ACTUEEL

Weddingnew
Een bruiloft organiseren kost tijd.
Natuurlijk wil je dat alles tiptop in
orde is straks, maar vergeet niet
ook wat tijd aan elkaar te besteden. Plan bijvoorbeeld één a
twee avonden in de week
samen. Ga uit eten, huur een
dvd, maak een wandeling of
doe samen de boodschappen:
het hoeft niet per se duur te zijn!
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Feesttaartjes

Cupcakes zijn hot! Deze stijlvoll
traktatie wordt steeds vaker
gebruikt als alternatief voor de
bruidstaart of als giveaway. Bi)

www.feestcakejes.nl kun je dez

schattige taartjes laten maken i
jullie eigen stijl: romantisch,

kleurrijk, zwart-wit, over the top
of juist klassiek.
Info: www.feestcakejes.ni

Romantische
locatie

Wedding Nanny

Een zonnig terras, romantische

een hoop vrolijkheid, maar vereisen ook een

wintertuin of een knusse Schotse

flinke dosis aandacht. Maak het jezelf en hun

pub; bij Landgoedhotel

ouders gemakkelijk door een Wedding Nanny

Kleine kinderen op een bruiloft brengen

Vennenda! kan een bruidspaar

in te schakelen van bemiddelingsbureau

kiezen uit gevarieerde mogelijk-

TopNanny. "Een bruiloft wil je vieren met je

heden. Het maakt niet uit of het

dierbaren om je heen. Vaak is dat inclusief

een intieme bruiloft is voor tien

vrienden en familie met jonge kinderen",

personen of een groots feest

aldus TopNanny-directeur Cindy Schuurink.

met vijfhonderd gasten; het

"Kinderen kunnen onvoorspelbaar zijn en

team van Vennendai zorgt

hebben het na een poosje stilzitten vaak wel

ervoor dat het een onvergetelijke

gehad. Wij nemen de zorg even uit handen,

dag wordt. Het viersterrenhotel

zodat het bruidspaar en de genodigden

is gelegen op een landgoed van

heerlijk van elkaar en van de bruiloft kunnen

r

vijf hectare met fleurige bloemperken, gazonnen, heesters en
struiken. Er zijn verschillende
sfeerooi ingerichte zalen, een

genieten." De gekwalificeerde en ervaren
nannies vermaken de kinderen met activiteiten
zoals schminken of houden toezicht bij het
springkussen of een draaimolen.
Info: www.topnanny.nl

wintertuin, een gazgüige Schotse
pub, een jachtkarner en het
terras dat uitkijkt op de idyllische
vennen.
Info: www.vennendal.nl

JUBILEUM Charina Bruidsmode in Stadskanaal
viert haar 12!/2-jarig jubileum met
leuke acties voor bruidsparen. De
winkel is een bekend adres voor
bruidsjurken, trouwkostuums,
avondmode, kinderbruidsmode en
accessoires. "Het is een hele eer
om al zo lang te bestaan", aldus
eigenaresse Margaretha Vlieghuis.
Info: www.charina.nl
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