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Lieve Bride-2-be,
Welkom bij het leukste gratis bruidsmagazine van
Nederland: het Honeymoon shopping magazine.
Elk jaar maakt het team van de Honeymoon shop
voor jou dit leuke magazine vol met trends, tips en
weetjes die jij als kersverse bride-2-be vast goed
kunt gebruiken.
Omdat onze winkel dit jaar maar liefs 50 jaar bestaat
hebben wij een extra feestelijke editie voor jullie
gemaakt. Wil je weten hoe het allemaal is begonnen
bij de Honeymoon shop in 1967 lees dan het artikel op
pagina 10. Natuurlijk kijken we ook naar de toekomst
en hebben we de nieuwste bruidsmodetrends voor
2017 op een rijtje gezet. Wil je alvast in de stemming
komen, lees dan de verhalen van de bruiden uit
onze winkel die jou voor zijn gegaan.
Geniet van elk moment de aankomende maanden,
want voordat je het weet is het zover en zijn jullie
getrouwd! We hopen jou in de winkel verder te helpen
met het vinden van je droomjurk, maar voor nu
wensen we je veel plezier met het oriënteren.
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Japon Tamara en meer prachtige trouwjurken uit
de 2017 Modeca collectie zijn verkrijgbaar bij uw
officiële Modeca dealer de Honeymoon shop.
WWW.MODECA.C OM
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Van confectiezaak
tot bruidsmode
imperium
De Honeymoon shop opende op vrijdag 13 september 1967 haar deuren
aan de Korte Hoogstraat als confectiezaak voor de vrouw, toen onder
de naam Rosita. Dhr. Frans van der
Velden oprichter van de Honeymoon
shop, had de kneepjes van het vak
geleerd van zijn vader, eigenaar van
verschillende confectiezaken. Eind
jaren zeventig besloot Dhr. Frans
van der Velden op de bovenste verdieping van Rosita een bruidsmodeafdeling te beginnen. Het was
toentertijd heel gebruikelijk dat warenhuizen ook bruidskleding aanboden,
wat Rosita deed besluiten deze stap
ook te zetten. Dit was het begin van
wat zou uitgroeien tot de Honeymoon
shop zoals we die nu kennen.
De Honeymoon shop begon met
voornamelijk Nederlandse merken
waaronder Wortelboer & Catré en
Modeca, een merk dat ze anno 2016
nog steeds verkopen bij de Honeymoon shop. Bruidsmode werd verkocht
in confectiewinkels. Er hingen simpelweg enkele maten trouwjurken
in het rek die de aanstaande bruid
kon passen. Rechtstreeks uit het
rek ging je trouwjurk mee naar huis!
Nabestellen kende men net in deze
tijd. Afspraken van twee uur met
een eigen adviseuse, ruime keuze uit
bruidsaccessoires en verschillende
stijlen jurken, dat bestond allemaal
nog niet. Het vijftig jarige bestaan
leek ons een mooie gelegenheid om
een gesprek aan te gaan met de oprichter Dhr. van der Velden.
1 0 | HONE YMOON

hooguit een paar handschoenen en
een matelootje (klein hoedje met
tule voor je gezicht).”

Nu dat u vijftig jaar in het vak zit
heeft u veel zien veranderen. Wat is
het grote verschil tussen toen en nu?
“Vroeger was alles op kleinere
schaal. Nu, mede dankzij het internet, verkopen we merken van over
de hele wereld. We reizen jaarlijks
alle
internationale
bruidsinkoopbeurzen af waar de grote
merken hun nieuwe
collecties presenteren.
De bruid doet online
trouwjurken inspiratie
op en weet vaak al
welke stijl ze zoekt,
nog voordat ze één
voet in de winkel
heeft gezet.
Bruiloften hebben tegenwoordig thema’s
en de misschien wel
meest
opvallende
verandering is dat er
ontzettend veel keus is. Vroeger was
het allemaal erg klassiek met lange
mouwen en hooggesloten neklijnen.
Accessoires hadden we bijna niet,

Midden jaren tachtig is Rosita verder
gegaan onder een nieuwe naam en
werd het een speciaalzaak exclusief
voor trouwkleding. Een tweede zaak
van Dhr. van der Velden in Rotterdam,
‘Mona Lisa’ werd samengevoegd tot
één grote winkel onder de naam
‘Honeymoon shop’.
“De naam was altijd een beetje
apart, omdat het eigenlijk doet denken aan huwelijksreizen. Vroeger
dacht men dat het een huwelijksreisbureau was en dan belden ze ons
op of ze een reis
konden
boeken!
Gelukkig zijn we nu
aan de naam gewend en is het een
begrip geworden
in de bruidsmode.”
In december 2005
vond er een gebeurtenis plaats die
de toekomst van
de Honeymoon shop
zou
veranderen.
De leidingen van de
stadverwarming in
Rotterdam sprongen en de gehele
binnenstad verdween in de stoom,
waarna een groot deel van de winkels
onder water kwamen te staan. Zo ook
de Honeymoon shop.

Wat ging er door u heen toen u hoorde dat de zaak vol met water stond?
“Ik dacht bij mezelf: daar gaan we!
Het is toch mijn levenswerk wat
daar ineens letterlijk verdween in
de stoom! Ik heb gelijk opdracht gegeven om de jurken die niet al in de
speciale safe zaten veilig te stellen.
Door het snelle handelen van de
adviseuses is alleen de sample collectie die in de winkel hing verloren
gegaan. Daardoor zijn alle bruiden
destijds gewoon in de jurk getrouwd
die ze hadden uitgekozen. Na een
half jaar heropenden wij de Honeymoon shop in een nieuwe en moderne stijl.”
In 2001 begint Tim, de zoon van
Dhr. van der Velden, in de zaak te
werken als trouwpakken verkoper
en gastheer. Na zijn HBO-opleiding
in de communicatie gaat hij vanaf
2006 fulltime bij zijn vader aan de
slag. Hij neemt de orderadministratie op zich en slaat een nieuwe weg
in met de publiciteit van de Honeymoon shop. Door de combinatie
van de verbouwing, de nieuwe praanpak en de aankoop van enkele
exclusieve internationale collecties
zoals Maggie Sottero, begint de
Honeymoon shop langzaam uit te
groeien tot dé bruidsmodezaak van
Nederland.
“Maggie Sottero was totaal iets
nieuws in de bruidsmode. Het begrip mode in het woord bruidsmode
werd vanaf nu steeds belangrijker.

Met mode kwamen accessoires en
gingen we binnen no time van de
keuze uit vijf paar schoenen, naar
een uitgebreide schoenen- en accessoirecollectie.”

heeft altijd een streepje voor omdat je allemaal even betrokken bent.
Ik hou natuurlijk nog steeds een
oog je in het zeil en je kunt me nog
steeds bijna dagelijks op kantoor
vinden, want de zaak, dat is mijn
passie! Ik hou ervan om met mensen te praten. Laatst liep ik door de
winkel en sprak ik een dame die zelf
haar jurk bij ons had gekocht in de
jaren zeventig. Ze was nu voor de
derde keer terug, eerst met haar
eigen dochter en nu met haar kleindochter! Dat zijn toch de momenten
waar ik het allemaal voor doe.”
“We zijn momenteel bezig om de
winkel weer te verbouwen. Je moet
meegaan met de tijd en blijven vernieuwen. Bruiden zijn tegenwoordig
veeleisender dan de bruid in de
jaren zeventig en tachtig, daarom
moeten wij zorgen dat we aan al
hun wensen kunnen voldoen. Het
vervullen van de wensen van de
bruid dat is vanaf de eerste dag het
doel geweest van de Honeymoon
shop en dat is het vandaag de dag
nog steeds!”

U bent op een leeftijd dat u eigenlijk
al met pensioen hoort te zijn, maar
u bent daarentegen nog steeds
druk bezig met de winkel. Wat zijn
de plannen voor de toekomst?
“Ik werk voornamelijk achter de
schermen en laat het team onder
leiding van mijn zoon en schoondochter de boel draaien. Dat is ook
de kracht van een familiezaak, die

Wil je meer weten over
de Honeymoon shop
bezoek dan de website
www.honeymoonshop.nl
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In de afgelopen 50 jaar heeft de Honeymoon shop de trouwkleding van generaties bruiden
verzorgd. Ook bruidsjurken zijn aan de mode onderhevig. Elk decennium passeert een duidelijke
stijl de revue. We hebben een overzicht van alle stijlen in een tijdslijn gezet, vanaf de jaren ‘60 tot nu.

60’s

80’s

In de jaren ‘60 mocht de
kuitlengte nog niet te kort zijn,
aangezien daar nog nèt een
taboe op heerste. Pas in de
latere periode werd er meer
gevarieerd in roklengte.

In de jaren ‘80 zien we veel victoriaans geïnspireerde trouwjurken.
Pompeuze rokken van glimmend
satijn, grote pofmouwen en niet
te vergeten grote, luisterrijke
strikken, laag jes en vèèl ruches.

70’s
In de jaren ‘70, onder
invloed van de ‘Flower
Power’ beweging, werd de
bruidskleding meer modieus.
Toch bleef het nog redelijk
behouden met hoge neklijnen en lange mouwen.
1 2 | HONE YMOON

Dit artikel is mede mogelijk
gemaakt door:
Bruid & Bruidegom Magazine
www.bruidenbruidegom.nl
Modeca | www.modeca.com
en Ladybird | www.ladybird.nl.

2000’s
In het nieuwe millennium
hadden mooie borduursels
en gekleurde riemen de
voorkeur van aanstaande
bruiden. Mode en trends
worden steeds belangrijker
voor bruiden.

90’s
Als je in de jaren ‘90 ging
trouwen, dan kon een
grote, bijpassende hoed
niet ontbreken om je ‘look’
compleet te maken.

NOW

Door de jaren heen zijn er verschillende stijlen geweest die je
kunt terugvinden in de huidige
bruidsmode. Er is een enorme
diversiteit aan modellen. Van lang
met sleep en lage rug, tot kort
van voor en lang van achteren.
HONE YMOON
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www.emma-charlotte.com

DEZE EXCLUSIEVE DESIGNERCOLLECTIE
IS VERKRIJGBAAR BIJ

WWW.AFFEZIONE.EU
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The Honeymoon shop heeft als
toonaangevende bruidsmodezaak
gekozen voor het bekende
bruidsondermodemerk di Lorenzo.
di Lorenzo staat bekend om de
perfecte pasvorm en het gebruik van
huidvriendelijke materialen.
De collectie omvat torseletten, beha’s,
slips, strings, hipsters en kousen.
Vanzelfsprekend perfect op elkaar afgestemd.
Er zijn gladde en naadloze artikelen welke zeer
geschikt zijn om te dragen onder dunne
en/of strakke japonnen. Ook zijn er artikelen
met een fraaie kantverwerking.
di Lorenzo biedt een ruime keuze in
maten, namelijk van cup A tot en met cup G
en in de omvang van 65 tot en met 110.
Kortom de ondermodecollectie
voor iedere bruid.

1 6 | HONE YMOON

HONE YMOON

| 17

T

ALL NEW STYLES

UNIEKE
TROUWJURKEN
M AG G I E

S OT T E R O

B R I N K M A N

VOOR DE TRENDY,

art. nr. 12703

art. nr. 12666

MODEBEWUSTE
BRUID.

T O D AY I T ’ S

time
to shine!
DE MOOISTE

FASHION

girl

Ben jij de IT-girl van je
vriendinnen groep? Jouw
keuze valt vast en zeker
op één van deze bijzondere
trouwjurken die we speciaal
hebben ingekocht voor
de fashionista’s onder de
bruiden. Crop-tops, hip en
kort, boho of een super
minimal look; alle stijlen zijn
terug te vinden in onze winkel.

M A R T I N A

L I A N A

art. nr 12815

M A R Y L I S E

M A R Y L I S E

art. nr. 12708

art. nr. 12711

TROUWJURKE N
VAN HET SEIZOEN
1 8 | HONE YMOON

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL
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T O D AY I T ’ S

ALL NEW STYLES

time
to shine!

ZIE ER
FANTASTISCH
B E AU T I F U L
BY E N Z O A N I

UIT BINNEN

art. nr. 12706

JE BUDGET

J A R I C E
art. nr.12754

CUTE ON A

budget

Wil jij stralen in een mooie,
elegante, fantastische
trouwjurk en toch binnen je
budget blijven? Onze adviseuses denken graag met
je mee, zodat elke bruid haar
droomjurk kan dragen.
O R E A

S P O S A

art. nr 12451

O R E A

S P O S A

art. nr. 12445

O R E A

S P O S A

art. nr. 12450

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL
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T O D AY I T ’ S

ALL NEW STYLES

time
to shine!

ELEGANTE
COLLECTIE
B LU E

BY

E N Z O A N I

A F F I N I T Y

VOOR DE

art. nr. 12705

B R I D A L

art. nr. 12624

‘MINIMAL’
LOOK

LESS IS

More

P R O N OV I A S
art. nr. 12395

Soms is less gewoon more!
Niet elke bruid heeft een
prinsessendroom voor
haar trouwdag. Eenvoud
en weinig tierelantijntjes
kunnen net zo mooi zijn!
Voor de “minimal-look”
hebben wij een elegante
collectie met mooie luxe
stoffen in onze winkel.

M A R Y L I S E
art. nr. 12710

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL
M Y L È N E

2 2 | HONE YMOON

S O P H I E

art. nr. 12911

HONE YMOON
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T O D AY I T ’ S

ALL NEW STYLES

time
to shine!

TIJDLOZE

E M M A

ELEGANTIE
L A DY B I R D

C H A R LOT T E

art. nr. 12657

IN EEN

art. nr. 12887

FLATTERENDE
A-LIJN

PURE

Elegance
M O D E C A
art. nr. 12545

Gaan jullie voor een
traditionele bruiloft?
Tijdloze elegante details
en een flatterend a-lijn
silhouet passen perfect bij
jouw stijl. Ook dit jaar
hebben we de mooiste
voor jullie uitgezocht.
P R O N OV I A S
art. nr. 12725

J A R I C E

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL

art. nr. 12752

24 | HONE YMOON
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T O D AY I T ’ S

ALL NEW STYLES

time
to shine!

L A DY B I R D
art. nr. 12632

TROUWJURKEN
MET EEN

C O S M O B E L L A
art. nr. 12441

MERMAID OF
FIT & FLARE
SILHOUET

O LV I ’S
art. nr. 12764

SEXY

Laced

P A P I L LO N
BY M O D E C A

Zoek jij een niet al te hoog
prinsessengehalte waar
je figuur mooi in uitkomt?
De mermaid of fit & flare
silhouetten zijn sexy, maar
door de prachtige kanten
stoffen toch erg romantisch.
Jij zal je op en top bruid voelen!

art. nr. 12552

P A P I L LO N
BY M O D E C A
art. nr. 12551

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL
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T O D AY I T ’ S

ALL NEW STYLES

time
to shine!

DE RUG

L A DY B I R D

STEELT DE
C O S M O B E L L A

art. nr. 12638

SHOW OP

art. nr. 12436

WEG NAAR
HET ALTAAR

M A R T I N A

L I A N A

art. nr. 12812

THAT
P R O N OV I A S

Back!

art. nr. 12737

Tegenwoordig is alleen een
mooie voorkant echt niet
meer genoeg! Betover je
gasten met een jurk die aan
alle kanten te bewonderen is.
Wat dacht je van een jurk met
een laag uitgesneden rug, of
bedekt met kant of steentjes?
In de nieuwe collectie
hebben we ze allemaal.

M AG G I E

S OT T E R O

art. nr. 12696

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL
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T O D AY I T ’ S

time
to shine!

ALL NEW STYLES

P A P I L LO N
BY M O D E C A
art. nr. 12546

DEZE ROK

M AG G I E

MAAKT EEN

S OT T E R O

art. nr. 12695

VERPLETTERENDE
INDRUK BIJ
JULLIE GASTEN

Unforgettable
SKIRT

M AG G I E

S OT T E R O

art. nr. 12701

A F F EZ I O N E
art. nr. 12687

Het moment dat jij
binnenloopt zal geen van
je gasten ooit vergeten.
Met een rok uit onze
“Unforgettable skirt”
collectie laat jij een
onvergetelijke indruk
achter. Je rok is een
spektakel op zichzelf en
jij voelt je zeker weten
op en top bruid!

M AG G I E

S OT T E R O

art. nr. 12623

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL
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T O D AY I T ’ S

ALL NEW STYLES

time
to shine!

CREEËR JE
EIGEN STIJL;

M Y L È N E

S O P H I E

art. nr. 12910

ROCK ‘N ROLL
OF VINTAGE

L A DY B I R D
art. nr. 12631

BOHEMIAN

VINTAGE

Flair

P R O N OV I A S
art. nr. 12400

Dit jaar denken we bij vintage
aan een mix van 50’s rock ‘n
roll en 70’s hippie stijl. Je kunt
kiezen voor een speelse korte
jurk, die we extra pimpen met
een spectaculaire petticoat
of denk jij meer aan buiten
met je voetjes in de aarde en
verse bloemen in je haar? Kies
dan voor één van de mooie jurken
van zachte chiffon compleet in
hippie stijl, maar dan natuurlijk
wel geupdate à la 2017!

P A P I L LO N
BY M O D E C A
art. nr. 12547

L A DY B I R D
art. nr. 12630

3 2 | HONE YMOON
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T O D AY I T ’ S

ALL NEW STYLES

time
to shine!

ARE YOU
READY?
D E M E T R I O S

D E M E T R I O S
art. nr. 12680

IT’S TIME

art. nr. 12677

TO SHINE!

TIME TO

Shine!

A F F E Z I O N E
art. nr. 12690

D E M E T R I O S
art. nr. 12681

D E M E T R I O S

Heb jij er altijd al van gedroomd
om te glinsteren in een ware
prinsessenjurk? De collectie
‘Time to shine’ bestaat uit
de mooiste glitterjurken. Kies
jij steentjes alleen op het
lijfje, of ga je all the way,
dus ook op de rok? Op je
bruiloft kun je gelukkig helemaal
losgaan en precies de look
kiezen die bij jou past. Dus
hou je niet in. Het is ‘Time
to shine’ girl!

VOOR MEER TROUWJURKEN WWW.HONEYMOONSHOP.NL

art. nr. 12686

3 4 | HONE YMOON
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Wedding
PLANNER
the

Yes, je bent gevraagd!
Nog een jaar te gaan, maar
waar moet je beginnen?
Met deze to do-lijst gaat het
je lukken om jullie bruiloft
tiptop te organiseren.

10TEMAANDEN
GAAN
12TEMAANDEN
GAAN

11TEMAANDEN
GAAN

Bepaal samen met je 		
aanstaande het budget
Kies de dag en het tijdstip
waarop jullie willen trouwen
Boek de locatie(s) waar jullie
bruiloft gaat plaatsvinden

Bepaal het aantal gasten
dat jullie willen uitnodigen
Bepaal de stijl en het thema
van jullie bruiloft. Gebruik
tijdschriften en het internet
om inspiratie op te doen.
Maak een afspraak voor het
passen van trouwjurken

5 TEMAANDEN
GAAN
Wie gaat je haar en make-up
doen? Prik een datum voor een
proefkapsel en proefmake-up
Ga je checklist na: is alles wat
jullie geboekt hebben op
papier bevestigd?
Heb je nog lingerie en schoenen
nodig voor bij je jurk? Maak daar
voor nu een extra pasafspraak

6TEMAANDEN
GAAN
Voor de bruidegom is het tijd
om een trouwpak te kiezen
Maak een lijst met cadeauwensen. Zet hem op jullie
trouwwebsite of leg hem
bij een bepaalde winkel
Kies trouwringen

Vraag bruidsmeisjes,
getuigen en ceremoniemeester(s)
Regel een fotograaf
Boek een leuke band en/of DJ
Creëer jullie eigen bruiloftswebsite zodat iedereen
kan meegenieten van de
voorbereidingen

7 TEMAANDEN
GAAN
Bestel uitnodigingen
en enveloppen
Regel het transport naar
de locatie
Bestel ‘bedankjes’

te
9TEMAANDEN
GAAN
Maak de keuze voor
een trouwjurk
Kies een bloemist en
bespreek het bruidsboeket,
de bloemen voor de locatie en
eventuele bloemen voor de
bruidegom en belangrijke gasten
Maak een afspraak met een
cateraar om een menu
te proeven
Heb je bruids- of bloemenmeisjes? Ga dan op zoek naar
jurkjes voor hen

8TEMAANDEN
GAAN
Boek jullie huwelijksreis
Stuur save-the-datekaartjes naar de
genodigden
Bestel de trouwtaart
(vergeet niet te proeven!)

1 MAAND TE GAAN
4TEMAANDEN
GAAN
Indien nodig, regel dan nu de
visums voor de huwelijksreis
Neem deze maand om tot
rust te komen. Vanaf volgende
maand staat alles alleen
nog maar in het teken van
de bruiloft

36
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3 TEMAANDEN
GAAN
Dit is de maand waarin je je
bestelde trouwjurk voor het
eerst gaat passen
(8-10 weken voor de bruiloft)
Bespreek jullie wensen voor de
ceremonie met de huwelijksambtenaar of dominee.
Vergeet de muziek niet
Als jullie een ‘oefendag’ voor
de ceremonie gepland hebben,
laat de mensen die daarbij
moeten zijn dan weten
wanneer dit is

2 TEMAANDEN
GAAN
Verstuur de uitnodigingen en
hou een lijst bij van genodigden
die bevestigen
Begin nu met een uitgebreide
schoonheidsbehandeling
Start nu met een zonnebank
kuurtje, zodat je mooi, egaal
bruin bent op de grote dag
Voor hem is het tijd om
zijn trouwpak op maat te
laten maken

Bevestig het aantal gasten met
de cateraar en de locatie(s) en
maak een tafelindeling voor
het diner
Ga naar de kapper voor knippen
en kleuren (twee weken voor
de bruiloft)
Ga naar de schoonheidsspecialiste (tien dagen tot één
week voor de bruiloft)
Haal jouw jurk en zijn trouwpak
op uit de winkel. (twee weken
tot vier dagen van tevoren).
Controleer of alle accessoires
ook echt in de hoes erbij zitten.

ontspan
en geniet
intens van een
waanzinnig
gave
bruiloft!
HONEYMOON
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trends

Pink
Passion

BRUIDSACCESSOIRE

1.

3.

2.

6.
4.

5.

PINK PASSI ON
Unieke styling met roze accenten
7.
8.

9.

Een outfit is niet compleet zonder de juiste accessoires en dit is
niet anders voor je bruidslook. Kies jij een luxe diadeem vol met
glitters, roze oorbellen bij je blush-kleurige trouwjurk of shoe clips
om je trouwschoenen mee in de spotlights te zetten? We hebben
alle trends voor 2017 voor je op een rijtje gezet.
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11.

10.

PINK PASSION

1. DRKS 2. DRKS 3. DRKS 4. DRKS 5. Poirier 6. DRKS 7. Abrazi 8. DRKS 9. DRKS 10. Elsa Coloured Shoes 11. Elsa Coloured Shoes
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3.

1.

e
g
a
t
n
i
V our
Glam

Shoe
Clips

2.

V I N T AG E
GLAMOUR

9.

SHOE
C LIPS

4.

A little something old and
a little something new!

Met deze clips zet je jouw
trouwschoenen in de spotlight
5.

6.

8.
7.

4.
1.

3.

1.

2.

n
e
d
l
o
G
Girl
GOLDEN
GIRL

2.

LUXURY
HEA DBA NDS

6.

Glitters, pareltjes en Swarovski
op een prachtige diadeem

9.

8.

V I N T A G E G L A M O U R 1. Elsa Coloured Shoes 2. DRKS 3. DRKS 4. Abrazi 5. Abrazi 6. Elsa Coloured Shoes 7. Poirier 8. Poirier
9. Elsa Coloured Shoes 10. Abrazi. G O L D E N G I R L 1. DRKS 2. Abrazi 3. DRKS 4. Abrazi 5. Abrazi 6. Abrazi 7. Elsa Coloured Shoes
8. Elsa Coloured Shoes 9. Elsa Coloured Shoes

4.

7.

8.

9.
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Headbands

5.

In de bruidsmode zijn ivoor en goud
nu super trendy en deze accessoires
passen daar perfect bij.

Luxury

3.

5.
7.

6.

S H O E C L I P S Alle afgebeelde shoe clips zijn van Elsa Coloured Shoes
LU X U R Y H E A D B A N D S 1. Poirier 2. Poirier 3. Abrazi 4. Poirier 5. Poirier 6. Poirier 7. Poirier 8. DRKS 9. DRKS

HONE YMOON

| 41

2.

3.

Bling
Bling

1.

BLING, BLING EN
NOG EENS BLING!

Je kunt nooit genoeg glitters dragen
bij die romantische prinsessenjurk

4.

6.

5.

Flower
Power
2.

1.

F LOW E R
P OW E R

3.

Romantische bloemetjes voor bij je
bohemien geïnspireerde trouwjurk

4.

6.

7.

5.

B L I N G B L I N G 1. Abrazi 2. Abrazi 3. DRKS 4. Elsa Coloured Shoes 5. DRKS 6. DRKS
F L O W E R P O W E R 1. DRKS 2. DRKS 3. DRKS 4. Poirier 5. DRKS 6. DRKS 7. Elsa Coloured Shoes
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CRAZY

ABOUT
SHOES?!

X

X

X

Check onze
collecties
trouwschoenen bij
Honeymoonshop!
Advertentie opmaak.indd 1
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Download onze Elsa Shoes app!

14-9-2016 08:59:15
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Bala
22 p

THE Y S
HA RE T
HE
MAGIC
OF THE
IR

Wedding Day

Rachelle &
Matthew
TROUWDAT UM
13 augustus 2016
F OTOGRAAF
Studio Grootveld
www.studiogrootveld.com/site
Waar is de foto genomen?
Guersney, The Guet

Patricia & Erik
T rouwdatum
1 juli 2016
F otograaf
Emil Golshani | www.beeldsprekend.nl
W aar is de foto genomen ?
Vlaardingen, oude boerderij
P AT R I C I A

Deze
jurk was
gewoon
‘ mij ’
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Merk van de trouwjurk
Enzoani

Hoe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “T he O ne” was ?
Precies wat ik zocht! Klassiek, klein beetje kant,
lage rug, soepele draagbare stof. Deze jurk was
gewoon ‘mij’.
W at is D e mooiste herinnering AA N
jullie trouwdag ?
Het vieren van onze liefde samen met iedereen
waar wij van houden en het moment waarop wij
elkaar voor het eerst zagen.

M erk van DE TROUW jurk
Maggie Sottero
Hoe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “The One” was?
Toen ik alles op een rijtje zetten wat me zo in de jurk
aantrok, beschreef ik de karaktereigenschappen van
mezelf. Toen wist ik, “This is THE one for me”.
Wat is De mooiste herinnering
AA N jullie trouwdag?
Matthew en ik hebben zelf onze beloftes geschreven. Dit
was 100% voor mij de mooiste herinnering van de dag. Het
was puur, romantisch en zo vanuit ons hart. Ook al komen
woorden te kort om te omschrijven hoe veel ik van hem houd.

RAC HELLE

This is
the one
for me !
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NIKKIE

Nikkie’s
’Say Yes to
the Dress’
moment

Angeline & Kalik
Trouwdatum
15 mei 2015
F otograaf
Liefdesmomenten | bruidsfotografie & film
www.liefdesmomenten.nl
Waar is de foto genomen?
Utrechtse Heuvelrug
Merk van de trouwjurk
Cosmobella Milano

Hoe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “T he One ” was?
De trouwjurk ziet er fantastisch en elegant uit.
Het mermaid model, het kant, de open rug, de
kralen en de kleine zilveren details op het kant.
Dat is allemaal wat ik wilde in mijn trouwjurk.
Wat is D e mooiste herinnering
AA N jullie trouwdag?
Het ja-woord en de beloftes aan elkaar
geven, omringd door familie en vrienden
en de opening van het trouwfeest.

ANGELINE

Angeline’s
perfecte
trouwjurk

Nikkie & Ronald
T rouwdatum
5 juni 2015
F otograaf
Erik Morren van EMFOTO
www.emfoto.nl
Waar is de foto genomen ?
Bij onze trouwlocatie, het Eiland van Maurik.
M erk van D E T R O UWjurk
Maggie Sottero
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H oe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “T he O ne ” was ?
Vlak voor het passen zei ik nog dat ik niet geloofde in het ‘say yes to the
dress’-moment, daar ben ik veel te nuchter voor. Maar toen ik deze jurk aan
had stond ik toch met tranen in mijn ogen!
W at is D e mooiste herinnering AA N jullie trouwdag ?
Het was een fantastische dag met schitterend weer (bijna 35 graden!).
We trouwden aan het water en na de ceremonie stonden voor de gasten
de teenslippers, zonnebrand en verkoelende drankjes klaar bij de strandbar.
Het hoogtepunt was wel onze aankomst met speedboot; ik bestuurde de
boot en Ronald stond er achter op de waterski’s!
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J O LY N N

Het was
echt de
mooiste
dag ooit !

Jolynn &
Michel
Trouwdatum
8 augustus 2016
F otografe
Sophia van den Hoek
sophiavandenhoek.nl
F oto is genomen
bij Villa Augustus in Dordrecht
Merk van de trouwjurk
Atelier Pronovias
Hoe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “ The One” was?
Ik wist dat dit de jurk was omdat
ik me op mijn mooist voelde.

BIANCA

Het was
een echt
sprookje !

Wat is De mooiste herinnering
AA N jullie trouwdag?
Die heb ik niet, want de hele dag hadden
we mooie momenten. Zo cliché maar het
was echt de mooiste dag ooit!

Bianca & Marco
Trouwdatum
10 juli 2016
F otograaf
Maartje Hendrikx – www.lievekiekjes.nl
W aar is de foto genomen?
Landgoed de Overste Hof in Landgraaf
M erk van D E T R O UWjurk
Tres Chique (maar wel aangepast naar
eigen wens door de standaard ceintuur te
vervangen door een variant met een bloem)
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Hoe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “T he O ne” was ?
Dit was exact hoe ik het plaatje in mijn hoofd had, maar
toch koos ik in eerste instantie voor een totaal andere jurk.
Ik kreeg al snel spijt en ruilde de jurk toch om. Achteraf was
dit “totally me”!
W at is D e mooiste herinnering
AA N jullie trouwdag ?
Onze wens was een ontspannen en intieme bruiloft in een
boomgaard. Hoe het “pinterestplaatje” in ons hoofd zat, zo
werd het ook… Elk moment van die dag laat ons nog dagelijks
nagenieten; het was een sprookje!
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Tara & Robin
Trouwdatum
2 oktober 2015
F otograaf
Ashvin Ghisyawan, Totaalfotografie
www.totaalfotografie.nl
Waar is de foto genomen?
Oceanium van Diergaarde Blijdorp Rotterdam
Merk van de trouwjurk
Affezione

H oe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “T he One ” was?
Deze jurk had alles wat ik wilde. Uniek, niet teveel bling,
maar nog wel dé prinsessenjurk. Hij zat als gegoten.
Wat is D e mooiste herinnering
aan jullie trouwdag?
Hoe cliché het ook klinkt, de hele dag was de mooiste herinnering.
Van het aankleden, tot het zien van mijn vader, het zien van
Robin, tot aan de laatste minuut van het ‘feest’. Wie kan er nu
zeggen dat zij met haar trouwjurk door een dierentuin is gelopen
en ook de nachtrondleiding heeft gedaan in haar trouwjurk?

TARA

Dit is
dè jurk,
hij zat als
gegoten

DEWI

Nu zijn
we echt
getrouwd !

Dewi &
Peter

T rouwdatum
18 september 2015
F otograaf
Ingephotography
ingephotography.nl

W aar is de foto genomen ?
Poort van Heusden
(voormalig Land van Ooit)
M erk van de trouwjurk
Modeca
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Hoe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “T he O ne ” was ?
Na veel jurken te hebben gepast, voelde het
meteen goed. Ik wilde de jurk het liefste aanhouden en niet meer uit trekken!
Wat is D e mooiste herinnering
AA N jullie trouwdag ?
De hele dag was geweldig, van het ophalen, de
fotoshoot, de ceremonie tot en met het feest!
Maar het mooiste moment was toen wij na de
ceremonie samen wegliepen, elkaar aankeken
en tegen elkaar zeiden, nu zijn we echt getrouwd!
HONE YMOON
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Mieke & Kevin
T rouwdatum
20 mei 2016
F otograaf
Robert Land - www.robertland.nl
Waar is de foto genomen ?
In de tuin van Jan Bos in Ochten - Eldik
(buren van moeder & partner)
M erk van de trouwjurk
Affezione

H oe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “T he O ne ” was ?
Gevoel, al met passen wilde ik hem niet
meer uit doen! Het was of hij voor me
was gemaakt.
W at is D e mooiste herinnering
aan jullie trouwdag ?
Het overweldigende gevoel van alleen
maar liefde, het was zoveel mooier dan
we durfde dromen. By far the best day
ever, cliché maar waar!

MARTHA

Wauw !
Hier wil
ik de hele
avond in
dansen !
MIEKE

Die jurk
was gewoon
voor mij
gemaakt !

Martha &
Patrick

T rouwdatum
2 juli 2016
F otograaf
Sander Baks
www.sanderbaks.com

Waar is de foto genomen?
De foto is genomen in onze woonplaats
Diemen, op weg naar de Nesciobrug, waar
wij de eerste fotoshoot wilden doen.
Merk van de trouwjurk
Très Chic
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H oe wist je zeker dat de jurk
die je aan had “The O ne ” was?
Toen ik op de verhoging stapte na de zoveelste jurk te
hebben gepast, zei de verkoopster, je kijkt opeens heel
anders en ik dacht: wauw, hier zou ik de hele avond in
willen dansen.
Wat is De mooiste herinnering
aan jullie trouwdag?
De manier waarop mijn vriend naar mij keek toen hij mij
voor t eerst zag. Nee, de emoties van mijn kinderen, die
gedurende de dag naar boven kwamen of misschien wel
alle woorden van onze vrienden tijdens hun speeches.
Poeh! Moeilijke vraag.
HONE YMOON
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martinaliana.com

The Difference is in the Details
martinaliana.com

753
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“Ontspannen en vol zelfvertrouwen aan
je

trouwdag beginnen, omdat je wéét

dat je er op je allermooist uit zal zien....”

GESPECIALISEERD IN
Bruidsmake-up
Make-up Workshops
Bruidskapsels

W W W. A N N E M I E K W I J S M A N . N L
AnnemiekWijsmanHairMakeupArtist
annemiekwijsman
W W W.JA RIC E.C OM
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