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SOPHIE BUNTINX MEDIA 
PHOTOGRAPHY – VIDEOGRAPHY –  MARKETING 

GRAPHIC DESIGN – WEDDING & EVENTPLANNER 
Sophie Buntinx 

Ketsingerdries 27 

3700 Tongeren 

 

Ondernemingsnummer: 0690.924.466   

Rekeningnummer: BE19 3350 3629 4012 

Bank: ING BELGIUM 

 

info@sophiebuntinxmedia.com 

www.sophiebuntinxmedia.com  

Tel: +32 494 34 42 76 

 
OVERZICHTSFICHE HUWELIJK ELSJE EN BERT  
 

 Wat is het belangrijkste? Dat mensen zich geamuseerd hebben! 

 
 Wat zou je grootste teleurstelling zijn? Dat de mensen het saai vinden. 

 
1.       Namen en gegevens bruidspaar 

 

 
Naam bruid: Elsje Van Dosselaer 
Naam bruidegom: Bert Boelaers 
Adres bruid en bruidegom: 
Bruid afkomstig van: Lummen 
Bruidegom afkomstig van: Lummen 
Bruid geboren op: 11 augustus 1982 
Bruidegom geboren op: 15 september  
Twee jonge kindjes: Esmee en Aster 
 
  

2.       Datum burgerlijk huwelijk ( mooi op elkaar afstemmen ) 

 
Datum: 14 september 2019 

 
3.       Datum ceremonieel gedeelte/ feest 

 
Datum:  14 september 2019 
 

 
4.       Hobby’s/interesses/kenmerken/beroep 

 
Beroep bruid: Administratief bediende 
Beroep bruidegom: Marketeer 
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5.       Budget 
 
Wat is jullie budget voor de trouw? 

 Budget: €12000- €15000  
 

6.       Locatie 
 
Op welke locatie willen jullie graag trouwen? 
Kerk: 
Ceremonie: X 
Feestzaal: X 
Niet kerkelijk maar wel een ceremonie. 
 

 Alles op dezelfde locatie: JA 

 Er mag gekozen worden voor verschillende foodtrucks standjes 

 
 Verschillende soorten dessert: bruidstaart, cupcakes, een beetje marktgevoel 

 
 Toegewezen plekken. 

 
 Zithoekjes op de trouw 

 
 Het land waar je verliefd op bent: Zuid-Frankrijk, Zuid-Spanje 

 
 Graag blijven slapen in omgeving: in de omgeving à rustig en proper 

 
 Locatie mag niet te ver zijn. Kindjes mogen al gaan slapen. 

 
7.       Aantal gasten 

 
Schatting aantal gasten: 100 à 120 mensen 

 100 à 120 mensen , het is leuk om naar ceremonie en feest te kunnen komen. 

 Iedereen mag voor de hele dag komen. 

 
8.       Dagplanning 

 
Hoe zal jullie droomdag eruitzien? 
Niet te vroeg beginnen 

-          In de namiddag samenkomen in de openlucht, in de natuur een ceremonie. 
-          Ceremonie: In beperkt gezelschap. 
-          Het zou leuk zijn als ze allemaal kunnen komen maar beperkt beginnen. 

 
9.       Getuigen/bridal party 

Hebben jullie al besloten wie jullie getuigen zullen zijn? Twee getuigen elk. 
 

10.    Thema/kleuren 
Wat is het thema van jullie dag? Hebben jullie al iets in gedachten? 
Welke kleur absoluut niet? Welke kleur absoluut wel? 
Het mag kleurrijk zijn. Meer de veldboeketten. 
  
Op vakantie over een markt lopen in Zuid-Frankrijk, de gezelligheid. Niet te stijf, gemoedelijk los. 
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11.    Save the date /uitnodiging 
 
Willen jullie een eenvoudige uitnodiging of iets specialer? 

 Uitnodigingen: een kaart die van zijn eigen kan staan , heel natuurlijk. 

 Geen save the date 

 
12.    kleed/kostuum 

 
Hebben jullie al een idee hoe jullie kostuum en kleed er zal uitzien? 

 Kleed: gemakkelijk en functioneel, geen hoepel. Makkelijk om in te dansen 

 Kostuum als bruidegom 

 
13.    Boeket/corsage 

 
Het mag kleurrijk zijn. Meer de veldboeketten. 

 Bruidsboeket weggooien: ’s avonds tijdens het feest 

 GEEN RODE BLOEMEN 

 
14.    Kapsel/MUA(H) 

 
 Haren: nonchalant opgestoken . Voor kindjes ook haren gedaan met vlechtjes. 

 Nagels:  Niet zo belangrijk 

 
15.    Fotograaf/videograaf 

 Fotograaf, videograaf: drone zeker aanwezig 

 Photobooth zeker aanwezig! 

 
16.    Ontvangst thuis/first look 

 
17.    ceremonie/misviering 

 
 Geen pastoor. 

 Ceremonie: nazomer buiten in de natuur onder een boom 

 Rituelen: de geloftes, het ja-woord, de kus, .. 

 Teksten mogen wel in een boekje 

 Een receptie na de ceremonie: JA 

 Na de ceremonie: iets leuks 

 Voor de ceremonie: binnenkomen met kindjes 

 Anekdotes in ceremonie maar niet op feest zelf. 

 Iets feestelijk na de ceremonie zoals confettie 

 Tijdens de ceremonie mag er iets gezegd worden door vrienden. Niet tijdens feest 

 
18.    Ceremoniemeester 

 
 Ceremoniemeester:  Man/vrouw 

 

19.    Decoratie 
 

 Allergisch: stro, hooikoorts - GEEN RODE BLOEMEN 

 
20.    Vervoer 
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 Te verplaatsen: een halfuur maximum van alles 

 Vervoer: apart vervoer voor de man en de kindjes zodat het gezellig is. 

 Voor de suite: ook vervoer voor de suite maar niet uiterst belangrijk: afhankelijk van budget 

 
22.    Kinderen en/of dieren 

 
 Heel belangrijk om de kindjes te betrekken op de trouw, ze mogen iets doen op de ceremonie. 

 Attributen: bordjes voor kindjes 

 Voor kindjes ook haren gedaan met vlechtjes. 

 Hoeveel kinderen in totaal? 10 à 12 kids 

 
24.    Spreker 

Ceremoniespreker 

 
25.    Decoratie/aankleding 

 
 Decoratie: kleurrijke bloemen en kaarsen. Natuur. 

 
26.    Infrastructuur 

 
27.    Praktisch (parking, pijltjes, toiletten) 

 
28.    Muziek 

 
29.    (Mis)boekjes 

 
30.    Manier van binnenkomen 

 
31.    Bloemenmeisje 

 
32.    Ringen 

 
33.    Geloften 

 
34.    Huwelijkskaars of ander materiaal voor ritueel 

 
35.    Buitenkomst bvb confetti 

 
 Iets feestelijk na de ceremonie zoals confetti 

 
36.    Receptie 
 
Na de ceremonie mag er inderdaad een receptie zijn.  

 
37.    Tussenmoment 

 
 Tussenmomentje: alles mag rustiger gedaan worden 

 
38.    Fotoshoot (decoratie?) 

 
39.    Catering (!allergenen) 

 



5 
 

 Klassiekers van drank:  Lilletjes bijvoorbeeld, wijn, cava, .. 

 
40.    Dessert (taart?) 
 
- Verschillende soorten dessert: bruidstaart, cupcakes, een beetje marktgevoel 
 
41.    Middernachtsnack 
 
Ja 

 
42.    Dranken 

 
43.    Openingsdans 

 
 Openingsdans: niks ingestudeerd en rustiger 

 
44.    Speeches/acts 

 
 Tijdens de ceremonie mag er iets gezegd worden door vrienden. Niet tijdens feest 

 
45.    Muziek/optreden/dj 

 
 Live-muziek : akoestisch Dag Anniek 

 Live-muziek, dj en ambiance: … Geen witte zakdoeken! 

 
46.    Praktisch (parking, pijltjes, toiletten) 
 
Via Kokima 

 
47.    Infrastructuur 
 
Via Kokima 

 
48.    Seating plan en naamkaartjes 

 
49.    Cadeautafel/cadeautip 

 
50.    Gastenboek / Photo Booth 

 
 Gastenboek mag, moet niet 

 Photobooth zeker aanwezig! 

 Vragenlijstjes 

 
51.    Bedankje / bedankkaartjes 

 
 Bedankjes: iets dat ze kunnen opeten of gebruiken 

 Envelopjes: iets origineel waar het in kan steken 
52.    Hotelovernachting (! Late check-out en ontbijt) 

 
  
Extra aantekeningen voor Elsje en Bert: 
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- Hobby: wandelen en natuur 

 
- Ceremonie: nazomer buiten in de natuur onder een boom 

 
- Wat is het belangrijkste? Dat mensen zich geamuseerd hebben. 

 
- Fotograaf, videograaf: drone zeker aanwezig 

 
- Wat zou je grootste teleurstelling zijn? Dat de mensen het saai vinden. 

 
- Vervoer: apart vervoer voor de man en de kindjes zodat het gezellig is. 

 
- Voor de suite: ook vervoer voor de suite maar niet uiterst belangrijk: afhankelijk van budget 

 
- Budget: 12000- 15000 : jurk en ringen inbegrepen 

 
- Kleed: gemakkelijk en functioneel, geen hoepel. Makkelijk om in te dansen 

 
- Nagels:  Niet zo belangrijk 

 
- Haren: nonchalant opgestoken . Voor kindjes ook haren gedaan met vlechtjes. 

 
- Kleedjes voor de kindjes ( niet in de prijs inbegrepen ) 

 
- Ceremoniemeester:  Man/vrouw 

 
- Rituelen: de geloftes, het ja-woord, de kus, .. 

 
- Attributen: bordjes voor kindjes 

 
- Live-muziek : akoestisch Dag Anniek 

 
- Teksten mogen wel in een boekje 

 
- Een receptie na de ceremonie: JA 

 
- Alles op dezelfde locatie: JA 

 
- Tussenmomentje: alles mag rustiger gedaan worden 
- Decoratie: kleurrijke bloemen en kaarsen. Natuur. 

 
- Uitnodigingen: een kaart die van zijn eigen kan staan , heel natuurlijk. 

 
- Geen save the date 

 
- Allergisch: stro, hooikoorts 

 
- GEEN RODE BLOEMEN 

 
- Na de ceremonie: iets leuks 

 
- Voor de ceremonie: binnenkomen met kindjes 

 
- Er mag gekozen worden voor verschillende foodtrucks standjes 

 
- Verschillende soorten dessert: bruidstaart, cupcakes, een beetje marktgevoel 
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- Toegewezen plekken. 

 
- Zithoekjes op de trouw 

 
- Het land waar je verliefd op bent: Zuid-Frankrijk, Zuid-Spanje 

 
- Graag blijven slapen in omgeving: in de omgeving à rustig en proper 

 
- Locatie mag niet te ver zijn. Kindjes mogen al gaan slapen. 

 
- Klassiekers van drank:  Lilletjes bijvoorbeeld, wijn, cava, .. 

 
- Dagplanning: 

 
- Live-muziek, dj en ambiance: … Geen witte zakdoeken! 

 
- Openingsdans: niks ingestudeerd en rustiger 

 
- Anekdotes in ceremonie maar niet op feest zelf. 

 
- Locatie: huiselijkere stijl 

 
- Photobooth zeker aanwezig! 

 
- Gastenboek mag, moet niet 

 
- Vragenlijstjes 

 
- Bedankjes: iets dat ze kunnen opeten of gebruiken 

 
- Envelopjes: iets origineel waar het in kan steken 

 
- Iets feestelijk na de ceremonie zoals confettie 

 
- Bruidsboeket weggooien: ’s avonds tijdens het feest 

 
- Tijdens de ceremonie mag er iets gezegd worden door vrienden. Niet tijdens feest 

 
- Geen pastoor. 

 
- Burgerlijk huwelijk gaat op verschillende dagen.   

 
- Iedereen mag voor de hele dag komen. 

 
- Er mag een eretafel zijn. 

 
- Kostuum als bruidegom 


