WEDDINGPLANNER WIESJE
HALLEWAS.
Wedding & Planning

Het gezicht van Wedding & Planning is Wiesje
Hallewas. Met tomeloze energie en oog voor
detail heeft zij de afgelopen 11 jaar het beroep
van weddingplanner in Nederland op de kaart
gezet. Hoe ziet een dag in het leven van een
weddingplanner er eigenlijk uit? Wiesje geeft
ons een exclusief kijkje achter de schermen bij
Wedding & Planning tijdens een meerdaagse
bruiloft op Landgoed Het Roode koper.

V

oor Wiesje is niets te gek. Ze weet de wensen van
‘haar’ bruidsparen uit te voeren met ongekend veel
enthousiasme. Iedere trouwdag wordt een feest
waarop de bruid en bruidegom alles los kunnen laten om
van elkaar te kunnen genieten.
The day before...
Sommige huwelijksfeesten duren niet een dag, maar
meerdere dagen. Voor de rust kan het heel prettig zijn om
te kiezen voor een meerdaags huwelijksfeest. Zo hebben
het bruidspaar en de gasten alle tijd om rustig te genieten
en even helemaal weg te zijn uit de alledaagse
beslommeringen. Dit zorgt voor een heerlijke, ontspannen
sfeer. In de week voorafgaand aan de bruiloft zorg ik dat
mijn checklist compleet is en leg ik alvast een aantal zaken
klaar. Zo neem ik in dit geval wel acht (!) paar schoenen en
een paar kaplaarzen mee voor mezelf. Ik neem geen enkel
risico, want voor dit huwelijksfeest op een landgoed zal ik
tijdens de opbouw heel wat moeten lopen door nat gras en
modderige grond en ik wil er natuurlijk bij dit huwelijk
representatief uit blijven zien en niet uit de toon vallen
met modderige schoenen!
Voordat de gasten inchecken zorg ik dat er een aantal
leuke verrassingen in de hotelkamers liggen. Dan is het
tijd voor een gezellige barbecue aan de rand van het
zwembad. Met de heerlijke loungemuziek op de
achtergrond komen de gasten langzaam in feeststemming,
en leven ze toe naar de volgende dag.
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EN DAN DE
GROTE
DAG...

6.00
Ik sta vroeg op om te ontbijten en nog
even een rondje te hardlopen zodat ik
lekker fris en fit aan de dag begin. Dat
moet wel vroeg gebeuren, want na het
ontbijt staan er al verschillende
leveranciers op de stoep en begint het
coördineren en voorbereiden van de
ceremonie.

10.00
Terwijl de visagist aankomt om de
bruid, (schoon)moeder en
(schoon)zussen op te maken, gaat de
bruidegom met zijn vrienden nog even
los met een spannende drone-race. Ik
zorg dat de bruid zich kan ontspannen
en de dames drinken nog een glaasje
champagne.

7.00
Met mijn kaplaarzen aan begin ik met
het ontvangen van leveranciers en het
opbouwen van de ceremonie. Omdat
de bruiloft op een landgoed
plaatsvindt loop ik lekker door het
natte gras en zijn de kaplaarzen geen
overbodige luxe. Ik houd bij of alle
leveranciers op tijd zijn en zorg dat de
bloemen, het meubilair
en het
4
entertainment op de juiste plek
terechtkomen.

12.00
De gasten gaan lunchen en ik leg de
laatste spullen klaar voordat de
ceremonie van start gaat. Ik regel een
glas water voor de ambtenaar,
zakdoeken voor het bruidspaar en de
gasten, de huwelijksakte en natuurlijk
een pen om de akte straks te tekenen.

8.00
Hierna check ik even bij het
bruidspaar: zijn ze goed uitgerust en
klaar voor hun grote dag? De
bruidegom en zijn vrienden nemen
nog even een duik in het zwembad
waarna het bruidspaar en de familie
rustig gaat ontbijten.
9.00
Tussen de bedrijven door verricht ik
allerlei hand- en spandiensten en
houd ik de planning goed in de gaten.
Ook zoek ik oplossingen voor vergeten
manchetknopen en kapotte panty’s
zodat iedereen er tiptop uitziet.
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12.45
Het bruidspaar gaat zich omkleden en
klaarmaken voor de ceremonie. Ik doe
nog een laatste check en kijk of de
techniek werkt en de opbouw van de
ceremonie klopt. Ik ontvang de
trouwambtenaar en kom met de crew
bij elkaar voor een snelle lunch.
13.00
Terwijl het bruidspaar zich klaarmaakt
verwelkom ik de gasten op het terras
en neem ik kort met hen de dag door.
Ook geef ik aan dat ik het
aanspreekpunt ben op die dag en dat
ze bij mij terechtkunnen met hun
vragen. Ik breng de gasten naar hun
plek. Ik check of iedereen de juiste
plek heeft gevonden en geef aan dat
we gaan staan als de bruid aan komt.

NU BEGINT HET ECHT
SPANNEND TE
WORDEN.

13.30
Terwijl de bruidegom klaarstaat neemt
de bruid haar plaats in en start de
muziek. Samen met haar vader loopt
de bruid naar voren; de ceremonie kan
beginnen! Altijd een mooi moment.
Voor mij is dit het moment waarop de
ambtenaar het stokje even van mij
overneemt. Hij heeft van tevoren goed
met het bruidspaar overlegd over de
ceremonie en neemt hier de leiding. Ik
check ondertussen of de bruidstaart
klaarstaat, de styling eromheen goed
is en het taartmes klaarligt.
14.30
Na het ja-woord en het laatste lied is
dit bijzondere moment voorbij, en
loopt het bruidspaar als man en vrouw
langs de gasten voor champagne en
taart. Als kers op de taart worden er
150 vlinders opgelaten die zorgen voor
een verrassend, feestelijk moment.
15.00
Het is tijd voor taart & toost! Ook is er
ruimte om het bruidspaar te
feliciteren. Ik zorg er ondertussen
voor dat alle cadeaus en enveloppen
netjes worden verzameld. Er volgen
nog diverse fotomomenten waarbij er
groepsfoto’s en foto’s van alleen het
bruidspaar worden gemaakt.
16.00
Tijd voor een rustmoment. Ik zorg er
op zo’n drukke dag bewust voor dat er
voor het bruidspaar – maar ook voor
de gasten - een moment van rust is.
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17.30
Alles is klaar voor een feestelijk diner.
Er is gezorgd voor een duidelijke
tafelschikking; gasten kunnen op een
bord en op de tafels zien waar hun
plek is tijdens het diner. Na het
aperitief nodig ik de gasten uit om aan
te schuiven. De crew dineert en ik eet
ook snel even. Daarna check ik of alles
klaar is voor het feest.
19.30
Terwijl het bruidspaar zich even
terugtrekt worden de gasten verrast
met een aantal clips van de
ceremonie. Op grote schermen zien ze
de hoogtepunten van de dag en
kunnen ze nog even met elkaar van
genieten.
21.00
Het bruidspaar maakt een feestelijke
rentree en het feest kan beginnen! De
dj en band zorgen voor een spetterend
feest en de cocktailbar gaat open.
Tijdens het feest maken de gasten
polaroids en ik zorg ervoor dat deze
als verrassing in de bruidssuite komen
te hangen. Later op de avond is er in
de bar een pianist aanwezig en het
feest gaat door tot in de kleine
uurtjes.
The day after...
Op zondagochtend regel ik nog even
de laatste praktische zaken. Om 11 uur
is er een gezamenlijke brunch en
sluiten we het huwelijksweekend af.
Daarna neem ik afscheid van het
bruidspaar en vertrek ik naar huis...

