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Imposant, uniek,
ontroerend en bijna Koninklijk
Woorden die mij allemaal door het hoofd schieten, zodra ik de Hooglandse Kerk in Leiden binnenloop. Het prachtige bruidspaar is zojuist met

een Rolls Royce binnengereden over een 70 meter witte loper, die met hoge laurierzuilen is afgezet en met rozenblaadjes is bestrooid. De Drie

Baritons Marco Bakker, Henk Poort en Ernst Daniel Smit zingen met indrukwekkende stemmen een Italiaanse medley in de imposante kerk. Bij

binnenkomst ontvang ik van een prachtige witte wensfee op stelten een kaartje,waarop ik een wens mag invullen voor het bruidspaar.De gasten

nemen plaats op de witte stoeltjes rondom het spreekgedeelte in de kerk. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat ik in een sprookje bent

terechtgekomen,maar ik mag een dagje meelopen met de professionele Weddingplanners Joyce van der Sande en Wiesje Hallewas.
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Een bruiloft moet een sprookje zijn, de mooiste dag van je leven, een

dag waar je later met veel liefde aan terug denkt. En natuurlijk niet

doorsnee of gewoon, we willen een geweldige dag waar ook onze

gasten een warm gevoel aan overhouden. Op televisie hebben we al

vele varianten van bruiloften gezien en we hoeven echt geen million

dollar wedding om een speciaal gevoel te creëren. ‘Wij zorgen overal

voor; het bruidspaar hoeft alleen nog maar ja te zeggen!’Wiesje

Hallewas heeft samen met haar compagnon Joyce jarenlange erva-

ring en verzorgt de organisatie, de locatie, logistiek, entertainment,

decoraties en communicatie. Maar daar blijft het niet bij, want elk

bruidspaar heeft speciale wensen; of dat nou een intieme bruiloft op

het strand in St. Tropez is of een driedaagse bruiloft in Afrikaanse stijl.

,,Het bruidspaar en de gasten moeten vooral genieten, wij zorgen voor

de rest.” Het bruidspaar is al tweeëntwintig jaar samen en heeft vier

kinderen, toen het besloot toch wel graag te willen trouwen. Het paar

schakelde de Wedding & Planning in. ,,In slechts drie weken hebben

we samen met Art Producties de bruiloft georganiseerd,” vertelt

Wiesje Hallewas. ,,Dit bruidspaar wilde in eerste instantie geen feest

geven, maar toen we na een avondje praten weer weggingen, werd

het een groots feest met 185 gasten. En we hadden drie weken de

tijd!” Gelukkig hebben Wiesje en haar zakenpartner Joyce van der

Sande veel ervaring in het organiseren van bruiloften en evenemen-

ten. ,,Tegenwoordig willen mensen geen standaardbruiloft meer maar

een persoonlijk getinte dag om nooit te vergeten. Die dag moet heel

speciaal zijn en precies bij de personen passen. Daarnaast wil bijna

niemand meer met de taak van ceremoniemeester belast worden,

want een beetje huwelijk organiseren, is bijna een fulltime job!”

Zeker als je binnen drie weken wilt trouwen, zoals bij dit bruidspaar.

Het mooie paar rijdt binnen met een Rolls Royce en een bandeneon

speelt een prachtige Argentijns lied, waarbij de tranen gelijk in je

ogen schieten. Na de persoonlijke ceremonie worden de kinderen

erbij betrokken, mogen ze allemaal hun handtekening zetten en de

ringen geven. De muziek omlijst de ceremonie en daarna is het tijd

voor een cocktail in de omgetoverde kerk. De gasten mogen het

bruidspaar feliciteren, terwijl twee wensfeeën op stelten en een

clown de kinderen vermaken. Overal staan prachtige bloemen en

geweldige decoraties en als het 30 meter hoge doek onder begeleiding

van veel rook naar beneden valt, zien we de imposante gestalte van

Herman den Blijker klaar staan met zijn team. De gasten kunnen

plaatsnemen aan de tafels en het diner wordt geserveerd.

Ondertussen lopen Joyce en Wiesje geheel in stijl en op hakken met

een glimlach rond en genieten ze zelf ook van het feest.

,,We hebben al veel feesten georganiseerd maar iedere keer is het weer

bijzonder als alles op zijn plek valt. Elke bruiloft is heel speciaal en we

proberen het zoveel mogelijk toe te spitsen op de personen.” En dat

klopt want tussen het voor- en het hoofdgerecht loopt er een cabare-

tier tussen de tafels door, die heel wat persoonlijke dingen over het

bruidspaar en hun dierbaren vertelt. Tot grote hilariteit van de gasten

natuurlijk. Even later barst het feest los als Roby Lakatosh, de snelste

violist ter wereld, een concert geeft. De organisatie loopt als een goed-

geoliede machine; niet veel later wordt de zes lagen hoge bruidstaart

aangesneden en als klapper van de avond geeft Hans Dulfer met zijn

band een ongelooflijke show. Het dak gaat eraf, Daisy gooit ook nog

haar boeket de menigte in en ik kijk stiekem naar Joyce enWiesje, die

zichtbaar staan te genieten. Wedding plannen is niet zo maar even een

bruiloft regelen, het is een gestructureerde organisatie om een bruids-

paar echt een onvergetelijke dag te bezorgen. Precies om twaalf uur

rijdt de Rolls de kerk weer uit en zwaaien de gasten het bruidspaar uit.

Het was een onvergetelijke dag!
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