
DE GASTENLIJST 
IS, SAMEN MET DE 
TAFELSCHIKKING, 
VAAK EEN VAN DE 
LASTIGSTE ZAKEN

Wiesje
Hallewas

10:15  We zijn in Rozenburg om taart te 

proeven bij Joyce van Cake Affair. Joyce 

heeft vier proeftaartjes gemaakt voor 

Francina: één met een vulling van fram-

boos, één met champagne, één met aard-

bei en champagne en de laatste met cho-

colade. Na het proeven vertelt Francina het 

thema van haar bruiloft en haar ideeën. 

Joyce en Francina blijken op één lijn te zit-

ten, want ze laten elkaar nagenoeg het 

voorbeeld van eenzelfde taart zien; niet een 

klassieke bruidstaart, maar een ‘ongedwon-

gen’ taart met fruit en bloemen. Ik opper 

ook nog wat ideeën voor meerdere taar-

ten, vers fruit of een schaal met bowl en 

met elkaar komen we tot een keuze waar 

Francina helemaal happy mee is. 

12:00 Aangekomen bij Memory Lane 

aan de Goudsesingel in Rotterdam voor 

een bespreking met Eva van LaNouNou. 

Een aantal gasten op het huwelijk van 

Francina heeft kinderen. Om een deel van 

de zorg voor de kinderen uit handen te 

nemen en ervoor te zorgen dat ook de kin-

deren een leuke dag hebben, wil Francina 

Eva inhuren. Zij zorgt met haar bedrijf voor 

opvang van en entertainment voor de kin-

deren op de trouwlocatie. Eva stelt een  

creatief programma samen vanuit het oog-

punt van de kinderen. Zo kunnen zowel de 

ouders als de kinderen genieten van de bij-

zondere dag. Tijdens de bespreking - we 

lunchen gelijk even gezellig - laat Eva aan 

de hand van foto’s en voorbeeldmateria-

len zien wat er allemaal mogelijk is.

13:00  Francina heeft al nagedacht over 

haar trouwjurk. Ze heeft veel verschillende 

foto’s verzameld op haar telefoon van jur-

ken die allemaal iets hebben dat ze mooi 

vindt. Ik neem haar mee naar Victor’s Wedding 

Design. Victor maakt jurken op maat en kan 

zo helemaal voldoen aan de wensen van 

Francina. Na het zien van de foto’s ontwerpt 

hij direct een jurk die bij haar stijl, figuur, wen-

sen en het thema past. Na het 

schetsen wordt er natuurlijk 

ook gepast, zelfs met sluier. 

Voor Francina begint het nu 

echt allemaal te leven. 

15:00 Schoenen kiezen, 

gebeurt vaak pas nadat de 

jurk gekozen of gemaakt is. 

Maar ik wil Francina alvast 

laten zien wat er allemaal moge-

lijk is. Op naar Stylez Shoes. Francina is 

verrast door de grote collectie trouwschoe-

nen, maar heeft al snel een voorkeur voor 

drie modellen. De derde optie zou goed 

kunnen. Alleen vindt Francina deze schoe-

nen niet lekker zitten. Dan laat Nick haar 

nog een comfortabel, maar ‘simpel’ schoen-

tje passen. Francina hoeft nog geen keuze 

te maken, maar heeft weer wat om over 

na te denken! Ik herinner haar ook nog even 

aan de trouwlocatie in combinatie met de 

hoogte en grootte van haar hak… 

16:10 We zijn terug in Barendrecht. 

Thuis aangekomen geef ik eerst de kippen 

eten en vervolgens neem ik aan de keu-

kentafel de mogelijkheden voor de uitno-

digingen met Francina door. 

16:45 Francina vertrekt. Ik heb tus-

sen de afspraken door mijn e-mail wel af 

en toe gechecked, maar nu ga ik even rus-

tig achter m’n computer zitten en handel 

alles af. 

17:30 Nu is het weer even tijd voor mijn 

gezin. Ik kook en eet ik samen met de kin-

deren. Aan tafel gaat het over hen en niet 

over mijn werk. Dat vind ik 

belangrijk. 

19:00 Ondanks mijn 

lange en vaak drukke dagen, 

vind ik het belangrijk om 

regelmatig te sporten. De kin-

deren zijn nu ook aan het 

sporten of werken, dus kan 

ik zelf ook even aan de slag. 

Ik ga me even flink laten 

afmatten tijdens een pittige bootcamp-les. 

20:15 Op school van onze tweede 

zoon is er een ouderavond waar uitleg wordt 

gegeven over het kiezen van een profiel 

voor het voortgezet onderwijs. Gauw even 

douchen en weer de deur uit! 

21:15 Veel bruidsparen zijn het gemak-

kelijkst in de avonduren bereikbaar… Ik 

pleeg nog een paar telefoontjes en dan zit 

mijn werkdag er op. Samen met mijn man 

neem ik nog een glaasje wijn. Even een 

rustmomentje om met elkaar te genieten.  

Morgen weer een leuke dag; dan ga ik met 

een bruidspaar naar een locatie in Maastricht 

kijken. /

6:30 Net als alle dagen begin ik van-

daag vroeg. Er is meteen volop leven in de 

brouwerij. Ontbijten met de kinderen en 

hun brood smeren voor school, brengt elke 

ochtend gezellige drukte met zich mee.

8:15 Ik ben heel veel onderweg. Veel 

kantoorruimte heb ik niet nodig, dus ik heb 

kantoor aan huis. Ik begin gelijk met het 

doornemen van mijn agenda en e-mail.   

Vandaag ga ik op stap met bruid Francina 

van Klaveren. Met haar aanstaande man 

werk ik vaak samen, dus ik weet al heel 

goed wat de wensen van het bruidspaar 

zijn. De bruiloft is midden in de zomer, op 

25 juli 2015, en heeft een festivalthema.  

Organisatorisch en logistiek gezien is het 

een leuke uitdaging, want de locatie is een 

natuurgebied in Haarlem, waar alles voor 

geregeld moet worden: tenten, een podium, 

stoelen, tafels, toiletten, servieswerk, gla-

zen. Alles dus. Vandaag staan er andere 

Vandaag lopen we een dagje mee 

met weddingplanner Wiesje 

Hallewas. Wiesje woont samen met 

haar man en vier kinderen van 10, 

12, 15 en 17 jaar in Barendrecht. In 

2006 begon ze als weddingplanner 

en sindsdien heeft ze veel 

bijzondere en mooie huwelijken 

verzorgd. Haar kracht ligt bij 

bruiloften in het hogere segment. 

Zowel voor een kleine, intieme 

bruiloft als een meerdaagse bruiloft 

draait ze haar hand niet om. Als 

kroonstuk op haar werk heeft de 

Nederlandse Trouwbranche haar 

afgelopen december beloond met 

de award voor beste 

Weddingplanner 2014. 

zaken op het programma en neem ik 

Francina mee om taart te proeven, kinder-

opvang- en entertainment te bespreken, 

jurken te passen, schoenen te bekijken en 

drukwerk door te nemen. 

9:00  Francina arriveert en we nemen 

samen de planning van vandaag door. Ook 

bespreken we hoe het staat met de orga-

nisatie van de bruiloft en hebben we het 

nog even over de gastenlijst en het bud-

get. De gastenlijst is, samen met de tafel-

schikking, vaak één van de lastigste zaken 

die het bruidspaar zelf moet regelen. Hoeveel 

gasten nodigen ze uit voor het feest? Wie 

als daggast en wie alleen als avondgast? 

Wat gaat de tafelschikking worden voor 

het diner? Bijvoorbeeld met gescheiden 

ouders, of andere zaken in de familie? 

Lastige vragen waar menig bruidspaar de 

hersens flink voor moet laten kraken.

21:15

een dag uit 

het leven 

van...
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