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VIND JE
DROOM
JURK IN 9
STAPPEN

Heel gek. Normaal kost het je geen enkele moeite een leuk

Je aanstaande is het helemaal. En toch ben je met je
gedachten al wéken bij die andere ware. De Ultieme Jurk.
Hoe ga je hem vinden? En wie zegt je dat het ‘the one’ is?

paar schoenen, topje of jurk te scoren. Een nieuwe winterjas?
Dat red je in je lunchpauze. Handtas? Een kwestie van minuten.

0015

Ben je aan de late kant? De Honeymoon Shop, een

TIP

van de grootste bruidsmodewinkels van Nederland,
heeft heel veel modellen op voorraad die eenvoudig

Maar nu is er van die doortastendheid ineens weinig over. Want

op maat te maken zijn. Ook last minute bruiden verdienen

het ‘ja’ zeggen tegen een bruidsjurk, is niet veel anders dan het

een droomjapon.

‘ja’ zeggen tegen een man. Je gaat niet over een nacht ijs. Nee,
hij moet van goede huize komen, wil je ‘m überhaupt een kans
geven. En dan moet hij ook nog door de ballotagecommissie

Stap 2: Doe huiswerk.

van vriendinnen en je moeder.

Honeymoon Shopping doorbladeren, trouwjurken online bekijken,

De criteria zijn streng. De Ultieme Jurk is een jurk waarin je je

de huwelijksfoto’s van vriendinnen nog eens bekijken: het helpt

A) onweerstaanbaar voelt en B) ook nog kunt bewegen. Het

je allemaal om in kaart te krijgen wat voor bruid jij wilt zijn

is een jurk waarmee je C) je vriend de adem beneemt en D),

(en wat voor één niet). Door honderden jurken te ‘scannen’ en

als je toch bezig bent, alle andere bruiloftsgasten ook. Een jurk

evenzoveel accessoires te bestuderen, wordt het steeds helderder

waaraan je met een glimlach terugdenkt als je over tien, twintig

wat voor jurk je zoekt. De belangrijkste vraag is: wat wil je uitstra-

of vijfenzestig jaar – wie zal ‘t zeggen? - je trouwfoto’s weer be-

len? Knip ze vooral uit, al die plaatjes, en bewaar ze goed. Kun

kijkt. Een jurk, kortom, waar helemaal jouw naam op staat. Dat

je er een lijn in ontdekken? Val je steeds op lang, strak en rijzig?

is even zoeken, maar net als bij de ideale man geldt ook hierbij

Of heb je voornamelijk foto’s van weelderige prinsessenjurken

dat als je eenmaal verliefd bent, er ook geen houden meer aan

verzameld? Dan weet je naar welke stijl je op zoek moet en

is. Help het geluk een handje; ga gericht te werk en doorloop de

welke merken daarbij passen. Als je dat eenmaal weet, kun je

volgende 9 stappen om jouw true love te vinden:

heel gericht gaan winkelen.

Stap 1: Start nu.
Is er iets leukers dan op de bank liggen dromen over sluiers, fish
tails en tiara’s? Nee. Er is inderdaad vrij weinig leuker dan dat.

Op de website van de Honeymoon Shop kun je

TIP

jouw droomjurken als ‘favorieten’ bewaren en bij
een online afspraak direct meesturen. De styliste

Maar al mijmerend loop je wel het risico dat je jouw droom-

zorgt dan dat deze modellen al voor je klaar hangen.

jurk nooit zult dragen. Want de levertijden van bruidsjurken zijn
door- en afpassessies heel gebruikelijk, en ook daar gaat tijd

Stap 3: Maak een afspraak
bij een bruidsmodewinkel.

in zitten. Veel bruidswinkels adviseren om je jurk 8 tot 12 maan-

Heb je ontdekt dat jouw hart sneller gaat kloppen van de exclu-

den voor de grote dag te bestellen. Start je zoektocht daarom

sieve jurken van Maggie Sottero? Of ben je meer een Mary-

vandaag nog en bespaar jezelf een hoop stress, teleurstelling

lise-meisje? Zoek op bij welke winkels jouw lievelingsmerken

en bridezilla behavior. En bedenk: op de bank liggen dromen over je

verkocht worden en pak de telefoon. Bruidswinkels werken op

jurk, die boven veilig en wel aan de hanger hangt, is minstens zo leuk.

afspraak. Zo voorkom je wachten en ben je ervan verzekerd dat

lang. En omdat ze op maat gemaakt worden, zijn twee tot drie
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er iemand klaar staat om je te helpen. Meestal kun je doorde-

winter? Is er een koets? Wat is de feestlocatie? Wordt er ge-

weeks binnen enkele dagen terecht. De weekenden zijn vaak

danst? Al deze vragen doen terzake. Want muurbloem zijn op

drukker. Twijfel je nog tussen romantisch en sexy, tussen wit en

je eigen feest, omdat je jurk geen polonaise toelaat, dat wil

aubergine, tussen halter of strapless? Kortom, heb je nog geen

je niet. Met een gekreukelde sleep uit die leuke Mini stappen,

idee wat je wilt? No worries. Alles wat jij nodig hebt is een win-

evenmin. Heb je een aantal modellen gevonden die aansluiten

kel met een gevarieerde collectie en bekwame stylistes die je

op jouw wensen? Dan kan het passen beginnen. Wees kritisch

kunnen adviseren. Daar komt het goed. Echt.

als je voor de spiegel staat. Kijk niet alleen naar de jurk zelf.
Doet hij iets voor je figuur? Bespreek met de stylist welke van je

TIP

Bij de Honeymoon Shop in Rotterdam komen zo’n

sterke punten je wilt accentueren en welke flaws je wilt verber-

beetje álle vooraanstaande bruidsmodemerken

gen. Wil je de nadruk leggen op je slanke taille? Probeer dan

samen in één winkel die maar liefst vijf verdie-

eens een A-lijntje. Wil je langer lijken? Dan is een lange sluier

pingen telt.

misschien geen goed idee. De aandacht afleiden van je brede
heupen? Let het accent op je bovenlichaam, met een bewerkt

Stap 4: Wie neem je mee?

lijfje à la Demetrios of Maggie Sottero.

Als er íemand is die haar eigen bruiloft al duizenden keren
One-stop-shopping bespaart tijd en energie.

gedroomd had, dan was het wel Sex and the City’s Charlotte.
Toch had ook zij bij het vinden van haar bruidsjurk support nodig

TIP

van een deskundig adviesorgaan. Niet Carrie, niet Miranda,

Koop daarom jurk, schoenen, accessoires en lingerie bij dezelfde winkel.

niet Samantha, maar gay best friend Antony ging mee. De
LADYBIRD € 1298,-

COSMOBELLA € 1150,-

MAGGIE SOTTERO e 1498,-

De stylistes van de Honeymoon Shop hebben

enige jurk die hij niet als ‘Hidious!’ kwalificeerde, dat was dé
jurk. Léér hiervan. Neem alleen mensen mee aan wiens me-

TIP

veel ervaring en zien in één oogopslag wat jou

ning je echt belang hecht, die met je meedenken en eerlijk

staat. Wees niet bang om je te laten adviseren.

durven zijn. En vooral: neem er niet teveel mee.Voor je het

Pas eens een jurk aan die je zelf niet direct zou hebben

weet suggereert je vriendin een prinsessenjurk, die je moeder

uitgekozen en laat je verrassen.

te bloot vindt en niet strookt met de optiek van je zus dat
zilvergrijs het nieuwe wit is en mompelt je nichtje iets over tur-

Stap 6: Hebbes!

quoise. Waar je ook mee de paskamer uitkomt, er is altijd wel

Do we need to say more? Als je in de spiegel kijkt en de mooi-

iemand die ‘nee’ roept. Het eindresultaat: een onzekere bruid. En

ste versie van jezelf lacht terug, dan maakt je hart een spron-

dat is nog nooit in de mode geweest. Twee á drie personen kun-

getje. Zou dit hem zijn? The one? Als je hem het liefst nooit

nen je prima adviseren, zeker als je je jurk koopt bij een winkel

meer uit trekt, ermee kunt zitten en bochtjes maken, vermoe-

met stylistes met hart voor hun vak. Laat je geen schuldgevoel

delijk wel. Gefeliciteerd, je hebt hem gevonden. De ware! Dan

aanpraten door teleurgestelde schoonmoeders en achtertan-

hoeven alleen nog maar de puntjes op de i. Heb je een druk-

tes, maar wees rücksichtlös. Willen ze per sé ‘helpen’? Dan deel

ke jurk – kant, draperieën, glitters, ruches – houd het dan bij

je ze voor een uurtje in bij het gastenboek.

één of twee accessoires. Is je jurk rustig? Dan kun je iets meer
uitpakken met sieraden, sluiers, clutches, bontstola’s, hand-

Stap 5: Passen.

HERVÉ € 998,-

LADYBIRD € 1098,-

MARYLISE e 1550,-

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP

schoentjes, curlies en tiara’s. Sta je in december voor het altaar? Dan kun je een bolero-jasje overwegen, tenzij je met

Als de pasdag aangebroken is, neem dan gerust je knipsels

een ski-jas over je blootgeschouderde ensemble de straat op

mee naar de winkel om kenbaar te maken welke stijl je aan-

wilt. Natuurlijk moet je ook nadenken over je schoenen. Ide-

spreekt. Samen met de stylist ga je vervolgens op zoek naar

aliter koop je dit allemaal bij één en dezelfde winkel. Want

modellen die je mooi vindt. Waarschijnlijk wil zij eerst weten

alleen dan kun je het totaalplaatje beoordelen. Kies daarom

hoe jullie bruiloft eruit gaat zien. Trouw je in de zomer of de

voor een zaak waar ze van alle markten thuis zijn.
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Ben je zeker van je jurk, maar wil je over de acces-

TIP

soires nog wat langer nadenken? De Honeymoon
Shop verkoopt een deel van haar accessoires

0019

De Honeymoon Shop heeft tevens een brede collec-

TIP

tie avond/ en cocktailkleding voor de moeder van
de bruid en bruidegom.

ook via de webwinkel honeymoonwebshop.nl. Binnen een
paar dagen heb je dat beeldige tasje in huis!

De Honeymoon Shop in Rotterdam heeft service-

TIP

punten in Antwerpen, Bilthoven, Assen en Eindho-

Veel bruidsschoenen zijn wit of ivoor. Wat nu als

ven, Almere en Rotterdam waar je kunt door- en

je net een okergele trouwjurk hebt uitgezocht?

afpassen. Je hoeft dus maar één keer naar de Honeymoon

Bij de Honeymoon Shop kun je gewoon een paar

Shop in Rotterdam te komen om de jurk en alle accessoires

witte schoenen uitzoeken die je mooi vindt en ze in de kleur

uit te zoeken. Alles wat daarna moet gebeuren, kan bij een

van je jurk laten inkleuren.

atelier bij jou in de buurt.

Stap 7: Lingerie.

Stap 9: En nu hij.

Een goede bh kan een gewone outfit al maken of breken. Laat

Jij bent nu klaar. Maar heeft hij al een pak? Veel stellen vin-

staan in de bruidsmode, waar ranke lijfjes, blote schouders en

den het leuk om de jurk en het pak voor elkaar als verrassing

dito ruggen eerder regel dan uitzondering zijn. Dat vraagt om

te houden. Maar hoe zorgen jullie dan dat jullie kleding op

doordachte lingerie. Heb je je bruidsjurk gevonden, koop je

elkaar afgestemd is? Ga allebei naar dezelfde winkel en licht

lingerie er dan meteen bij. De betere merken bewijzen dat

de stylist in. Als jouw vriend zich laat adviseren door dezelfde

goedzittende, onzichtbare lingerie niet alleen praktisch maar

persoon die jou geholpen heeft, kan er weinig misgaan. De

ook beeldschoon kan zijn. Het merk Poirier is een ware mees-

stylist weet precies welke pakken wel en niet mooi staan bij

ter in het combineren van die twee.

jouw jurk en zorgt ervoor dat jullie straks een onweerstaan-

TIP

MAGGIE SOTTERO € 1898,-

MAGGIE SOTTERO € 1598,-

MAGGIE SOTTERO e 1739,-

AFFINITY € 1298,-

LADYBIRD € 1198,-

LADYBIRD e 1398,-

baar stel vormen. Leuk is het om elementen uit jouw jurk terug

TIP

De Honeymoon Shop heeft bruidsjurken en kos-

te laten komen in zijn pak. Wat dacht je van een stropdas in

tuums in elke prijsklasse en maten. Ook voor een

dezelfde stof als jouw dieprode japon? Bloedmooi! Want uit-

kleiner budget hebben wij die prachtige droom-

eindelijk wordt jouw jurk pas De Ultieme Jurk als je De Ultieme

jurk en dat mooie pak om jullie dag compleet te maken.

Man naast je hebt staan, die jou laat stralen als nooit tevoren.

Stap 8: Door- en afpassen.
Als de bestelling voor de jurk is geplaatst, dien je nog twee
of drie keer terug te komen om de jurk door te passen bij een
coupeuse, totdat hij je als gegoten zit. In totaal zal het hele

Vraag in de winkel of je een stukje stof van je

TIP

jurk mee mag nemen. Dat komt goed van pas,
wanneer je op een later moment sieraden of an-

dere accessoires wilt uitzoeken.

traject zo’n zeven maanden in beslag nemen. Zorg dat je de
jurk zo’n drie dagen voor de bruiloft in huis hebt. Dat geeft rust.
Bovendien is de jurk op zijn mooist wanneer hij de laatste dagen
heeft uitgehangen aan de hanger. Heb je een sleep, zet daar

De Honeymoon Shop in Rotterdam is een van de

TIP

grootste bruidszaken van Nederland en heeft vijf etages. Hier kunnen je aanstaande en jij tegelijkertijd

dan een stoel onder zodat de jurk niet opnieuw gestreken

slagen voor een trouwjurk en trouwpak, zonder dat jullie elkaar

hoeft te worden.

zien. De stylistes houden in de gaten of jullie outfits matchen.

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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Laatst was ik op een heel gezellige bruiloft, die voor mijn gevoel
een beetje ongemakkelijk eindigde. Iedereen had het ontzettend
naar zijn zin, tot ineens werd aangekondigd dat de bruid zou gaan
‘gooien’. Kortom: het oude gebruik waarbij het bruidsboeket achterover wordt gegooid. Degene die hem vangt, zou de gelukkige
zijn die als eerste gaat trouwen. Omdat bijna al onze vrienden al
getrouwd zijn, bleef er slechts een handvol ‘vrijgezelle’ vrouwen
over die in aanmerking kwamen om het boeket te vangen. Toen ik
daar stond, overviel mij een gevoel van triestheid. Daar stond ik, 45

Fleur

VRAAG HET

Trouwen kan op allerlei manieren. Toch houden veel bruidsparen de traditionele etiquette
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Hallo Fleur,

en nog steeds alleen. Ik voelde me eigenlijk enorm te kijk gezet en
wilde het liefst weglopen. Helemaal toen het boeket mijn kant op

Beste Letty,
Jij hoeft natuurlijk niets te doen waar je geen zin in hebt. Dit is
een ritueel waar sommige bruiloftsgasten zich de hele dag op
verheugen, anderen vinden het niet interessant, jij ervaart het
zelfs ronduit vervelend. Zorg gewoon dat je uit het zicht verdwenen bent zodra er ‘gegooid’ gaat worden. Tel je zegeningen: in de 14e eeuw was het gebruikelijk dat de bruidegom
de kousenband van zijn bruid probeerde te bemachtigen, om
die vervolgens richting zijn vrijgezelle (en inmiddels dronken)
maten te slingeren.

Fleur

kwam gevlogen maar een of ander nichtje van 17 hem ving. Kan
ik de volgende keer onder dit nare ritueel uit?

Letty uit Harlingen
Hoi Fleur,
Over een half jaar stappen wij samen in het bootje. We trouwen in de
kerk en geven daarna een groot diner en een feest in een kasteeltje.
In onze familie- en vriendenkring wordt veel waarde gehecht aan
traditionele gebruiken. Toen Pim mijn vader om mijn hand vroeg, wat

Beste Fleur

Volgende maand ga ik trouwen. Alles is geregeld. Maar ik zit
nog met één ding in mijn maag: geef ik mijn vriendin een cadeau voor onze bruiloft? Of nemen wij alleen samen cadeaus
in ontvangst van onze gasten? Zijn hier regels voor?

meer als grapje bedoeld was, werd dat dan ook zeer gewaardeerd.

graag in ere. Maar hoe hoort het eigenlijk? Fleur beantwoordt prangende vragen van bruiden

Zelf hebben wij niet zoveel kaas gegeten van etiquette, maar we vin-

en bruidegommen in spé.

den het wel leuk om een paar oude gebruiken in ere te houden. Wat

G. T. uit Delft
Beste Gideon,

mogen we niet vergeten?
Lidewij uit Den Bosch

Allereerst: regels zijn er niet. Je bepaalt helemaal zelf of je je
vriendin een cadeau wilt geven of niet. Wil je het traditioneel
aanpakken? Dan haal je de bruid ’s ochtends bij haar ouder-

Beste Lidewij

lijk huis op, met een mooi bruidsboeket. Tegenwoordig bepalen

Wat romantisch dat hij jouw vader om je hand gevraagd heeft,

veel bruiden zelf hoe het boeket eruit ziet, dus scoor je als man

dat zie je niet meer zo vaak. Sommige gebruiken verdwijnen, an-

extra punten als jij hierin de touwtjes in handen neemt. Infor-

Beste onzekere man,

dere blijven onverminderd populair. Zo zit de bruidegom altijd

meer naar haar lievelingsbloemen en -kleuren en verras haar

Drie maanden geleden heb ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd.

Kostuum, smoking of jaquet? Alles kan, als het maar in lijn is

links van de bruid tijdens de huwelijksvoltrekking. Ook in de auto

met het mooiste boeket dat ze ooit zag.

Daarna ging zij vrijwel meteen op zoek naar een bruidsjurk en nog

met de stijl van de jurk van je vriendin. Daarom is het toch wel

en eventueel bij het binnenlopen in de kerk blijft de bruid aan de

Sommige bruidegommen geven hun bruid al op de vooravond

geen twee weken later was ze geslaagd. De jurk krijg ik - tot de dag

belangrijk om iets meer te weten te komen.

rechterzijde van haar bruidegom. Maar let op, want eenmaal ge-

een klein cadeautje. Oorbellen, lingerie, een kunstwerk. Het is

waarop we gaan trouwen - niet te zien. Meer dan dat ‘ie wit is, weet ik

Misschien kun je iemand uit jullie omgeving om hulp vragen.

trouwd loopt de bruid links van haar kersverse echtgenoot de kerk

een lief gebaar, maar geen must: tegenwoordig maakt dit niet

niet. Ik vind het dan ook erg moeilijk om op basis van die informatie

Bijvoorbeeld een (schoon)moeder of (schoon)zus, die weet

weer uit. Tijdens het diner is het gebruikelijk dat de bruidegom een

langer deel uit van de bruidsetiquette.

een trouwpak uit te zoeken. Wat nou als we op onze bruiloft totaal

hoe de trouwjurk van de bruid eruit ziet, en jou kan adviseren

speech houdt. Hij bedankt de ceremoniemeester, zijn ouders en

niet matchen? Ik heb weinig verstand van mode, dus die kans zit er

over je pak. Heeft je vriendin een staaltje stof meegekregen

schoonouders, en overlaadt jou met complimentjes. Daarna snij-

dik in. Omdat ik denk dat mijn vriendin verwacht dat ik haar verras,

van de jurk? Neem die mee bij het shoppen, zodat je terplek-

den jullie volgens de traditie sámen de bruidstaart aan, waarbij

wil ik haar hulp niet inroepen bij het winkelen. Wel weet ik dat mijn

ke kunt beoordelen of stoffen en kleuren met elkaar matchen.

het een modern gebruik is geworden dat jullie elkaar een hapje

vriendin vrij traditioneel is ingesteld, dat is mijn enige houvast. Maar

Weet je bij welke winkel je vriendin haar jurk gekocht heeft? Als

voeren. Wees voorzichtig. Jullie zullen de eersten niet zijn die de

wat is dan done? Een kostuum, een smoking of toch een jacquet?

ze daar ook herenkleding verkopen, kun je je laten adviseren

hele avond met slagroomvlekken rondliepen op hun eigen bruiloft.

Heb je ook een vraag aan Fleur?

zonder dat zij verklappen hoe jouw vriendin eruit zal zien.

En dan: de openingsdans. Meestal is dit een makkelijk te dansen

info@honeymoonshop.nl

Lieve Fleur

quickstep. Bij de tweede dans wisselen jullie. De bruidegom vraagt

Een onzekere man uit Rotterdam

Fleur

de moeder van de bruid ten dans, en de bruid danst met haar
vader. Daarna zijn de ouders van de bruidegom aan de beurt.
Veel plezier!

Fleur

Fleur

of kijk voor veelgestelde vragen op
www.honeymoonshop.nl

0022 | HO NE YMO O N

HO NE YMO O N

0023

Deze en andere modellen uit de Cosmobella collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Demetrios collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl
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ADVERTENTIE
AFFINITY BRIDAL
Deze en andere modellen uit de Affinity Bridal collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Affinity Bridal collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl
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Deze en andere modellen uit de Sophia Tolli collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Mon Cheri collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl
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1. Zachte tule

3

DE LEUKSTE

0029

Audrey Hepburn zette in 1957 de trend, met de prachtige jurk van

Givenchy die ze droeg in de film Funny Face. Tule is weer helemaal
terug! Het liefst in zoveel mogelijk lagen over elkaar heen, voor een
romantisch, sprookjesachtig effect. Maggie Sottero en Demetrios
doen het je voor.

OP EEN RIJ
7

2

5

8

4

1. laarsjes ELSA COLOURED SHOES 2. armband NOBLESSE 3. oorbellen NOBLESSE 4. jurk MAGGIE SOTTERO E 1560,- 5. jurk MAGGIE SOTTERO

E 2150,- 6. ketting NOBLESSE 7. oorbellen ABRAZI 8. jurk DEMETRIOS E 2250,1

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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2. Short & sweet

3

0031

10

Door de jaren heen is de korte trouwjurk gekomen en gegaan. Wat tijden

gezien werd als een jurk voor een tweede huwelijk is nu weer helemaal hot!
Van tutuutjes met een knipoog naar de vijftiger jaren tot mini à la de sixties. En
natuurlijk zullen we Jayne Seymour nooit vergeten. Haar trouwjurk in de videoclip
November Rain van Guns ’N Roses was kort van voren en lang van achteren.
Classy, maar ook o zo sexy.

7
4
2
9

5

8

6

1. pump ELSA COLOURED SHOES 2. jurk LADYBIRD E 879,- 3. ketting ABRAZI

4. curlie NOBLESSE 5. oorbellen NOBLESSE 6. jurk LADYBIRD

E 698,- 7. armband NOBLESSE 8. tasje ELSA COLOURED SHOES 9. jurk DEMETRIOS E 3150,- 10. ketting NOBLESSE
1

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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3

5

3. Duo tone dress
De tweekleurenjurk is al jaren een feit in de bruidsmode. Waar je vorig jaar veel wit

en zwart zag, hebben de combinaties nu nét even wat meer edge. Denk aan lila en
andere pastels, maar ook aan goud- en bruintinten. Ladybird is een meester in het
combineren van kleuren, maar ook Hervé en Marylise hebben prachtige modellen
met inspirerende accenten in de collectie.

2

7

4

6

9
8

1. pump ELSA COLOURED SHOES 2. haarspeld NOBLESSE 3. oorbellen NOBLESSE 4. jurk LADYBIRD E 698,- 5. tiara NOBLESSE 6. jurk LADYBIRD

E 1169,- 7. tasje ELSA COLOURED SHOES 8. curlie NOBLESSE 9. jurk HERVÉ E 798,1

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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8

4. Less = More
De klassieke prinsessenjurk zal nooit uit de bruidsmode verdwijnen,

4

op de voet gevolgd door de ingetogen jurk. Gracieuze, sobere
lijnen, die soepel om het lijf vallen. Stof en pasvorm spelen de
hoofdrol. Pas er maar eens een aan en je zult zien: less ís more.

3

11
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9

5

7
10

12
6

1. pump ELSA COLOURED SHOES 2. jurk MODECA E 1298,- 3. ketting ABRAZI 4.ketting NOBLESSE 5. corsage NOBLESSE 6. jurk LA SPOSA E 1598,7. jurk MARYLISE E 1650,- 8. ketting ABRAZI 9. oorbellen ABRAZI 10. tasje ELSA COLOURED SHOES 11. ketting ABRAZI 12. jurk LA SPOSA E 1498,-

1
ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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5. Moderne prinses

5

Zoals gezegd: de grote, volle prinsessenjurk blijft altijd. Maar, hij gaat wel met zijn tijd mee. Wil
jij zo’n moderne prinses zijn op jouw bruiloft? Dan heb je dit seizoen heel erg veel keus. Wit of
3

champagne, strapless of met halter, glad of vól kristalletjes: ze zullen je allemaal laten stralen
op de mooiste dag van je leven. Kijk vooral even in de collecties van Maggie Sottero, Cosmobella en Demetrios voor de ultieme prinsessenjurk.

4

2
9

7

6

8

1. pump ELSA COLOURED SHOES

2. tasje ELSA COLOURED SHOES

10

3. oorbellen ABRAZI

4. ketting ABRAZI

5. haarspeld NOBLESSE

6. tiara NOBLESSE 7. jurk MAGGIE SOTTERO E 2050,- 8. jurk COSMOBELLA E 999,- 9. oorbellen ABRAZI 10. jurk DEMETRIOS E 2270,-

1

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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4
5

6. Eregasten
Een nieuwe trend in de bruidsmode is het matchen van de
bruid met de vrouwen die het dichtst bij haar staan. Denk
aan je moeder, je schoonmoeder, je zus en je beste vriendinnen. Door de kleur van de bruidsjurk te laten terugkomen
in hun outfits, bijvoorbeeld. Al is het maar heel subtiel. Ze zullen zich extra verbonden voelen met jou, op de grote dag.

2

7
3

8
9
6

1. pump ELSA COLOURED SHOES 2. armband ABRAZI 3. jurk LOVE BY ENZOANI E 669,- 4. oorbellen ABRAZI 5. ketting ABRAZI 6. jurk DEMETRIOS

E 498,- 7. jurk LADYBIRD E 595,- 8. jurk LOVE BY ENZOANI E 979,- 9. armband ABRAZI
1

ALLE PR ODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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NOBLESSE FASHION
DRAGONDER 24C
5554 GM VALKENSWAARD
THE NETHERLANDS
T +31 (0)40 • 222 02 02
F +31 (0)40 • 222 01 15
E INFO@BRUIDSMODE-NOBLESSE.NL
WWW.BRUID.NU
colliers

bracelets

earrings

www.abrazi.com
Belgium | Denmark | Germany | Luxemburg | Netherlands | Switserland | United Kingdom
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T rouwringen
Van Harte Gefeliciteerd met jullie
voorgenomen huwelijk!
Wij zijn een familiebedrijf met enorme ervaring en
passie voor het ambachtelijke maken van hand-gemaakte
trouwringen. Art Object bestaat namelijk uit een atelier
met showroom waardoor U altijd door vakbekwame
goudsmeden geholpen wordt. Onze collectie bestaat uit
400 paar trouwringen in verschillende stijlen, maar jullie
eigen ideeën kunnen natuurlijk ook gerealiseerd worden.
We maken trouwringen voor ieders budget en geven
levenslange garantie. Je zit bij de bron... daarom een
super prijs-kwaliteit verhouding.
Wil je een indruk krijgen van Art Object en ben je
nieuwsgierig geworden hoe alles precies in zijn werk
gaat? Kom gezellig een keertje langs. Op vrijdag-avond
en zaterdag graag op afspraak. De andere dagen kun je
zonder afspraak gewoon binnen lopen.
De koffie en thee staat klaar!
Met vriendelijke groet,
Team Art Object

“Trouwringen

ambachtelijk vervaardigd
in eigen atelier”

Passion for shoes!
E ls a Co lo u re d Sho e s

B ri da l & Co lo u re d Sho e s Co lle c ti o n 2011

w w w. e ls a co lo u re ds ho e s. co m

Guido Gezellelaan 76 | 4624 GN Bergen op Zoom
+31(0)164 25 68 45

www.artobject.nl
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VEELGESTELDE

VRAGEN
bij het uitzoeken van de jurk

Een bruidsjurk kopen, dat doe je niet iedere dag. Wat kost een jurk? Wat draag je eronder?

Ik heb een maatje meer.
Kan ik bij de Honeymoon
Shop terecht?

Ik trouw al over zes weken.
Ben ik nog op tijd om
een jurk te kopen?

‘De Honeymoon Shop heeft een uitgebreide collectie
met jurken in alle maten. Ook voor bruiden met een ma-

‘Geen paniek. Voor elke bruid is een jurk te vinden.

tje meer hebben wij genoeg jurken om uit te kiezen. Onze

De Honeymoon Shop heeft altijd modellen op voor-

stylistes weten precies welk model en welke accessoires

raad hangen. Ook kan in samenspraak een japon

het beste passen bij jouw figuur.’

uit de winkelcollectie gekozen worden. Wel geldt:
hoe eerder je komt, des te meer keuze je hebt.’

Hoe weet je welke kledingmaat je over een half jaar hebt? Fleur Kolk, stylist van de Honeymoon Shop beantwoordt de vragen die haar het vaakst gesteld worden.
Wie zal ik meenemen om
mijn trouwjurk te helpen
uitzoeken?
Wat moet ik meenemen bij het passen
van bruidsjurken?
‘Veel bruiden denken dat ze de juiste lingerie en schoenen
moeten dragen bij het passen, maar dat is niet nodig.

‘Laat de adviseuze in de winkel weten
dat je een klein budget hebt. Wedden

‘Het lijkt misschien leuk om samen met al je vriendinnen, je moe-

dat ze iets moois én betaalbaars weet

der, je schoonmoeder, je zus en je lievelingstantes de jurk van je

te vinden in de rekken? Vergeet niet:

dromen uit te zoeken. In de praktijk werkt het beter om twee of

voor elke bruid is een droomjurk te vin-

maximaal drie mensen mee te nemen. Mensen die jou goed ken-

den.’

nen en eerlijk zijn over wat jou staat. Blijf vooral dichtbij jezelf en
kies de jurk die jíj het mooist vindt.’

Eigenlijk hoef je niets mee te nemen, behalve een goed
humeur, een pakje zakdoeken en natuurlijk een camera
voor als je geslaagd bent!’

‘Dan vragen wij meteen: hoe ver in je zwangerschap ben je op je huwelijksdag? Ook hangt

Het lijkt me zo leuk om in een rode
trouwjurk te trouwen. Hebben jullie
ook gekleurde jurken?

het er vanaf in hoeverre je je buik wilt laten zien

der aan het worden. Rood, zilver, taupe maar
ook zwart en wit-zwart zie je steeds meer.

Ik trouw in de winter. Wat
kan ik over mijn schouders
dragen tegen de kou?

of verbergen. Heb je al eens aan een A-lijn met
een overslag gedacht? Het Griekse model van

‘Absoluut! Gekleurde jurken zijn steeds populair-

Ik heb niet zoveel geld te
besteden. Is een mooie
jurk altijd duur?

Kan ik een bruidsmodezaak
als de Honeymoon Shop
zomaar binnenlopen?

een zachte chiffon, zo een waar Alicia Keys onlangs in trouwde, zal je ook prachtig staan. Wij
zullen je adviseren

over de juiste maat.’

‘Een winterbruid komt vaak voor een dilemma te
staan: ga je voor sexy of ga je voor warm? De Honeymoon Shop maakt het mogelijk om een mooie stola
of een bolero te laten maken, in precies dezelfde stof
als je jurk. Natuurlijk is een klein, wit nepbontje ook

De Honeymoon Shop heeft zelfs enkele modellen
die in maar liefs dertig kleuren leverbaar zijn.

‘Wij raden iedereen aan om van tevoren een afspraak te

Van champagnekleurig tot lila en groen: het

maken. Dan weten we dat je komt en hebben we alle tijd

kan ons niet kleurig genoeg zijn!’

om door te spreken waar je naar op zoek bent, om jurken
uit te zoeken en om je te begeleiden bij het passen. Heb
je geen afspraak gemaakt en kom je zomaar langs? Als

Hoe zorgen mijn aanstaande en ik ervoor dat
onze bruidskleding goed
matcht?

Ik ben zwanger.
Welke jurk is geschikt
voor mij?

er iemand beschikbaar is, helpen we je natuurlijk graag.

‘Een winkel die zowel bruid als bruidegom kan kleden, zoals de Honey-

Het is echter niet toegestaan om alleen over de verdie-

moon Shop, kan ervoor zorgen dat het totaalplaatje klopt. Niet alleen

pingen te lopen, omdat we bruiden die aan het passen

stemmen we de kleurstellingen op elkaar af, ook kunnen we een das

zijn, rust en privacy gunnen. Bezoek liever onze website.

en pochet laten maken in het materiaal van jouw jurk. Helemaal mooi

Hier zijn bijna alle modellen te bewonderen.’

als jij een gekleurde jurk draagt!’

Staat jouw vraag er
niet tussen?
Bel dan met de
Honeymoon Shop en
stel je vraag aan een
van onze adviseuzes:
010 - 412 61 43.
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Ik wil nog wat afvallen. Kan
ik nu mijn bruidsjurk al uitzoeken of moet ik wachten
tot ik op gewicht ben?

Heb ik een hoepel nodig
onder mijn jurk?
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‘Deze vraag krijgen we regelmatig. Veel bruiden zien het
niet zitten, zo’n hoepel in hun jurk. De hoepel heeft ech-

‘Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld, omdat bijna alle bruidjes nog een paar kilo’s willen kwijtraken voor de bruiloft. Wij kunnen je helpen met het bepalen van je (toekomstige) maat, mits
je een goed plan hebt en dus weet hoeveel je gaat afvallen.
Doorgaans adviseren we toch één maatje groter te nemen dan

ter heel veel voordelen: hij houdt de jurk in vorm, zorgt
ervoor dat je niet met meters stof tussen je benen loopt
en hij voorkomt dat je struikelend de weg naar het altaar
maakt. Wij adviseren daarom altijd om bij een wijde rok
tóch voor een hoepel te kiezen.’

het droomgewicht, simpelweg omdat innemen makkelijker is en
mooier

‘Een torselet heeft twee functies: hij zorgt ervoor dat

Moet ik een torselet
dragen of volstaat
een strapless beha?

je jurk goed blijft zitten én hij verbergt die paar extra
pondjes. Ben je slank van jezelf? Dan is een strapless
beha meestal voldoende.’

Mag ik foto’s maken
van de jurken die ik pas?

‘Wel van de jurk die je kiest.

Mijn moeder zoekt een mooi pakje.
Kan ze hiervoor ook bij de
Honeymoon Shop terecht?

Helaas niet van de andere
modellen. Het goede nieuws
is dat bijna alle modellen op
onze website terug te vinden

‘Jazeker! We merken dat veel moeders en dochters het leuk vinden hun

zijn. Je kunt je favorieten dus

outfit in dezelfde winkel samen te stellen, omdat ze kleur en stijl zo hele-

altijd even terugzien.’

maal op elkaar af kunnen stemmen. En omdat het gezellig is om samen
door te passen, natuurlijk. Neem je getuigen ook mee, dan maken we het
plaatje helemaal compleet.’

‘Bij een bruidsmodezaak werken vaak meerdere coupeuses, die de jurk van je keuze perfect
op jouw lijf kunnen aanpassen. Ook kunnen ze er iets aan toevoegen, als je wilt: een haltertje,

Waarom moet ik eigenlijk
vermaakkosten betalen?
Hoort dit niet bij de prijs
inbegrepen te zijn?

een corsage, schouderbandjes. Omdat de inspanningen per bruid nogal kunnen verschillen,
worden de kosten hiervoor apart berekend. Soms zit de jurk bij de eerste passessie al als gegoten en is vermaken niet nodig. Daarom zou het oneerlijk zijn om de vermaakkosten in de prijs
van de japon toe te voegen. Meestal moet de bruid in de laatste acht weken voor de bruiloft
nog twee tot drie keer terugkomen, zodat de coupeuse de jurk helemaal op maat kan maken.
De adviseuses in de winkel doen altijd hun best om jouw maat zo goed mogelijk in te schatten.
Ook schatten we vantevoren de kosten in, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.’

Voor meer antwoorden op veelgestelde vragen zie www.honeymoonshop.nl

Deze en andere modellen uit de La Sposa collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
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Tina Favache (28) uit Duffel (België) ver-

Bal

raste haar grote liefde Kris met een vlam-

van het

mend rode jurk op hun trouwdag op 10
mei 2010.
“Behalve mijn moeder en mijn grootmoeder was er niemand die wist dat ik
niet in het wit zou trouwen. Bij velen viel
de mond open toen ze mij in een dieprode jurk zagen staan. En stuk voor stuk
riepen ze uit: dit is de mooiste jurk die
ik ooit heb gezien! De meeste mensen
vonden het gewaagd, anderen – vaak
mannen – zelfs uitdagend. En mijn man?
Die was helemaal in de wolken. Hij had
wel iets aparts van mij verwacht, al ging
rood zijn verwachtingen te boven. Voor
hem was het zijn tweede huwelijk, maar
door de jurk heeft hij het als een heel
nieuwe ervaring beleefd. Zelf voelde ik
me fleurig en sexy in mijn japon.
Eigenlijk heeft vanaf het begin vastgestaan dat ik kleur wilde. Ik heb blond
haar en een lichte huid; wit flatteert dan
niet. Ook pastel- en champagnetinten
doen niet veel voor mij. Dus heb ik mijn
hart gevolgd: bij de Honeymoon Shop
vond ik de dieprode Fiorenza van Maggie
Sottero, met subtiele diamantjes en bloemen verwerkt in de rok. Het soort jurk dat
prinsessen in sprookjesboeken dragen.
Een korset was voor mij een must. Ik bof
met mijn smalle taille en je troeven moet
je inzetten, vind ik. Op de accessoires heb
ik flink gezwoegd. Een rode jurk vraagt
toch om andere sieraden dan een witte
jurk. Daarom heb ik mijn sieraden speciaal laten ontwerpen en mijn schoenen
in de kleur van mijn jurk laten verven.

Het kopen van de jurk, het uitzoeken van de accessoires, het
maandenlang geheim houden en het moment dat je elkaar
ein-de-lijk mag zien. Vier bruiden vertellen hoe zij het beleef-

Het boeket stelde ik zelf samen; alles
moest kloppen. Ook heb ik voor mijn huwelijk extensions in mijn haar laten zetten, voor de complete prinsessenlook. Het
Tina’s jurk is de Fiorenza
van Maggie Sottero.

resultaat was perfect.”

Marjory Yorks (21) trouwde in maart 2010 met haar

0050 | HO NE YMO O N

HO NE YMO O N

0051

Daniël. Nog geen half jaar later stapte haar zusje,
Graciella te Paske (20), ook in het huwelijksbootje met Guilhem. De jurken? Die kochten ze tegelijk.
Marjory: “Mijn zusje en ik hebben in ons leven

Dianka Zuiderwijk (41) en haar man Tonnis werden

al heel wat over onze bruidsjurken gefantaseerd.

in juni 2010 getrouwd door een goede vriendin, die

We waren een jaar of tien, elf toen we onze eer-

ambtenaar van de burgerlijke stand is. Het ging er

ste trouwboekjes kochten en later bezochten we

een stuk informeler aan toe dan gebruikelijk en ook

zelfs bruidsbeurzen, voor de lol. Toen mijn vriend

Dianka’s jurk was allesbehalve dertien-in-een-dozijn.

me ten huwelijk vroeg, kon de zoektocht naar de
perfecte jurk écht beginnen. Het was mijn zusje die

‘Het plan was om gewoon te trouwen, zonder poespas.

op de website van de Honeymoon Shop precies

Mijn man en ik waren druk met andere dingen, de

de jurk vond die ik steeds beschreef: slank, strak,

voorbereidingen voor de bruiloft deden we tussen

met een mooie blote rug en een haltertop. Dus ging

de bedrijven door. Toen twee maanden van tevoren

ik samen met haar en mijn oudere zus én mijn beste

bleek dat het toch een wat grotere happening zou

vriendin naar de Honeymoon Shop in Rotterdam. En

worden dan gedacht, achtervolgde mijn zus Karin

daar hing ‘ie, precies zoals ik hem wilde. Ik vond het

ons met een ijzeren planningsregime. Ze zette het onder-

spannend. Hoe zou hij staan? Er zit geen korset in en

werp ‘jurk’ op de agenda en negeren was geen op-

Marjory’s jurk is de
Reese van Maggie Sottero

FOTO: TIMO ERNST

geen hoepel, hij sluit nauw aan op je lijf, dus je moet

tie. Dus gingen we op zoek. Als het al een jurk moest

het wel kunnen hebben. Je figuur maakt of breekt

worden, dan in geen geval een bruidstaartmodel. En

de jurk. Maar hij stond geweldig. Dolgelukkig dook

vooral geen wit of ivoor. Ik voelde me erg ongemakke-

ik het pashokje weer in. Toen ik er weer uitkwam zag

lijk bij het idee dat ik een hele dag het ‘stralende mid-

ik mijn zusje staan. In een enorme prinsessenjurk.”

delpunt’ zou zijn. Daarom wilde ik iets dragen waar ik
me toch enigszins in thuis zou voelen. Ik had de zoektocht al bijna opgegeven en al eens gekeken wat ik
nog in de kast had hangen, toen ik een zoegroene jurk

Graciella: “Terwijl mijn zus aan het passen was,

tegenkwam op de website van de Honeymoon Shop.

vertelde ik de verkoopster van de Honeymoon

Op de bonnefooi zijn Tonnis en ik naar Rotterdam ge-

Shop uitgebreid over de jurk die ík zou willen

reden. Ik had het geluk dat er een pasafspraak was

dragen als ik zou gaan trouwen. Ik kon precies

uitgevallen en dat er even tijd voor me was.

uitleggen wat ik in mijn hoofd had. ‘Zo’n model

Ik had nooit een beeld gehad bij wat ik zocht, maar

hebben we net binnen!’ zei zij. En inderdaad. Ze

toen ik deze jurk aanhad, vielen er wel veel stukjes

haalde een prachtige japon tevoorschijn. Een

op zijn plaats. Voor de vorm heb ik nog wat andere mo-

hartjesvormig korset, een enorme, wijdvallende

dellen gepast. Tonnis, mijn man inmiddels, vond alle

rok met een hoepel erin en een lange sleep vol

jurken mooi, dus daar had ik niet zoveel aan. Het

Swarovskisteentjes. Heel prinsesserig en ontzet-

was hem wel opgevallen dat ik in de groene jurk niet

tend romantisch. Een droom, gewoon. Toen ik

rondliep alsof ik als klein meisje met de jurk van mijn

mezelf in de spiegel zag, werd ik helemaal emo-

moeder liep te paraderen.

tioneel. Ik wilde hem hebben.”

Mijn moeder noemde het ‘zo’n jurk als vrouwen in
cowboyfilms dragen’. Hij heeft inderdaad wel wat

Marjory: “Wij zeiden: maar je bent nog niet eens

weg van de stijl uit die tijd. Het strakke lijfje is afgezet

gevráágd! Maar ze was vastbesloten. En de jurk

met zwart kant en zwarte, glazen en parelmoerkleurige

stond haar heel erg mooi. Een totaal ander model

kraaltjes. Het kant en de tule geven de jurk een provoce-

dan de mijne, helemaal Graciella’s stijl.”

rende knipoog. De rijglaarsjes en oorbellen van grove

Graciella: “En dus kochten we allebei onze
trouwjurk die dag. Thuisgekomen heb ik het
mijn man verteld, die me daarna ten huwelijk
heeft gevraagd.”

Graciella’s jurk is de
Mona Lisa Royale van
Maggie Sottero

FOTO: ESTHER SCHOG

zwarte steen maken het af. Een week na de bruiloft
heb ik de jurk nóg een keer gedragen voor een duik
in de Oosterschelde. De vissers keken een beetje
Dianka draagt een jurk
van Ian Stuart

vreemd op, maar de foto voor het bedankkaartje is
fantastisch geworden!’
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Monique Tegenbosch-Kalle (27) uit
Dordrecht stapte eind augustus 2010
in een jurk van romantisch kant richting altaar, waar haar Raymond op
haar wachtte.
“Toen we bij het stadhuis aankwamen en ik uit de auto stapte, zag ik
de gezichten van mijn vriendinnen
allemaal tegelijk ‘woooow’ zeggen.
Iedereen was helemaal wég van die
jurk. Mijn vriend ook, gelukkig. Hij had
verwacht dat ik voor een strakke, moderne jurk zou gaan, want dat was
wat ik steeds had gezegd. Maar bij de
Honeymoon Shop ben ik van gedachten veranderd. Ik heb wel tien jurken
gepast, maar kwam tot de conclusie
dat ik de strakke, eenvoudige jurken
toch te weinig vond hebben. Toen de
styliste me een kanten jurk aanreikte,
gewoon om te proberen, dacht ik niet:
dit is hem. Maar ik vond dat ik hem
op zijn minst kon aanpassen. Toen ik
het pashokje uitkwam en in de spiegel keek, was ik aangenaam verrast.

Bianca draagt een
aangepaste Trina van
Maggie Sottero

De jurk legde het accent mooi op mijn
taille, zoals ik wilde, en door de strapless top met blote schouders en de romantische wijde rok vond ik het écht
een trouwjurk. Zowel mijn moeder als

Begin augustus 2010 zei Bianca Stroeks (27) uit Goes, in een prachtige jurk met paarse accenten, ‘ja’ tegen haar man Guido.

mijn schoonmoeder – die altijd heel
eerlijk zijn – waren superenthousiast.

“Ik kon dé jurk nergens vinden. Ik wist precies wat ik wilde, dat maakte het lastig. Toen ik de serie McLeod’s Daughters zag, waar een soort-

Het was hem gewoon! Mijn moeder en

gelijk model in voorkwam, ben ik meteen op internet gaan speuren. Maar die bleek speciaal voor de serie gemaakt te zijn. Ik had het bijna

mijn schoonmoeder kregen van de

opgegeven, tot ik naar de Honeymoon Shop ging. Niet dat mijn droomjurk daar in de rekken hing, maar daar werd hij gewoon voor me

Honeymoon Shop een stukje stof van

gemaakt. Ik legde uit wat ik zocht: een jurk met een sleep en het liefst een kraagje én er moest paars in, ik kan nog steeds niet uitleggen

de jurk mee naar huis, die goed van

waarom. Ik ben niet de slankste en had al de nodige voorbeelden gezien van vrouwen waarbij de jurk hun figuur geen goed deed. Daarom

pas kwamen toen zij gingen shop-

wilde ik het accent op mijn schouders en gezicht leggen, en mijn buik en heupen een beetje camoufleren. Ik had een map bij me met

pen met mijn vriend. Dat zal ervoor

foto’s van modellen die het níet waren, maar wel allemaal één element hadden dat ik graag zag terugkomen in mijn jurk. En zo zijn we op

gezorgd hebben dat de kelding van

zoek gegaan naar een model dat dicht in de buurt kwam en vermaakt kon worden. Uiteindelijk is het een jurk van wit chiffon geworden,

Raymond en mij zo goed matchte,
daar hebben we heel veel complimentjes over gekregen.”

mét een sleep waarin een prachtig stuk donkerpaars satijn is verwerkt, dat doorloopt tot op de rug. Dat geeft een mooi effect met het witte
Monique draagt een jurk
van Lady Bird

rijglint. Aan de voorkant is een paarse band geplaatst. En dus droeg ik op mijn huwelijk mijn absolute droomjurk. Ik wist niet dat ik er zó
mooi uit kon zien…”
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DE HONEYMOON SHOP
BRUIDSMODE VOOR HAAR EN HEM

De Honeymoon Shop is al 44 jaar lang een van de grootste en
meest toonaangevende bruidsspeciaalzaken van de Benelux.
Ben je op zoek naar een bijzondere trouwjurk en/of het perfecte trouwpak? Maak dan een afspraak bij de Honeymoon
Shop. Want daar vind je, verdeeld over maar liefst vijf etages,
álle bruidsmodemerken die ertoe doen. Jurken, accessoires,
schoenen, lingerie: bij ons kun je je look in één keer compleet
maken. Er is een aparte herenafdeling, zodat jullie je outfits perfect op elkaar kunnen afstemmen, zonder dat jullie elkaar zien.

Mijnhoneymoonshop.nl

0055

Afspraak

Weten hoe het met je jurk gaat? Checken of het al tijd is om af

Service staat bij de Honeymoon Shop hoog aangeschreven.

te passen? Volg de status van de door jou gekochte artikelen

Wij doen er alles aan om jouw trouwdag onvergetelijk te ma-

via www.mijnhoneymoonshop.nl, een nieuw serviceplatform

ken. Wij werken het liefst op afspraak, zodat wij je twee uur

van de Honeymoon Shop. Hier kun je bovendien de beschik-

lang kunnen begeleiden bij het uitzoeken van je jurk of pak. Je

baarheid van het atelier checken en een afspraak maken.

kunt bij ons zeven dagen in de week terecht, dus ook op zondag.

Merken

HONEYMOON SHOP BV

Wij verkopen de laatste collecties van de meest toonaangevende

Korte Hoogstraat 4

www.honeymoonshop.nl

Maandag 12:00 uur t/m 17:30 uur

merken: Maggie Sottero (Premier Dealer Benelux), Ladybird, De-

3011 GL Rotterdam

info@honeymoonshop.nl

Dinsdag t/m vrijdag 9:30 uur t/m 17:30 uur

metrios, Marylise, La Sposa, Modeca, Mon Cheri, Ian Stuart, Sophia

010 - 412 61 43

OPENINGSTIJDEN

Zaterdag 9:30 t/m 18:00 uur
Zondag 11:00 t/m 17:00 uur

Tolli, Special Day, Herve, Cosmobella, Jesus Piero, Love by Enzoani
en veel meer...

Servicepunten
De Honeymoon Shop heeft door het hele land servicepunten
waar je kunt doorpassen: Antwerpen, Bilthoven, Assen, Eindhoven, Almere en Rotterdam. Als je ver weg woont, hoef je dus
maar één keer naar Rotterdam te komen om je jurk en accessoires uit te zoeken, en kun je het doorpassen en op maat
laten afspelden bij bij jou in de buurt laten doen.

Website
WWW.HONEYMOONSHOP.NL

Een groot deel van onze collectie kun je ook online vinden.

WWW.HONEYMOONWEBSHOP.NL

Hier kun je vast inspiratie opdoen, voor je bij ons langskomt.

WWW.MOBIEL@HONEYMOONSHOP.NL

Ook kun je via onze website een pasafspraak maken. Via onze

WWW.HONEYMOONSHOP.HYVES.NL

webwinkel www.honeymoonwebshop.nl kun je bovendien bij-

WWW.YOUTUBE.COM/USER/HONEYMOONSHOP

na alle accessoires uit de collectie bestellen.

Knip uit en ontvang bij inlevering van deze
waardecheque een accessoire kado bij de
aanschaf van uw droomjurk ter waarde
van minimaal 1000 euro.

a
a
W

h
c
e
rd

e
u
eq

Geldig tot 31/12/2011*

Deze cheque is alleen inwisselbaar *
tijdens het aanschaffen van een japon
Deze cheque is niet inwisselbaar voor geld *

Deze cheque is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen *

NEWS

NEWS

De Honeymoon
Shop op de Love
& Marriage Beurs

De Honeymoon
Shop in
programma Style
van RTL 5
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Ook dit jaar is de Honeymoon
Shop prominent aanwezig op de
Love & Marriage Beurs, dé beurs

NEWS

Honeymoon
Shop
Webwinkel
Wist jij dat de Honeymoon Shop

Acht weken lang bundelen pre-

ook

een

webwinkel, gespeci-

sentatrices Vivian Ewbank, Fa-

aliseerd in accessoires, heeft?

op het gebied van trouwen. In

jah Lourens en Peggy Jane de

Van ringkussentje tot sluier, van

de wervelende modeshow tonen

tot

haarspel-

HO NE YMO O N

Love collectie
van Enzoani nu
verkrijgbaar bij
de Honeymoon
Shop

Jesus Peiro
verkrijbaar bij
de Honeymoon
Shop

0057

Grote maten
collectie voor de
volslanke bruid
Het vinden van een bruidsjurk

Vrijwel meteen vanaf de lan-

is niet voor iedereen even ge-

Glamour met een moderne

cering in 1998, bleek Jesus Pei-

makkelijk. Wanneer je een iets

twist, dat is waar de nieuwe en

ro een hit. Het merk legt de na-

afwijkende maat hebt, wordt

hippe avondcollectie Love van

druk op mode in bruidsmode

je keuze al snel beperkt. De

Enzoani voor staat. Een merk

en kan zich meten met de haute

Honeymoon Shop heeft actie

dat zich bij uitstek leent voor

couture die in Parijs en Milaan

ondernomen en een lijn sa-

Schepper hun krachten in het

handschoentjes

wij de allernieuwste modellen uit

nieuwe programma Style, waarin

den, je vindt ze allemaal op

onze collectie. Bij de stand van

ze wekelijks het laatste nieuws

www.honeymoonwebshop.nl.

de Honeymoon Shop kun je deze

op lifestyle gebied brengen bij

op de catwalk voorbij komt!

mengesteld voor dames met

niet alleen van dichtbij bekijken,

de moeder van de bruid en de

RTL 5.

bruidsdames. Lange en korte

De jurken worden in Barcelona

maat 46+. Afkledende A-lijntjes

rokken, strakke en gedrapeer-

gemaakt door de Catalaanse

van satijn en organza, halter-

maar ook aanpassen!
Voor de Honeymoon Shop was

de lijfjes, strapless of met kan-

ontwerpster Merche Segarra

japonnen die de aandacht op

Openingstijden: zaterdag en

het een grote eer om geselec-

ten schouderbandjes, effen of

en kenmerken zich door een-

je schouders en gezicht leg-

zondag van 10.00 tot 17.00 uur

teerd te worden voor dit pro-

rijk geborduurd: de collectie

voudige, elegante modellen

gen: bij de Honeymoon Shop

Entreeprijs: € 14,50 per persoon

gramma. Natuurlijk lieten we ons

van subtiel bewerkte stoffen.

heeft ook de vollere vrouw

(inclusief modeshows)

is verrassend gevarieerd. Dit

van onze beste kant zien en lie-

seizoen kent een opvallende

ten we presentatrice Vivian kenDe Honeymoonshop is

nismaken met onze mooiste mo-

aanwezig op de volgende data:

dellen. Ben je benieuwd hoe de

Honeymoon
Shop Blog

japon Reese van Maggie Sottero

Wil jij altijd als eerste op de hoogte

23 & 24 oktober 2010

haar stond? Surf dan even naar

zijn van de nieuwse modellen en

Ahoy’ Rotterdam

ons videokanaal op

accessoires die binnenkomen bij

www.honeymoonshop.nl

de Honeymoon Shop? Check onze

29 & 30 januari 2011

blog, waar je alle laatste nieuwtjes

Ahoy’ Rotterdam

op het gebied van trouwen en
bruidsmode leest, waar je mee

12 & 13 maart 2011

kunt doen aan winacties en de

Jaarbeurs Utrecht

mogelijkheid hebt om te reageren
op verschillende topics.
www.honeymoonshopping.com

eyecatcher: de ceintuur. Uitgevoerd met feestelijke applicaties en bewerkingen. Bezoek
de website van de Honeymoon
Shop om de collectie te bekijken:
www.honeymoonshop.nl

volop keus.
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Geluks
Brengers

0059

Man gaat op zoek naar trouwpak, vrouw gaat op zoek naar trouwjurk. Een witte, want dat staat voor onschuld en jeugdigheid. Maar
wist je dat dat een trend is van de laatste 150 jaar? Daarvoor waren de jurken vaak bont gekleurd. Maar ook toen gold al dat het
ongeluk bracht als de bruidegom de jurk van de bruid zag vóór de
grote dag. Om dat te voorkomen, logeert menig bruidje de nacht
voor het huwelijk bij haar ouders, om op de huwelijksdag opgehaald te worden door haar bruidegom. En wat brengt die mee?
Een bruidsboeket natuurlijk. Vaak zitten er anjers in verwerkt, als
symbool voor eeuwige liefde.

A silver sixpence in your shoe
Als je er goed over nadenkt, doen we de gekste dingen

Ken je de uitdrukking something old, something new, something

op bruiloften. Euroshopper-rijst over het kersverse paar

borrowed, something blue? Het is een Amerikaanse dresscode

gooien, bijvoorbeeld. Blikjes achter een auto binden. Ze

voor de bruid, die op haar trouwdag iets ouds, iets nieuws, iets ge-

verhogen de feestvreugde, dat zeker, maar waar komen

leends en iets blauws zou moeten dragen. Iets nieuws is makkelijk.

die rituelen eigenlijk vandaan?

Het oude en het geleende zijn vaak goed te combineren (oorbellen van oma, een hoed van een tante, een haarspeld van moe-

Een lukraak in de lucht geslingerd boeket, belandt precies in de

der), maar let op: ze moeten van iemand zijn geweest die heel

armen van degene die als eerste gaat trouwen. Yeah right. En toch

gelukkig getrouwd was. Omdat blauw staat voor trouw, dien je vol-

houden we dit gebruik al eeuwen in stand. Het is slechts één van

gens de traditie ook something blue aan je ensemble toe te voe-

de vele rituelen die bij het traditionele huwelijksfeest horen. We

gen. Wees gerust: het hoeft niet in beeld te zijn. Een babyblauwe

doen het vooral voor de grap. Omdat je je nou eenmaal slap lacht

kouseband onder je jurk is óók goed. Sommigen voegen aan het

rechts, bij Protestanten links. Maar altijd mooi rond en dus oneindig,

als je aangeschoten man je ‘s nachts zingend over de drempel

gezegde ‘and a silver sixpence in your shoe’ toe. Een nieuw, glim-

net als het huwelijk zelf.

draagt - dezelfde drempel waar je al jaren zonder problemen in

mend muntje in je linkerschoen en een lang en gelukkig leven zal

Als de dienst erop zit, het ‘ja’-woord gegeven is en menig traantje

zelf overheen bent gestapt. We doen het omdat je je door die ri-

jullie deel zijn!

is geplengd, is het feest. Het bruidspaar komt naar buiten, waar

tuelen nóg meer de bruid voelt. De meeste zijn zo ingesleten, dat

Vaak meer voor de show dan om – zoals vroeger – daadwerkelijk

je niet eens stilstaat bij de betekenis en de herkomst ervan. Toch

toestemming te krijgen. Die hebben we vandaag de dag niet meer

In je oud-nieuw-geleende-blauwe outfit mét muntje onder je hiel

paar heen te gooien. Geen heel charmant ritueel, maar de rijst

nieuwsgierig?

nodig. Toch zijn we verder nog behoorlijk van de traditie. Hoeveel

schuifel je dus richting altaar, aan de arm van je vader. Vroeger

staat voor voorspoed en vruchtbaarheid, en dus gooien we er lus-

vrouwen vragen hun man ten huwelijk, in plaats van andersom?

gaven vaders hun dochters weg, in ruil voor de bruidsschat. Nu is

tig op los. Die vruchtbaarheid is sowieso een ding: het gebruik van

Voor het ja-woord

Nog steeds zijn dat er niet veel. Die klassieke rolverdeling is ont-

het symbolisch bedoeld. Met het weggeven zegt de vader: hier is

tarwe en graan in de bruidstaart en het uitdelen van bruidssuikers

Het begint al vóór het huwelijksaanzoek. Goed, het is een beetje

staan uit de gedachte dat een vrouw meer gebaat is bij het huwe-

ze, knul, ik geef de zorg over.

wordt aanbevolen, ze kondigen een kinderrijk leven aan.

out of fashion, maar het gebeurt
nog steeds dat bruidegommen
de vader van hun bruid om de

de bruiloftsgasten met familiepakken rijst klaar staan om over het

lijk dan de man. Door zijn geliefde

something old, something new,
something borrowed, something blue

te vragen, geeft de man – die dus
eigenlijk niet zo nodig hoeft – aan

Vruchtbaarheid
Dan gaat het erom spannen: tilt

Het gooien-met-rijst ritueel staat voor
voorspoed en vruchtbaarheid.

Een

echte,

traditionele

bruiloft

eindigt natuurlijk met een bruids-

hoeveel hij om haar geeft. En hoe-

de bruid zelf haar sluier op of doet

wel de vrouw anno 2010 haar eigen boontjes prima kan doppen,

de bruidegom dat voor haar? Vol-

vindt ze het nog altijd fijn om gevraagd te worden en ‘ja’ te zeg-

gens de boekjes bepaalt dit moment wie thuis de broek aan heeft.

hebben genknoopt, bedoeld om boze geesten op een afstandje te

gen. Nou, en dan kan het feest beginnen. Er wordt een datum ge-

Dan komt de gelofte, direct gevolgd door het uitwisselen van de

houden. De Honeymoon kan beginnen. Dat reisje naar de Bahama’s

prikt. Wist je dat de meeste huwelijken zich voltrekken in juni? Dat

ringen. Vroeger werd gedacht dat de ader die door de ringvinger

wordt wel iets minder romantisch, als je weet dat de huwelijksreis

is niet toevallig. Juni is de maand waarin de roos bloeit, de bloem

loopt, in rechtstreekse verbinding stond met het hart. Vandaar dat

is ontstaan als een poging van de man om zijn kersverse echtge-

van de liefde.

de trouwring altijd om de ringvinger gedragen wordt. Bij Katholieken

note te verstoppen voor kapers op de kust…

hand van hun dochter vragen.

paar dat het feest verlaat in een
auto, waaraan de gasten blikjes
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De perfecte jurk
Dat er een jurk moet komen is duidelijk. Maar welk model past het beste bij jouw figuur?
Appel, peer, lang en slank, zwanger of mollig: het is slechts een kwestie van weten waar je kansen liggen.

voor elk figuur
TIP

TIP

Bruiden m
hals kun et een lange
nen kieze
n voor
een halt
staande erjurk met opkraa
je nek ko g. Deze doet
rte
wappere r lijken. Los,
nd haar
helpt
ook.

Heb je v
o
maar ku lle armen
n je tóch
strapless
die
hoofd ze jurk niet uit je
tten? Vra
ag eens
naar de
mogelijk
om een
heden
jasje of
een st
te laten
bij make ola
n in
dezelfde
stof.

LANG & SLANK

PEER

VOLLE BOEZEM

ZWANGER

Bofkont! Jij zult weinig problemen hebben met het vinden

Heb je stevige heupen? Kies dan voor een jurk die uit

Ben je gezegend met een volle boezem? Ga dan niet

Zwangere bruiden kiezen vaak voor de empire stijl.

van het juiste model. Mogelijkheden te over. Slanke mo-

twee delen bestaat. Een korset die onderaan uitloopt in

voor een halter en ook niet voor een diep decolleté,

De nadruk ligt op de borsten, terwijl het buikje verborgen

dellen van zachte stoffen benadrukken je frêle postuur.

een punt maakt je langer. Een A-lijn zal je prachtig staan.

maar blijf bescheiden in het midden. In dit geval is ook

blijft onder de zwierige jurk.

Al eens nagedacht over een fishtail dress? Dit model

Door het strakke lijfje leg je het accent op je taille en blij-

een jurk die recht sluit mooier dan een hartvormige cup.

Deze jurk biedt niet alleen bewegingsvrijheid en comfort,

accentueert de rondingen van heup en bil en geeft je een

ven je probleemgebieden verborgen onder de wijde rok.

Zorg dat de bewerking op de buste niet overheersend is.

je ziet er ook nog eens fantastisch uit, als een échte bruid.

buitengewoon gracieuze look.
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Deze en andere modellen uit de Love collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Love collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl
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Do
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Marja Michels is een ware vakvrouw. Al

Margareth Blok heeft al 15 jaar ervaring als

11,5 jaar adviseert ze bij de Honeymoon

styliste bij de Honeymoon Shop. Voor ieder

Shop de meest uiteenlopende vrouwen

figuur vindt zij de gedroomde jurk. Eén van

over hun bruidsjurk en bijpassende acces-

haar lievelingsmodellen is een ontwerp van

soires. Wat zij zou doen met deze prachti-

de Spaanse modeontwerper Jesus Piero.

ge jurk van Maggie Sottero? Let op.

0065

HAAR ‘Bij een strapless jurk werkt opgestoken haar het
beste. Door je haar uit je gezicht te halen leg je het accent op de lijnen van je hals en decolleté. Het kapsel
van het model op de foto vind ik niet zo geslaagd. Te
frivool, te ‘Het kleine huis op de prairie’.

DE BRUID ‘Dit model vraagt om
een bruid met een slank, maar
vrouwelijk figuur. Je hebt borsten
en heupen nodig, maar wel in de

or don’t?

juiste proporties.’

MAKE UP ‘Een mooie eyeliner, een kunstwimpertje en wat gloss

Je hebt de jurk. Maar dan? Dan is het een

MAKE UP ‘Ga voor een glamourlook.

BLOEMEN ‘Kies voor een klassiek boeket in één

kwestie van afstylen. Welke sieraden, make

Omdat de jurk een glans heeft, zijn

kleur. Of, nog simpeler: drie witte Calla’s met

up, lingerie en overige accessoires maken

glossjes, glittertjes en metallic kleuren

zo’n zelfde strik erom als je om je taille draagt.’

op de lippen doen wonderen voor een mooie fifties look.’

aan te raden.’

jouw look compleet? Twee ervaren stylistes
weten raad.

LINGERIE ‘Een strapless beha onder deze jurk? Niet
doen. Ga voor functioneel en draag een torselet. Dat
geeft veel meer steun en voorkomt dat de boel afzakt.
Toch liever iets pikants? Leef je dan uit met sexy kousen.’
DE BRUID ‘Deze jurk staat heel mooi bij de wat vollere vrouw. Met een maatje 44 of 46 kun je hem
prima hebben. Dat is onder meer te danken aan

BOEKET ‘Ik zou in de lengte werken, omdat de jurk zo bol is.

de tailleband die enorm afslankt en de wijde rok

Maar bij lange vrouwen vind ik een bloemkoolvormig boe-

waaronder een forse bilpartij niet opvalt.’

ket weer erg mooi, bijvoorbeeld met alleen maar roosjes.’

‘Het is een A-lijn met een rok van Valencia organza (een zijdeachtige stof met een prachtig

‘Een prachtig model waarin de eenvoud zegeviert. De simpele
belijning en het subtiele kant geven het een beetje een vintage feel.
Audrey Hepburn en Grace Kelly hadden hem kunnen dragen.’

glanslaagje) en een spetterend lange sleep. Door de stolpplooi krijgt ‘ie extra volume. Een
sweetheartmodel, noemen we een bovenlijfje als deze.’

SIERADEN ‘Teveel glimmers doen afbreuk aan een japon als deze. Juist door de eenvoud te behouden,
straal je klasse uit. Ben je dol op sieraden? Kies dan
voor één eyecatcher. Zoals een parelketting of een
bloem om je pols. Wat ook mooi is bij deze jurk: sluier.

LINGERIE ‘Aan de achterkant zit een rijgsluiting. Dat is

Hij

praktisch, want daarmee kun je je figuur corrigeren
waar nodig, maar het maakt van jou ook een soort
cadeautje, dat je man ‘s avonds mag uitpakken.

‘Een driedelig pak van een glanzende stof staat het

Spannende lingerie is dan ook een must bij deze jurk.’

best naast deze jurk. Omdat de jurk ivoorkleurig is,
kan hij het best voor een bruintint kiezen. Naast donkerblauw wordt ivoor vaak een beetje gelig, net als
bij een spierwit overhemd. Stem dit dus goed af!’

‘Naast een jurk als deze hoort een man in een klasSCHOENEN ‘Bij deze jurk moet een glad, satijnen
schoentje zónder strasssteentjes, want die kunnen
de organza rok beschadigen.’

siek pak in grijs, zwart of blauw. Wat dacht je van een
jacquet? Klinkt ouderwets, maar wordt steeds hipper.
Zéker als je er een moderne twist aan geeft, met een
oranje of groene das.’

Hij
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Wat is

jouw

advies?

We zien hier een prachtige jurk van het merk Ian
Stuart. Maar… er moeten nog schoenen, sieraden
en accessoires bij. Beginnen jouw handen nu meteen te jeuken? Dan ben jij misschien wel degene
die we zoeken!
De Honeymoon Shop is altijd op zoek naar enthousiaste verkoopsters / stylistes. Als styliste begeleid je klanten bij hun zoektocht naar hun ultieme droomjurk of droompak. Je adviseert, je
informeert en bent het contactpersoon van jouw
klant, wanneer deze geslaagd is en het doorpastraject ingaat.

Wat is belangrijk om dit werk
goed te kunnen doen?
Inlevingsvermogen
Representatief
Creativiteit
Behulpzaamheid
Affiniteit met bruidsmode
Beschikbaar in het weekend

Heb je interesse in een baan?
Stuur dan een brief met korte motivatie,
CV en een foto t.a.v. Tim van der Velden
naar info@honeymoonshop.nl.
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DE GROTE DAG KOMT STEEDS DICHTERBIJ.
DE LOCATIE IS AFGEHUURD, DE GASTENLIJST
KLAAR EN DE JURK IN THE POCKET.
MAAR HEEFT HÍJ AL EEN EEN UITDOSSING
DIE PERFECT MATCHT MET DE JOUWE?
Voor de keuze van het kostuum is persoonlijke stijl erg belangrijk. Waar houdt je aanstaande van? Klassiek, sportief,
dandy, opvallend, sober: net als bruidsjaponnen zijn ook
ter wel op elkaar af. Als bruid en bruidegom sta je sámen
in de schijnwerpers. Los van elkaar
kunnen jullie er nog zo sprookjesachtig uitzien, maar als het pak van je
eega niet bij jouw japon kleurt, heb

Hoewel de Honeymoon Shop een bijzonder grote en veelzijdige collectie
kostuums op voorraad heeft, is het toch aan te raden om drie tot zes maanden
voor de bruiloft een pak uit te zoeken. Om er zeker van te zijn dat een adviseuse

TIP

alle tijd heeft, is het aan te raden om even een afspraak te maken.

je toch een faux pas aan de haak.

EERST DE JURK, DAN HET PAK
AFGEBEELDE KOSTUUMS ZIJN VAN WILVORST, PRIJS VANAF € 700,-

EN
NU
HIJ
NOG

pakken er in alle soorten en maten. Stem jullie stijlen ech-

PASVORM
Mannen die in het dagelijks leven niet vaak een pak dra-

Tegenwoordig speelt het kostuum een grotere rol in de

gen, weten niet altijd waar je op moet letten bij het ko-

bruidsmode dan vroeger, maar nog altijd is de jurk van

pen van een kostuum. Geef je aanstaande een aantal

de bruid leidraad. Hij stemt zijn kleding dus op jou af. Hoe?

tips mee, als hij uit winkelen gaat: een mooi kostuum sluit

Door samen te gaan shoppen, bijvoorbeeld. Vindt hij het

goed aan op het lichaam, het jasje mag niet wijken ter

leuker om zijn outfit voor jou geheim te houden? Dan kan

hoogte van de kraag, de schouders moeten iets aflopen,

hij iemand meenemen die weet wat jij op de bruiloft zult

de broek dient op de heupen te zitten en let vooral ook op

dragen. Zijn zus, zijn moeder, een vriend. Jij kunt zijn ‘adviseurs’

de lengte van de mouwen. Circa 1,5 cm van het manchet

zelfs een stukje stof van jouw bruidsjurk toestoppen – een

moet onder het jasje uitsteken en het einde van de mouw

goede bruidswinkel geeft je dat altijd mee.

moet op de pols vallen.

Draag jij een jurk van paarse zijde? Zwart kant? Een fleurige bloemmotief?
Bij de Honeymoon Shop kun je een das en pochet van dezelfde stof voor
hém laten maken.
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EN NU HIJ NOG...

JACQUET
Gaan jullie voor de traditionele bruiloft? Dan zie je je geliefde natuurlijk het liefst in jacquet. Een jacquet is een pak dat bestaat uit
een lange, (zwarte) jas met rond weggesneden voorpanden en
een gestreepte broek zonder omslag. Daaronder wordt een ivoor
of wit overhemd gedragen met dubbele manchetten, een vest en een

Heb jij een afwijkende maat? Bij de Honeymoon Shop laat je een
trouwpak op maat maken, met be hulp van een ervaren adviseuse.

stropdas of plastron. Zwarte gladde

TIP

schoenen, handschoenen en eventueel een hoge grijze hoed maken het af. Na zes uur ‘s avonds wordt het jacquet verruild voor
een smoking of rokkostuum. Wanneer de bruidegom overdag een
jacquet draagt, wordt dit volgens de traditie ook van de belangrijk-

AFSTYLEN

ste mannelijke gasten verwacht, zoals vaders, broers, getuigen en

Bij het perfecte pak horen de juiste accessoires. Schoenen, manchet-

de ceremoniemeester.

knopen, een riem, een das, ondergoed en, ja, zelfs de keuze van
je sokken mag niet onderschat worden. Een slecht gekozen sok
maakt van een peperduur pak een vlag op een modderschuit. De
details maken het verschil!

Heren krijgen bij de Honeymoonshop
10% korting op hun kostuum als de vrouw
ook haar japon hier gekocht heeft.

TIP
Probeer ook eens een kostuum van Wilvorst. De Honeymoon Shop
is premium dealer van Wilvorst. Dit zijn hoge kwaliteit 3-delige kostuums
met vele mogelijkheden wat betreft kleur, stijl en snit.

TIP

Mannen zijn doorgaans niet dol op winkelen. Het liefst kopen ze alles in één
keer. En zeker bij de aanschaf van een trouwpak is dat helemaal geen gek
idee; je ziet meteen het complete plaatje. Bij de Honeymoon Shop koopt hij
zijn pak, riem, schoenen en sokken, allemaal tegelijk.

TIP
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De meest

spectaculaire shows vind je op
de Love & Marriage Beurs
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Zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Toegangskaarten
à e 14,50 inclusief modeshow zijn verkrijgbaar aan de kassa.
Voor tijden modeshows en reserveren met korting zie
www.trouwplannen.nl.

DE BESTE
93% vindt de
Love & Marriage Beurs
een aanrader voor
bruidsparen

✃

Openingstijden

Beursdata 2010-2011
25 – 26 sep 2010 Utrecht Jaarbeurs
23 – 24 okt 2010 Rotterdam Ahoy

De grootste trouwbeurs van Nederland.

06 – 07 nov 2010 Den Bosch Brabanthallen
13 – 14 nov 2010 Zwolle IJsselhallen
15 – 16 jan

2011 Groningen Martiniplaza

22 – 23 jan

2011 Eindhoven Beursgebouw

29 – 30 jan

2011 Rotterdam Ahoy

05 – 06 feb

2011 Amsterdam Theater Fabriek

12 – 13 feb

2011 Arnhem Rijnhal

De grootste trouwbeurs

van Nederland

Have Fun Together korting!
Maak er een gezellig dagje uit van en kom met vrienden, vriendinnen
of familie. Wanneer je vooraf je kaarten koopt via www.trouwplannen.
nl, krijg je korting op de toegangsprijs.

Waardebon

12 – 13 mrt 2011 Utrecht Jaarbeurs
-

Openingstijden: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Toegangskaarten à e 14,50
inclusief de modeshow zijn verkrijgbaar aan de kassa. Voor tijden modeshows en reserveren
met korting zie www.trouwplannen.nl.

Voor meer informatie:

2 personen betalen e 26,3 personen beta e 37,50
4 personen betalen e 48,5 personen betalen e 57,50
6 personen betalen e 66,-

in plaats van e 29,in plaats van e 43,50
in plaats van e 58,in plaats van e 72,50
in plaats van e 87,-

Kaarten zijn uiteraard ook altijd aan de kassa tijdens
de Love & Marriage Beurs verkrijgbaar. De Have
Fun Together korting is alleen van toepassing op
kaartverkoop vooraf via www.trouwplannen.nl.

Gratis beursmagazine
ter waarde van ¤ 2,50
Tegen inlevering van deze waardebon bij de kassa of bij de
informatiebalie van één van de Love & Marriage Beurzen
ontvang je een gratis beursmagazine t.w.v. ¤ 2,50.
Voor meer informatie kijk op: www.trouwplannen.nl
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bridalbodywear
&accessories
PoirierModellenb.v.Tel.+31(0)433253377Fax+31(0)433213228info@poirier.nl
Posthoornstraat59,6219NVMaastricht,Nederland
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Voordemooistedaginjelevenwiljeernatuurlijkperfectuitzien.Begindaarommet
debasisvoorjebruidsjurk:zorgvoordejuistebruidslingerie.Daarnaastkanjemet
diverseaccessoireseenpersoonlijkeenindividueleuitstralinggevenaanjecreatie.Poirier
isgespecialiseerdinhoogwaardigelingerieenaccessoires,speciaalvoordebruid.Voor
onsvolledigaanbodverwijzenwijjegraagnaaronzewebsite.

www.poirier.nl
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