaar
☐ geeft u de ceremoniemeester alvast geld voor contante betalingen en fooien
☐ gaat u op tijd naar bed, zodat u morgen helemaal fit bent

GENIET VAN UW DAG!



Liefde is...

...voor altijd samen zijn.


