
Trouwboekje





Jouw maandelijkse 
trouw to-do lijst

In de komende maanden worden jij en dit 
boekje onafscheidelijk. Het gidst je immers doorheen 
al je huwelijksvoorbereidingen, met maand per maand 
een checklist. Zo kan jij zorgeloos de mooiste dag van 
je leven vieren. Grasduin door de tips, tricks & lijstjes. 

Krabbel je beste ideeën neer op de blanco pagina’s en 
laat je inspireren door enkele sfeerbeelden. 

Veel succes!

Ontdek meer ideeën op 
devesten.be



Proficiat, je bent verloofd!
 Maak een bord aan op Pinterest 

 voor inspiratie of ideetjes

 Leg je budget vast
 Denk na over het soort feest dat je zou willen hebben: 

 klassiek, met alles er op en er aan of eerder intiem, 

 in je tuin of op locatie ...



Hij heeft ja gezegd!



12 maanden vooraf
 Leg je trouwdatum en huwelijkslocatie vast
 Plan je plechtigheid 

 Wil je een religieuze plechtigheid of  had je eerder een 

 humanistische plechtigheid in gedachten? Boek je afspraak in.

 Werk je gastenlijst uit



Vier zonder zorgen 
de mooiste dag van je leven

Daar gaan we voor bij Domein De Vesten, elke dag weer.  
We laten niets aan het toeval over & met jouw wensen voor ogen, 

ontwierpen we onze zalen. 

Onze troeven
20 of 350 genodigden?

Jij kiest de grootte van de zaal uit, afgestemd op het aantal gasten.

Onze feestplanner stelt de juiste vragen
En realiseert jullie dromen, zo hoef je je geen zorgen te 

maken over de praktische kant van het verhaal.

All in of à la carte?
Onze topchefs realiseren uw stoutste culinaire dromen. 

Voor iedere smaak een bereiding of een vaste menuformule? 
Van 20 tot 350 gasten ben je bij ons aan het juiste adres.

Binnen én buiten
Onze prachtige tuin wordt jouw droomlocatie 

en binnen is het stijlvol vertoeven.

Kindvriendelijk
Jonge speelvogels kunnen zich uitleven in de speeltuin 

en ook voor animatie wordt gezorgd.

Word wakker in de bruidssuite
Overnacht op je feestlocatie en ontwaak met 

een verrassingsontbijt op bed.

Tot in de puntjes verzorgd
Je vrienden projecteren filmpjes, je oma is onder de indruk 

van je tafeldecoratie, je tantes maken de dansvloer onveilig, 
de laatste genodigden kunnen nog onbezorgd parkeren.

 

Bij Domein De Vesten wordt aan alles gedacht.



Je gastenlijst in 1 minuut
Met sommige gasten weet je het gewoon: 

zij moeten erbij zijn. Maar wat doe je met de andere 
mensen? Beantwoord deze vraagjes en ontwerp je 

gastenlijst in 60 seconden!



Directe familie? Zijn jullie vrienden?

Gaat het om partners van?

Vind je ze leuk?

Heb je hem/haar 
de voorbije 5 jaar 
nog gesproken?

Zou je het erg vinden als
 je niet uitgenodigd wordt 

op hun huwelijk?

Heb je hem/haar de voorbije
6  maanden nog gesproken?

Spreken jullie ook 
naast het werk af?

Is het je ex?

Alle anderen

Kan je je grote dag inbeelden zonder hen? 

Uitnodigen Niet uitnodigen

Heb je hem/haar de voorbije
5 jaar nog gesproken?

Collega?
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Is het familie?

NEE







Nog 11 maanden te gaan!
 Heb je het gevoel dat het allemaal wat veel wordt? 

 Vraag raad aan de wedding planner van Domein De Vesten 

 Kies je getuigen
 Boek je fotograaf 

 om je mooiste momenten op de gevoelige plaat te vereeuwigen

 Regel je cameraman
 Kies een DJ uit
 Tijd voor je zoektocht naar de ideale trouwjurk/tuxedo 
 Begin alvast te dromen van je huwelijksreis 

5 droombestemmingen voor je huwelijksreis

Seychellen Waan je in een tropische droom op 

   één van de 100 eilanden in de Indische oceaan. 

Hawai  Tropische stranden, exotische binnenlanden 

   en een overweldigende surfscene.

Kas, Turkije Hét alternatief voor de Griekse eilanden. Weinig 

   toeristen, witte stranden en dé plek voor scuba diving.

Ijsland  Mag het al wat avontuurlijker zijn? Kies dan voor 

   de surrealistische landschappen van Ijsland.

New Orleans,  Een romantische stad met alle charme en

VS    sfeer van Parijs + een geweldige food scene.



New Orleans Hawai

Ijsland





 Je feest plannen begint bij 
Domein De Vesten

Maak een afspraak met onze wedding planner. 

We tonen je onze zalen en helpen je graag met de 

organisatie van je feest. Het boeken van een DJ, 

het inkleden van de ruimte, animatie voor de kids 

of een ander verzoek? Onze wedding planner 

beantwoordt met plezier al jouw vragen.



Nog 9 maanden
 Kies je favoriete bloemen uit
 Bestel je droomjurk of kostuum
 Kies je dessertenbuffet 

 en begin alvast te watertanden

 Verstuur je ‘Save the Date’
 Stel je verlanglijstje samen voor je huwelijkscadeau’s
 Zoek naar je droomkapsel en/of make up artiest
 Twijfel niet om je vrienden en familie te mobiliseren

 in de organisatie

De zoete zonde
Een assortiment desserten voor je huwelijksfeest
uitgekozen door Domein De Vesten





Nog 6 maanden
 Bevestig je cateraar

Onze topchefs realiseren je stoutste culinaire dromen. 

Voor iedere smaak een bereiding of een vaste menuformule? 

Van 20 tot 350 gasten ben je bij ons aan het juiste adres.

 Regel het transport voor je gasten
 Breng alles in orde voor de burgerlijke stand 

 op het gemeente- of stadhuis

 Verwittig je werkgever 
 en vraag alvast de nodige vakantiedagen aan

 Laat je huwelijksuitnodigingen vormgeven & drukken



De ultieme wedding party playlist
A

B

Queen - Don’t Stop Me Now

Chubby Checker - Let’s Twist Again

Bryan Adams - Summer of ‘69

The Pointer Sisters - I’m so Excited

Bee Gees - Stayin’ Alive

Ben E. King - Stand By Me

Michael Jackson - Don’t stop ‘Til You Get Enough 

 Oldies but goldies

A
B

I Want You - Elvis Costello & The AttractionsHeres Comes The Sun - The Beatles of Nina SimoneMatilda - Alt-J
Avond - Boudewijn De Groot
When a Man Loves a Woman - Percy SledgeMake You Feel My Love - AdeleHoeveel ik van je hou - Bart Peeters 

Originele openingsnummers



Nog 5 maanden
 Breng je huwelijksnacht thuis door 

 of reserveer onze bruidssuite
 Maak een afspraak bij  je notaris 

 als je trouwt met een huwelijkscontract

 Zoek je trouwringen uit
 Plan haar en/of make up trials
 Zoek originele bedankjes 

 voor je gasten, ouders en getuigen



De br uidss uite 
bij Domein De Vesten

Geniet zorgeloos van je huwelijksfeest en overnacht 
in onze bruidssuite. De volgende ochtend 

geniet je van een overheerlijk ontbijt. 

Puur genieten!



Nog 4 maanden
 Kies je voor domein De Vesten:

 overloop met ons hoe je dag er zal uitzien: 

 receptie, diner, dessertenbuffet

 Verstuur je uitnodigingen
 Boek je huwelijksreis
 Koop je trouwringen
 Plan de pasmomenten van je jurk of kostuum



Domein De Vesten



Nog maar 8 weken te gaan!
 Kies je openingsdans
 Leg de laatste hand aan je huwelijksplechtigheid
 Neem de planning door 

 met je fotograaf en ceremoniemeester

 Bestel je bloemen
 Werk met ons de schikking van je tafels uit
 Koop een gastenboek
 Loop je trouwschoenen in
 Stalk je gasten die nog geen bevestiging gaven ;-)
 Overloop al je boekingen 

 en bekijk of deze nog steeds in orde zijn









Testimonials
Sofie & Alexander
“Een welgemeende dank u, zowel voor het vlotte 
contact vooraf als voor het vlekkeloze verloop van 
onze big day! Alles verliep naar wens, geen enkele
vraag werd afgewimpeld! Iedereen werd tot en 
met de laatste dans op zijn wenken bediend.”

Thomas & Thijs 
“Het onthaal in de prachtige foyer, de feestelijk 
versierde tafels, het verrukkelijke menu, het desserten-
buffet waar geen einde aan leek te komen, 
de drankenkeuze. Niets hield ons tegen om ten volle
te genieten van een fantastische huwelijksdag!” 

Lies & Yanis
“Terwijl de kids zich uitleefden in de tuin, maakten 
onze tantes de dansvloer onveilig. De suite met een 
super ontbijt maakte het helemaal af.”



Hoe ziet jouw perfecte
trouwdag er uit?



3 weken, het komt dichterbij ...
 Haal je trouwringen op bij je juwelier
 Schrijf een speech voor op het huwelijksfeest



Je speech:



Binnen 7 dagen is het zover!
 Laat je verwennen 

 bij de manicure en schoonheidsspecialist

 Geef ons het aantal gasten door
 Pak je koffers voor je huwelijksreis
 Haal je jurk of kostuum op
 Besteed kleine taakjes voor op de dag zelf 

 uit aan vrienden en familie



Wie  

Taakje  

 

Wanneer moet het af zijn? 

Wie  

Taakje  

 

Wanneer moet het af zijn? 

Wie  

Taakje  

 

Wanneer moet het af zijn? 

Wie  

Taakje  

 

Wanneer moet het af zijn? 

Wie  

Taakje  

 

Wanneer moet het af zijn? 



Mor gen ben jij getrouwd!
 Ga op tijd naar bed en droom zoet!









Kanaalweg 6 bus 1 2430 Laakdal

www.devesten.be | info@devesten.be



Je fee st plannen begint 
bij Domein De Vesten

Voel je het al kriebelen? Kom hallo zeggen 
en ontdek onze zalen en ervaring in 

het organiseren van onvergetelijke momenten.

Domein De Vesten



I VOW TO 
still  

GRAB YOUR 
BUTT 

even when you’re 
OLD AND 
WRINKLY


