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De tortelduif
Ja, ik wil!
Hoe lang is het geleden dat u deze
woorden uitsprak? Zelf moet ik
dan al bijna 19 jaar teruggraven
in het geheugen, maar de dag zelf
beleef ik nog alsof het gisteren was.
Of het inderdaad de mooiste dag
van mijn leven was, zoals zovele
kersverse bruidsparen roepen?
Gelukkig niet, zou ik haast zeggen!
Want is het niet een beetje triest
als je na je trouwdag nooit meer
zo'n mooiste dag beleeft? Maar ik
moet toegegeven: in de top-10 van
hoogtepunten staat mijn trouwdag
hoog genoteerd...
In deze special hebben we een
aantal bedrijven bijeengebracht die
u kunnen inspireren bij het tot stand
komen van die bijzondere dag. Het
enige dat u nog hoeft te doen is een
datum prikken en de volgende tekst
uit uw hoofd leren: 'Ja, ik wil'.
Maar of u (nog) niet getrouwd bent,
pas getrouwd, of al wat langer (zoals Jan en Corrie van Lammeren,
die onlangs hun 70 jarige bruiloftsfeest vierden), we zijn op zoek naar
uw allermooiste liefdesverhalen. De
drie mooiste en meest ontroerende
verhalen die we ontvangen worden
in deze krant gepubliceerd. De
inzender van het beste verhaal mag
bovendien een weekendje met een
auto van Van Kouwen naar een Bilderberg hotel. Kijk snel op pagina 8.
We wensen u veel kijk- en
leesplezier met deze editie van
LIEFDE.
Rob Isaacs
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Het Huwelijk
Als 2 mensen hun relatie willen bezegelen, is het huwelijk één van
de mogelijkheden. Als u wilt trouwen, doet u om te beginnen huwelijksaangifte bij de gemeente. Het huwelijk wordt gesloten door een
ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt uw huwelijk tevens laten
inzegenen in de kerk van uw geloofsovertuiging.
Een huwelijk is mogelijk zowel tussen een man en een vrouw als tussen
twee mensen van gelijk geslacht.

Wie/wat komt wanneer in
aanmerking
Om te kunnen trouwen, moeten
beide partners huwelijksbevoegd
zijn. Houd rekening met de volgende regels:

• U kunt trouwen als u beiden 18
jaar of ouder bent. Bent u (en/of
uw partner) 16 of 17 jaar oud, dan
kunt u alleen trouwen als de vrouw
een kind heeft of een verklaring van
een arts kan overleggen waaruit
blijkt dat zij zwanger is. U hebt
op 16- of 17-jarige leeftijd altijd
toestemming nodig van uw ouders
of uw voogd.
• Voordat u trouwt, moet de betekenis van het huwelijk u duidelijk zijn.
• Uw huwelijk mag nooit onder
dwang tot stand komen.
• U mag geen huwelijk aangaan als
u al getrouwd bent. In een aantal
landen is een dubbel huwelijk wel
mogelijk. In Nederland is dit niet
toegestaan. Een bestaand huwelijk
moet eerst ontbonden zijn voordat
opnieuw kan worden getrouwd.
• Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kunt u pas
trouwen als het geregistreerd
partnerschap is beëindigd. Of u kunt
het geregistreerd partnerschap om
laten zetten naar een huwelijk. Dit
kan alleen in de woongemeente.
• Staat u onder curatele wegens
verkwisting (bijvoorbeeld verspilling van geld) of drankmisbruik?
Dan hebt u toestemming nodig van
uw curator. Bij curatele wegens
geestelijke stoornis moet de kantonrechter toestemming geven.
Er mag geen te nauwe verwantschap tussen echtgenoten bestaan.
U kunt daarom niet trouwen met
uw eigen kind, (half)broer, (half)zus
of met uw eigen ouder. Dat geldt
ook als de familieband is ontstaan
door adoptie. De minister van Justitie kan ontheffing voor een huwelijk
verlenen aan partners die door
adoptie broer(s) en/of zuster(s) zijn
geworden.
• Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in
Nederland hebt, kunt u geen huwelijksaangifte doen in Nederland en
kunt u niet in Nederland trouwen.

Als u niet aan deze voorwaarden
voldoet, dan kunt u de minister van
Justitie om speciale toestemming
vragen.
Het is bij gemeente De Ronde
Venen mogelijk om te trouwen op
een andere locatie dan het gemeentehuis, omdat er een aantal andere
locaties binnen de gemeente zijn
aangewezen als huis der gemeente.
Voor meer informatie hierover kunt
u contact opnemen met een van
de medewerkers van de afdeling
Publiekszaken (balie Burgerzaken)
0297-291631
Status van het huwelijk
Als twee mensen hun relatie willen
bezegelen, is het huwelijk één van
de mogelijkheden. Een huwelijk
is een van rechtswege erkende
vereniging tot duurzame levensgemeenschap. Het regelt de juridische
kant van het samenleven van twee
mensen. Een huwelijk begint met
de huwelijksvoltrekking door de
ambtenaar van de burgerlijke stand.

welijk in een andere gemeente dan
de aangiftegemeente is mogelijk.
U geeft 2, 3 of 4 meerderjarige
personen op als getuigen.
Als u aangeeft dat het huwelijk
in een andere gemeente dan de
gemeente van aangifte zal plaatsvinden, moeten alle documenten, inclusief een afschrift van de akte van
aangifte van het huwelijk, in bezit
komen van de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente
waar het huwelijk wordt gesloten.
Als u beiden buiten Nederland
woont en ten minste één van u de
Nederlandse nationaliteit heeft, dan
kunt u huwelijksaangifte doen in
Den Haag.

Meenemen
De huwelijksaangifte gaat op afspraak en moet minimaal 2 weken
voor het huwelijk plaatsvinden.
Het Ministerie van Justitie heeft
met de Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken (NVVB) besproken of er, vooruitlopend op een
wetsvoorstel, nu al vereenvoudiging
van de procedure van aangifte van
een huwelijk en van een registratie
van een partnerschap kan plaatsvinden.
De huidige regelgeving blijkt daar
inderdaad de mogelijkheid toe te
bieden en de gemeente De Ronde
Venen wil daar in het kader van de
deregulering, graag aan meewerken.

Burgerlijk en kerkelijk huwelijk
De huwelijkssluiting bij de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk
genoemd. Een kerkelijk huwelijk
mag pas worden voltrokken nadat
de (aanstaande) echtgenoten eerst
een burgerlijk huwelijk hebben
gesloten.

Gang van zaken
Een huwelijksaangifte werkt als
volgt:
U doet huwelijksaangifte in uw
woongemeente. Als u en uw partner
in verschillende gemeenten wonen,
kiest u zelf in welke van de twee
gemeenten u aangifte doet. Voor
sommige mensen (bijvoorbeeld
asielzoekers of mensen die diplomatieke status bezitten) gelden
afwijkende regels. Maak een
afspraak voor de aangifte in de
gekozen gemeente en neem alle
noodzakelijke documenten mee
naar de afspraak.
Tijdens de aangifte bespreekt u met
de ambtenaar van de gemeente de
huwelijksdatum en tijd en eventueel
de locatie. Voltrekking van het hu-

lijke stand twijfelt aan de inhoud
van het uittreksel van de GBA, mag
hij altijd aan het aanstaande bruidspaar om aanvullende akten van de
burgerlijke stand vragen.
• Als u buiten Nederland bent geboren en nog nooit een geboorteakte
heeft ingeleverd moet u deze alsnog
inleveren.
Voor een partner die vreemdeling
is en niet rechtmatig in Nederland
verblijft: een verklaring van de
vreemdelingenpolitie. Hiermee is
de ambtenaar van de burgerlijke
stand in staat te beoordelen of het
huwelijk niet in strijd is met de
openbare orde.

Daarom zal het vanaf 1 januari
2010 in grote lijnen niet meer nodig zijn om voor huwelijksaangifte
of aangifte van een partnerschap
akten van de burgerlijke stand op
te vragen.
• Als u beiden staat ingeschreven in
deze gemeente en u trouwt in deze
gemeente, dan is raadpleging van
de GBA voldoende om te beoordelen of u huwelijksbevoegd bent.
Akten van de burgerlijke stand en
uittreksels uit de GBA zijn dan niet
nodig.
• Als u in een andere gemeente
staat ingeschreven, maar in De
Ronde Venen huwelijksaangifte
doet, neemt u voor de ondertrouw
een uitgebreid uittreksel van de
GBA mee. Uittreksels van de burgerlijke stand zijn dan niet nodig.
• Als u beiden in onze gemeente
staat ingeschreven en hier huwelijksaangifte doet, maar elders gaat
trouwen, krijgen u een uitgebreid
uittreksel GBA mee. Hiervoor
moeten leges worden betaald. Ook
voor de akte van huwelijksaangifte
moeten leges worden betaald.
• In alle gevallen moet door de
aanstaande echtelieden een Verklaring van Burgerlijke Staat worden
ingevuld en ondertekend.
• Als de ambtenaar van de burger-

Bij het maken van de afspraak voor
huwelijksaangifte wordt met u bekeken welke documenten eventueel
nodig zijn.

Kosten
Donderdagmorgen om 9.00 en 9.30
uur kosteloos.
Huwelijk/Ger. Partnerschap (van
9.00 tot 16.00 uur) € 402,00
Huwelijk/Ger. Partnerschap andere
tijden€ 519,00
Huwelijk/Ger. Partnerschap zaterdag € 974,00

Tips
Kosten
Kosteloos trouwen is wettelijk gezien mogelijk. Informatie hierover
kunt u bij de gemeente krijgen.
Geregistreerd partnerschap
omzetten in huwelijk
U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk.
Daarvoor moet de ambtenaar van
de burgerlijke stand een akte van
omzetting opmaken. De omzetting
kan alleen in de eigen woonplaats
worden gerealiseerd.

*Deze informatie is afkomstig van de gemeente
De Ronde Venen. De Groene Venen is niet
aansprakelijk voor eventuele fouten/wijzigingen.
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Giovanna Bruidsmode, al meer dan 27 jaar een begrip

“Bij mij gaat niemand de deur uit met een
jurk waar ik niet achter sta”
Giovanna Bruidsmode. Vijfentwintig jaar gevestigd in de Molenhof en sinds twee jaar op het Mijdrechtse
Hofland. Al heel wat jonge aanstaande bruiden verlieten de speciaalzaak met een tip top keuze die de
mooiste dag van hun leven extra kleur zou gaan geven. Al is de trend nog steeds wit of gebroken wit. Toch
zie je de laatste tijd een overgang naar zwarte accessoires die een apart accent geven aan de in basis witte
jurk. Uitgangspunt voor Joke Verburg die al die jaren het vaste gezicht van Giovanna Bruidsmode is is dat
de keuze van de aanstaande bruid de juiste is. Heel erg belangrijk vindt Joke. 		
foto's patrick hesse
Meestal wordt er een afspraak
gemaakt om samen met een vertrouwelinge, vaak de moeder van de
bruid, te komen kijken wat er zoal
aan jurken voorhanden is. Aan de
koffie, natuurlijk met petit fourtje,
wordt er een overzicht gegeven van
het assortiment. Dat is nogal wat.
Maggie Sottero, Mary Lise, Sincerity, Linea Raffaeli, Lady Bird en
de twee nieuwkomers Blue en Enzoani. Al pratend komt de voorkeur
vanzelf boven en begint het passen
en meten. Staat een bepaalde jurk
echt niet is Joke toch wel degene
die dit op een vriendelijke manier
kenbaar maakt. Meestal door nog
even iets anders te pakken om op
die manier de verschillen te laten
zien. Het uitzoeken van een trouwjurk is een kwestie van gevoel. Als
bruid en nauwbetrokkene moet je
als het ware iets met de uiteindelijke keuze hebben. Joke assisteert
daar bij.
Door de jaren heen is nog steeds
gebleken dat wit de kleur is en
blijft. Dit is op zich niet zo vreemd.

De kleur roept immers de sfeer van
feestelijkheid op. Daar gaat het tenslotte om. Wat Joke wel signaleert
is dat er sinds enige tijd een hang
is naar zwarte details. Een band,
een versiering kortom een speciaal
accent. Voor wie dit wil is er een
ruime keuze.
Giovanna Bruidsmode is vaak te
zien op de speciale Love and Marriage avonden in de Amsterdamse
Theaterfabriek en de Utrechtse
Jaarbeurs. Op die manier laat
Giovanna zien dat de Mijdrechtse
bruidsmode zaak de regionale uitstraling heeft die het de afgelopen
jaren heeft opgebouwd.
Naast bruidsmode voor haar heeft
Giovanna Bruidsmode een ruime
collectie avondkleding voor hem en
haar in huis. Op zich niet zo vreemd
want je hebt verstand van zaken of
niet, toch?
Het liefst maakt Joke Verburg
afspraken vooraf. Zo weet iedere
aanstaande bruid zich verzekerd

van de juiste aandacht en de benodigde tijd om zo een belangrijke
keuze te kunnen maken. Het wil ook
nog wel eens voorkomen dat dit tijdens het weekend is. Geeft niet vindt
Joke, we gaan voor het uiteindelijke
resultaat. In alle rust.
Wat prettig is te weten is dat er
altijd een rek in de winkel staat
waar jurken voor 500 euro zijn te
bewonderen. Een bewijs dat mooi
niet perse heel duur hoeft te zijn.
De rest van het assortiment is vanaf
750 euro geprijsd.
Heb je dus trouwplannen en wil je
goed voor de dag komen, natuurlijk wil je dat, is een bezoek aan
de Bruidsmodezaak het aanraden
waard. Maak vrijblijvend een
afspraak en geniet van de vele mogelijkheden die je op je gemak kunt
bekijken en passen.
Giovanna Bruidsmode, Hofland 28,
3641 GE Mijdrecht.
Telefoon 0297 282816.
Of kijk op www.giovanna.nl.
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De mooiste dag van uw leven
middenin het Groene Hart!

Op zoek naar de perfecte locatie voor uw
bruiloft? De Strooppot in De Hoef biedt u de
ideale omgeving en alle faciliteiten voor een
onvergetelijke dag.

Schitterende plek

Culinair genieten

Entertainment

De Strooppot ligt aan het riviertje de
Kromme Mijdrecht, een vertakking van
de Amstel, middenin het Groene Hart.
Goed bereikbaar via de weg uiteraard,
maar u kunt er zelfs naar toe komen
varen. De landelijke omgeving is vriendelijk en rustig - en toch gunstig gelegen
ten opzichte van de snelwegen. Wel zo
prettig voor gasten die van verder weg
komen.

Smaken verschillen – daarom overleggen
we graag hoe u de dag culinair wilt invullen. Van een intiem diner of lunch tot een
fantastisch buffet voor een groot gezelschap, bij de Strooppot kan het allemaal.
En natuurlijk houden we rekening met
speciale dieetwensen. Om u te inspireren
hebben we een aantal arrangementen
samengesteld, deze zijn geheel naar
eigen voorkeur aan te passen.

In de benedenzaal is er een vast podium
aanwezig. Familieleden en vrienden die
op uw trouwdag iets bijzonders in petto
hebben, krijgen dus alle ruimte daarvoor.
Wilt u het feest graag verrijken met
professioneel entertainment, dan hebben wij goede contacten met meerdere
ervaren entertainers, bands en drive-in
discotheken.

Sfeervolle ruimtes

Huis der Gemeente

Met meerdere ruimtes die flexibel uit te
breiden zijn, kunnen we goed inspelen
op uw wensen en de omvang van het
gezelschap. De bovenzaal heeft een
warme, landelijke sfeer. Beneden is er
een royale, eigentijds ingerichte zaal.
Het aangrenzende terras is met een
tent te overdekken en ook het weiland
achter het pand kan bij het feest betrokken worden. De Strooppot is geschikt
voor gezelschappen tot ongeveer 200
personen.

Sinds 2009 is het ook mogelijk om elkaar
in de Strooppot het Ja-woord te geven
onder begeleiding van een ambtenaar
van de Burgerlijke Stand.

De Strooppot, Oostzijde 42-43, 1426AE De Hoef, telefoon: (0297) 59 37 77, e-mail: info@strooppotnl.

Kom eens langs!
Een unieke locatie. Uitstekende
faciliteiten. En een team dat voor
u klaar staat om van uw lunch,
diner, receptie en feest een geweldige ervaring te maken. Komt
u binnenkort eens langs om de
sfeer te proeven en uw wensen
met ons te bespreken? Kijk op
www.strooppot.nl of stuur een
e-mail naar info@strooppot.nl
voor het maken van een afspraak.
De koffie staat klaar!

www.strooppot.nl
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Doe mee aan onze Valentijn-prijsvraag
en maak kans op een weekend in een
Bilderberg hotel.
Nog twee weken en dan is het weer Valentijn.
Weet u al hoe u de man of vrouw van uw
dromen gaat verrassen? Misschien wel met
een droomweekend. Als u meedoet aan onze
Valentijn-prijsvraag, maakt u zelfs kans op
een gratis droomweekend voor twee!
Wat kunt u winnen?
Met een Opel Astra 1.4 Turbo Sport OPC Line, ter beschikking
gesteld door Van Kouwen Automotive Group, rijdt u naar één van
de 19 Bilderberg hotels in ons land voor een romantisch verblijf,
bestaande uit een welkomstcocktail, een viergangen diner, een
overnachting in een luxe tweepersoonskamer en een heerlijk
Bilderberg ontbijtbuffet.
Wat moet u doen?
Meedoen is simpel: we zijn op zoek naar uw allermooiste liefdesverhalen. De drie mooiste en meest ontroerende verhalen die we
ontvangen worden in deze krant gepubliceerd. De inzender van het
beste verhaal mag bovendien een weekendje met een auto van
Van Kouwen naar een Bilderberg hotel. Mail uw inzending
(maximaal 500 woorden) naar: valentijn@degroenevenen.nl.
U kunt deelnemen tot uiterlijk 14 februari 18.00 uur.
De winnaar wordt bekend gemaakt in onze editie van
vrijdag 18 februari a.s.

DE GROENE
VENEN
Deelname voorwaarden
1. De gewonnen prijzen (auto en hotel)
kunnen worden opgenomen tot 31-122011, met uitzondering van de feestdagen en op basis van beschikbaarheid.
2. Prijswinnaar dient in het bezit te zijn van
een geldig rijbewijs.
3. De prijs is geldig in alle 19 Bilderberg
hotels in Nederland en wordt uitgekeerd
in de vorm van een voucher. Voor enkele
hotels geldt een toeslag van 25-50 euro
per persoon. Deze toeslag maakt geen
deel uit van de gewonnen prijs.
4. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan
derden, worden niet in geld uitgekeerd
en kunnen niet worden ingewisseld voor
andere prijzen.
5. Door deelname aan de prijsvraag kent
de winnaar de organisator het recht toe
naam en foto te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder bijkomende
compensatie.
foto’s: van kouwen automotive group,
bilderberg
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Niels Fokkema verhuurt bijzondere trouwauto's

In een limousine naar het gemeentehuis
Een ritje in een 9 meter lange limousine is niet langer het alleenrecht van de grote sterren der aarde. Voor
het bruidspaar, dat zich tijdens de huwelijksdag comfortabel wil laten vervoeren, heeft Niels Fokkema een
keur van limousines beschikbaar. “Je komt er wel mee aan op zo’n dag,” verzekert Niels.
door piet van buul

Toen Niels Fokkema een paar jaar
geleden, puur uit liefhebberij voor
zichzelf, een Hummer kocht was
dat voor hem, achteraf gezien, het
begin van een nieuwe carrière. “De
meningen over de Hummer zijn nogal
verdeeld,” weet Niels. “Je bent vóór
of tegen het rijden in zo’n grote auto.
Ik ken de bezwaren maar desondanks
is het voor mij een bijzonder vervoermiddel waar ik met veel plezier in
rijdt.” Waar Niels ook kwam, met zijn
Hummer trok hij altijd veel bekijks.
Al snel kwam hij tot de ontdekking
dat er nogal wat mensen zijn die ook
zelf best eens een keer in zo’n auto
willen rijden. Verzoeken om hem
eens voor een bijzondere gelegenheid
te mogen lenen, brachten hem op het
idee om een eigen bedrijf te beginnen. Hij legde zich toe op de verhuur
van limousines en andere bijzondere
auto’s en merkte dat daar veel belangstelling voor was. Inmiddels kan
Niels beschikken over een wagenpark van een dertigtal limousines
van verschillende merken. Vooral bij
bruidsparen is de limo erg in trek.
Een bijzondere auto
De limousine komt oorspronkelijk
uit Amerika. Er zijn daar slechts
een stuk of tien echte limo bouwers.

foto's patrick hesse

Niels: “Vijf jaar geleden had je alleen
de Lincoln. Inmiddels zijn er limo’s
van meerdere merken zoals Chrysler,
Range Rover, Hummer, Cadillac en
Bentley. Ik heb zelf twee limo’s en
de derde is in bestelling en komt binnenkort. Ik kan beschikken over een
netwerk door het hele land en men
kan bij mij dus altijd terecht. Waar
men ook zit in Nederland, ik zorg
dat er een limo op de afgesproken
tijd beschikbaar is. Een limousine is
een luxe auto van 9 meter lang. Er
zijn er ook wel van 12 meter, maar
die zijn nogal onhandig. Je hebt een
enorme draaicirkel en je komt er
in de meeste woonwijken letterlijk
niet mee gedraaid. Het interieur is
uiteraard erg comfortabel. Er zit
een ruime bank in en we vervoeren
maximaal acht personen. Wanneer
je meer passagiers meeneemt ben je
een bus in de zin van de wet en dan
gelden weer andere regels. Er zit een
bar in van drie à vier meter. Uiteraard voorzien van champagne. Verder
is er TV in de auto en kun je DVD’s
afspelen. Het interieur is sfeervol
verlicht en het dak is een sterrenhemel. Heel romantisch dus en ideaal
voor een bruiloft. Wanneer je zo het
Raadhuisplein op komt rijden maak
je wel indruk. Je kunt uiteraard ook

meerdere limo’s huren zodat je de
daggasten ook zo’n luxueus vervoer
aanbiedt. Dat maakt je dag wel af.”
Vele toepassingen
Naast bruiloften en partijen wordt
Niels ook regelmatig benaderd voor
allerlei andere activiteiten. “Dan kun
je denken aan bedrijfsuitjes, waar
het personeel een dagje uit gaat met
een paar limo’s. Laatst hebben we
een groep mensen met twee limo’s
naar de televisiestudio’s in Hilversum
gebracht. We doen ook Schiphol
transfers, met bijzondere gasten die
van de luchthaven naar het hotel willen. Verder zijn we vaak betrokken bij
foto- of filmopnamen en bij promotieactiviteiten van bedrijven die op
een bijzondere manier hun producten
willen presenteren. Daarnaast zijn
we ook regelmatig present op gala’s
of bijzondere evenementen. Zo zijn
we half februari met een Hummer en
een limo bij het Veenlandencollege in
Mijdrecht.

deze auto’s worden vaak ingezet bij
bruiloften,” zegt Niels.
Men kan een limo huren voor minimaal anderhalf uur, voor een dagdeel
of een hele dag.
Belangstellenden kunnen terecht op
de site www.limonodig.nl wanneer
men een limousine wil bestellen en
op de site www.ferraritehuur.nl wan-

neer de belangstelling uit gaat naar
een sportauto. Op basis van de via de
site verstrekte gegevens maakt Niels
een offerte en neemt hij contact op
om de afspraken verder af te ronden.
Niels Fokkema is ook telefonisch te
bereiken in Nieuwveen 0172 539779.

Een limo huren
Niels Fokkema verhuurt niet alleen
limousines. Men kan bij hem ook
sportwagens huren. “We verhuren
Ferrari’s, Lamborghini’s en Porsches
voor tal van gelegenheden. En ook

Nieuw van Weleda: Granaatappel Gezichtsverzorging
Speciaal voor je huid vanaf je
veertigste jaar ontwikkelde
Weleda een nieuwe gezichtsverzorgingslijn. Granaatappel Verstevigende Dag- en Nachtcrème en
Granaatappel Verstevigend Serum
voor een blijvend mooie gezichtshuid!
Nieuwe Granaatappel Verstevigende
Gezichtsverzorging van Weleda geeft
alles wat je huid nodig heeft vanaf
je veertigste jaar. Granaatappels
zitten boordevol antioxidanten die
de effecten van vroegtijdige huidveroudering tegengaan. Granaatappel Gezichtsverzorgingsproducten
verzorgen, verstevigen, hydrateren
en stimuleren de celvernieuwing; de
huid wordt steviger en gladder en
krijgt een frisse, gezonde uitstraling. En dan de geur: stimulerend en
inspirerend!
De producten zijn 100% natuurlijk,
dus vrij van synthetische stoffen, en bevatten ingrediënten als
pluimgierst en biologisch geteelde
granaatappels. Granaatappel Gezichtsverzorging is een welkome aanvulling op de vorig jaar
door Weleda geïntroduceerde Granaatappel Lichaamsverzorgingsproducten.
De nieuwe Granaatappel Gezichtsverzorgingslijn bestaat uit:
• Granaatappel Verstevigende Dagcrème:
verzacht rimpels, bevordert de huidelasticiteit en stimuleert de celvernieuwing.
• Granaatappel Verstevigend Serum: voelt
aan als een gel, verfrist de huid en zorgt
voor onmiddellijke hydratatie.
• Granaatappel Verstevigende Nachtcrème:
stimuleert de natuurlijke regeneratie,
celvernieuwing en de opbouw van de
opperhuid.

Beauty Studio Gewoon Mooi in Mijdrecht is
een Weleda Partner schoonheidsspecialist.
Vanaf 1 januari kunt u hier genieten van een
Luxe Weleda behandeling met de Granaatappel gezichtsverzorgende producten. De prijs
van deze behandeling is 65 euro en u krijgt
hierbij een Weleda Granaatappel dagcreme
kado. Voor meer informatie kunt altijd bellen
0297 242295 of mailen naar
info@beautystudiogewoonmooi.nl.
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Martin Keers mannenmode speciaalzaak

Specialist in kleding voor de bruidegom
Bij een trouwerij is de bruid vaak het stralende middelpunt in haar
bijzondere bruidsjurk. Samen met haar perfect geklede bruidegom
beleven ze de dag van hun leven. Mannenmodezaak Martin Keers is
gespecialiseerd in kleding voor de bruidegom. Uiteraard helemaal op
maat en in harmonie met de kleding van de bruid.
door piet van buul

De modezaken van Martin en Margo
Keers bevinden zich in het hartje van
het Mijdrechtse winkelcentrum. Waar
Margo zich met haar damesmode
speciaalzaak richt op de vrouwelijke
clientèle kunnen de mannen bij
Martin terecht. “We hebben onze
zaak zo ingericht,” zegt Martin, “dat
beide onderdelen weliswaar met
elkaar verbonden zijn, zodat het voor
de klanten makkelijk is door te lopen.
Maar elke zaak heeft toch zijn eigen
karakter en sfeer. Met de aanduiding
‘speciaalzaak’ willen we aangeven dat
het bij ons niet om doorsnee kleding
gaat. Wij hechten er ook aan om onze
klanten alle aandacht te geven en
onze deskundigheid staat borg voor
een goed advies.”
De trouwkleding voor de bruidegom
is een specialisme dat Martin ziet
als een extra toevoeging. “Je kunt er
toch van uit gaan dat de bruiloft voor
het bruidspaar een hoogtijdag moet
worden, waar ze de rest van hun
leven met plezier op terugkijken. En
op zo’n dag wil je ook graag feestelijk
gekleed gaan. Bij de keuze van een
trouwkostuum is het van belang te
weten wat de bedoeling is. Je kunt
kiezen voor een bijzonder pak, dat

foto patrick hesse

je in principe alleen voor die dag
aanschaft en hoogstens later nog een
enkele keer bij een bijzondere gelegenheid draagt. Je kunt ook kiezen
voor een mooi pak dat je ook na de
bruiloft nog regelmatig kunt dragen,
zonder dat iedereen meteen roept dat
je je trouwpak aan hebt. Wij hebben
op het gebied van maatpakken een
uitgebreide collectie, zodat wij iedere
bruidegom goed kunnen kleden.
Daarbij gaan we uit van standaard
pakken, waarbij de pasvorm uiteraard
primair staat. Het kan dus zijn dat de
pantalon en het colbert verschillend
van maat zijn. Maar het kostuum als
geheel moet wel perfect op maat
zijn.”
In harmonie
Voor de bruidegom is het kostuum
dus de basis. “Daar komen dan de accessoires bij zoals een gilet, het overhemd en de das,”zegt Martin. “Die
moeten dan wel in harmonie zijn met
de kleding van de bruid. Nou is het
goed gebruik dat de bruidegom niks
mag weten over de bruidsjurk. Maar
wanneer hij bij ons komt, zijn er altijd
wel secondanten die wel weten wat
de bruid zal gaan dragen. Die kunnen

dan op een subtiele manier de keuze
in de goede richting sturen.”
In tegenstelling tot Valentijn, waar
het gaat om heimelijk liefdes, kent
een bruidspaar elkaar door en door.
“De bruiloft is voor hen een hoogtepunt in hun leven. Op zo’n dag ben
je het stralende middelpunt van het
feest en feestelijke kleding draagt
daar zeker toe bij.”
Bruidegom’s Best
Martin Keers werkt op het gebied
van kleding voor de bruidegom,
samen met een aantal collega speciaalzaken onder de naam ‘Bruidegom’s Best’. “We vormen een soort

denktank die een paar keer per jaar
overleg met elkaar hebben en ideeën
uitwisselen. We hebben ook een unieke service ontwikkeld. Wanneer bruid
en bruidegom perfect gekleed gaan,
willen familieleden, wederzijdse
ouders en getuigen er natuurlijk ook
goed uitzien. Wanneer andere bruiloftsgasten hun kleding bij ons kopen,
dan verstrekken wij het bruidspaar
cadeaubonnen. Op die manier kan er
nog wat terugverdient worden op de
bruidskleding en daarnaast weet ook
de familie zich verzekerd van het feit
dat ze goed gekleed naar het feest
gaan. Meer informatie op

www.bruidegomsbest.nl.

Martin Keers is niet alleen bruidegomspecialist, maar heeft nog veel
meer in huis. In de sfeervolle kledingzaak vindt elke man de mode van zijn
smaak voor elke gelegenheid, van
casual tot outdoor, van sportief tot
trendy en van business tot feestelijk.
Samen met de damesmodezaak van
Margo Keers het ideale adres voor de
kleding van de bruiloftsgasten.
Martin Keers mannenmode speciaalzaak is gevestigd aan de Dorpsstraat
27 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 241720.

www.keerskleding.nl.
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Juwelencentrum Koek is trouwringenspecialist

Een trouwring symboliseert verbondenheid
Het huwelijk is een verbintenis die twee mensen met elkaar aangaan.
Dat is een heel persoonlijke aangelegenheid. Steeds vaker zoeken mensen dan ook naar trouwringen, die helemaal bij hen passen, om die verbondenheid tot uitdrukking te brengen. De tijd van de bolle geelgouden trouwringen lijkt voorbij. Juwelencentrum Koek heeft zich volledig
gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van persoonlijke en
aparte trouwringen.
door piet van buul

Juwelier en diamantair Ed Koek
heeft iets met trouwringen. Negen
jaar geleden is hij een heel eigen
lijn begonnen. “We begonnen in de
winkel met een paar modellen. Die
werden helemaal naar wens van
de klanten gemaakt. Onze mogelijkheden waren in feite onbeperkt.
De belangstelling groeide snel en
inmiddels zijn we uitgegroeid tot
trouwringenspecialist van internationale allure. Wij hebben een eigen
lijn ontwikkeld onder de naam Dora
trouwringen. Wij leveren ringen aan
zo’n 350 juwelierszaken in Nederland en Duitsland.
Via de site www.dora-trouwringen.nl
bieden wij onze collectie aan. Men
vindt daar de basismodellen, waarvan
wij in eigen atelier de ringen geheel
naar wens van de klant maken. In
ons atelier zijn een aantal specialisten werkzaam die niks anders doen.
Daardoor hebben we in de loop
der jaren een waanzinnige collec-

foto's patrick hesse

tie opgebouwd. We kunnen ringen
leveren in rood- geel- en witgoud,
al dan niet bezet met briljanten van
hoge kwaliteit. Ondergebracht in een
low budget collectie kan men heel
bijzondere ringen vinden tegen een
zeer betaalbare prijs.”
Diamantair Ed Koek heeft ook een
speciale collectie ringen ontwikkeld
onder de naam Diamond Lovers. Bij
die ringen spelen diamanten uiteraard een grote rol. “Het leuke bij ons
is dat de modellen geheel naar wens
zijn aan te passen zodat het bruidspaar uiteindelijk een exclusief paar
ringen heeft waar er geen tweede
paar van bestaat. En we werken
tegenwoordig ook veel met Edelstaal,
Titanium en Zilver. De kleur van ons
edelstaal is ongelofelijk mooi en is
bijna niet meer te onderscheiden van
platina. Het is een stuk harder dan
goud of zilver, waardoor krassen en
beschadigingen veel minder voorkomen.” Ook voor deze collectie heeft

Ed een aparte website beschikbaar.
Op www.stalen-titaniumtrouwringen.
nl kan men het uitgebreide aanbod
bekijken.
Ringen voor het leven
“Trouwen is een belangrijke gebeurtenis in je leven,” zegt Ed. “Je belooft
elkaar om de rest van je leven samen
op te trekken. De ringen bezegelen
die band. Die ringen hebben dan ook
een eigen persoonlijk verhaal. En
ik vind het dan ook altijd weer een
eer wanneer wij die ringen mogen
maken. Voor het uitzoeken van ringen

Slimness helpt u definitief af te rekenen met uw overtollige kilo’s
bijvoorbeeld Alli of Promimed) die
zulke wonderen verrichten. Het is
en blijft noodzakelijk dat je jouw
eetpatroon voor altijd aanpast en in
de gaten houdt!
Blijvend kilo’s kwijt raken doe je
het beste met een opdracht die je
jezelf geeft. Minder en bewuster
eten. Bij Slimness begeleiden ze u
zodat u juist op de langere termijn
prima resultaten boekt.

Ruim vijftig procent van alle Nederlanders heeft overgewicht. Dat
varieert natuurlijk van ‘niet meer in
je spijkerbroek passen’ tot ernstig
overgewicht. Om dit vaak nijpende
probleem op te lossen wordt er
vaak in advertenties gesproken
over preparaten die vet oplossen of
extra calorieën verbranden. Helaas
bestaan er geen preparaten (zoals

Afvallen zonder dieet is de beste
manier om blijvend kilo’s kwijt te
raken. Het wonderdieet bestaat
zoals eerder aangehaald namelijk
niet. Diëten zijn op lange termijn
moeilijk vol te houden. Bijna iedereen stopt na verloop van tijd en zit
daarna weer op het oude gewicht,
of is zelfs zwaarder dan voorheen.
Om dit te voorkomen kan Slimness
je begeleiden!

Wat tevens goed is te weten is dat
Slimness is aangesloten bij de BGN.
Dit houdt in dat de kosten van uw
consult door meerdere zorgverzekeraars vergoedt worden, in de aanvullende pakketten. BGN staat borg
voor de vakkennis waaraan de leden moeten voldoen alvorens toe te
mogen treden tot de Beroepsgroep.
De beroepsnaam gewichtsconsulent
is niet beschermd. Dat betekent
dat iedereen zich zo mag noemen.
Door voor Slimness te kiezen bent
u verzekerd van een professionele
en deskundige begeleiding. Uit eten
gaan past in de lijn die Slimness
voor je uitzet. Bij Rendez Vous ziet
u namelijk meteen op de kaart door
middel van het Slimness logo welke
gerechten de meest bewuste keus
zijn.
Voor meer info kijk op de
vernieuwde website www.slimness.nl.

moet je ook de tijd nemen. Vandaar
dat we daar meestal een aparte
afspraak voor maken. Onze collectie
is zo omvangrijk dat ik de mensen
altijd adviseer om eerst eens rustig
op onze verschillende sites te kijken.
Daardoor kan men zich alvast een
idee vormen, welke kant men op wil.
En dan kunnen we hier in de zaak
vervolgens in alle rust een mogelijke
keuze verder uitwerken. We hebben hier op de eerste verdieping van
onze winkel in Mijdrecht een aparte
showroom ingericht. Wanneer ik hier
klanten ontvang zeg ik wel eens gekscherend dat we ons ‘in hoger sferen’
bevinden.”

“Doordat we elke stel ringen heel
persoonlijk en in eigen atelier maken,
kunnen we doorgaans ook goedkoper leveren dan vele anderen,” zegt
Ed Koek. “Overigens doen we niet
alleen aan ‘nieuwbouw’ maar ook aan
‘verbouw’. We kunnen ook bestaande
ringen opnieuw opmaken. Het komt
ook voor dat men van de ringen
van de overleden ouders een nieuw
sierraad wil laten maken. Bij ons zijn
de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.
Ringen zijn echt ons ding.”
Juwelencentrum Koek is gevestigd
aan de Dorpstraat 33 in Mijdrecht.
Tel. 0297 283456.

www.juwelencentrum.nl
Ringen is ons ding
Voor mensen die op zoek zijn naar
trouwringen, biedt Juwelencentrum
Koek een uitgebreide collectie van
ringen, die geheel op maat en geheel
naar ontwerp overeenkomstig de
wens van de klant gemaakt worden.

Openingstijden: maandag van 13.00
tot 18.00 uur, dinsdag t/m donderdag
van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van
09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur. Bezoek aan
de showroom voor trouwringen bij
voorkeur op afspraak.
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Als u gaat trouwen of al getrouwd bent
Als u dit jaar gaat trouwen is het verstandig om van tevoren na te gaan
of er in uw situatie huwelijkse voorwaarden moeten worden gemaakt.
Ook tijdens het huwelijk kunnen huwelijkse voorwaarden worden gemaakt of aangepast. Laat u adviseren door Fanoy Forsthövel Netwerk
Notarissen: als u gaat trouwen, maar ook als u al getrouwd bent.
U gaat trouwen
Als u gaat trouwen (dit geldt ook
voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap) moet u kiezen
of u in gemeenschap van goederen
of op huwelijkse voorwaarden wilt
trouwen. Als aanstaande echtgenoten vóór het huwelijk bij de
notaris niet een akte van huwelijkse
voorwaarden laten opstellen, bent
u op grond van de wet automatisch
in gemeenschap van goederen
getrouwd. Door de voltrekking van
het burgerlijk huwelijk, smelten
de vermogens van de echtgenoten
samen. Beiden zijn dan gezamenlijk
eigenaar van het totale vermogen;
zowel bezittingen als schulden. Ook
hetgeen tijdens het huwelijk wordt
verkregen en de schulden die door
(één van) de echtgenoten worden
gemaakt, vallen in de gemeenschap.
Een uitzondering vormen onder
meer schenkingen en erfenissen
die een echtgenoot vóór of tijdens
het huwelijk krijgt, indien door de
schenker of in een testament uitdrukkelijk is bepaald dat deze niet
in de gemeenschap van goederen
vallen (uitsluitingsclausule). Komt
er een einde aan het huwelijk, dan
heeft elke echtgenoot recht op
de helft van de gemeenschap van
goederen. Veel ondernemers kiezen

Kadotip voor
met belastin de feestdagen
gvoordeel:
Denkt u eens
aan he

onder andere met het oog op de
mogelijke risico's van het ondernemerschap voor huwelijkse voorwaarden, waarmee wordt beoogd
dat de vermogens (en de risico's)
van de echtgenoten gescheiden
blijven. Huwelijkse voorwaarden
alleen zijn echter niet voldoende
om dit te kunnen bereiken, ook de
feitelijke en financiële gedragingen
van de echtgenoten zijn van belang.
Een andere reden om voor huwelijkse voorwaarden te kiezen is dat
niet al het vermogen -bijvoorbeeld
familiekapitaal- gemeenschappelijk
moet worden.
U bent al getrouwd
Het is ook mogelijk om tijdens
het huwelijk nog voor huwelijkse
voorwaarden te kiezen. Bijvoorbeeld omdat één van u beiden een
onderneming start. Met het oog
op eventuele ondernemingsrisico's
kunnen huwelijkse voorwaarden
voor de bescherming van de andere
echtgenoot zorgen omdat hiermee
de vermogens van beide echtgenoten worden gescheiden.
Hebt u voorafgaand aan het
huwelijk huwelijkse voorwaarden
gemaakt en heeft u hier al een tijd
niet naar gekeken, dan is het goed
om deze weer eens uit de 'la' te

t schenken va
envelop maakt
n geld. Ook m
u iemand blij.
et een lege
Wij kunnen vo
vullen met ee
or u de envelo
n ‘papieren sc
p
henking’.
Een belastingv
rij cadeau uitd
elen maakt de
feestelijk. Voor
cember extra
deze en ande
re eindejaarsti
onze website
ps gaat u naar
.

halen. Veel huwelijkse voorwaarden
ondergaan namelijk het lot van 'verwaarlozing'. Echter, gezien de uitgebreide rechtspraak over geschillen
bij echtscheiding moeten huwelijkse
voorwaarden actief worden beleefd
én uitgevoerd. Het is dus belangrijk
dat u regelmatig stilstaat bij de
inhoud van het contract. Als uw
huwelijkse voorwaarden niet meer
naar wens zijn, kunt u deze tijdens
het huwelijk via de notaris wijzigen.
Wij adviseren u graag over de
inhoud van uw huwelijkse voorwaarden en kunnen voor u nakijken

of uw huwelijkse voorwaarden nog
'up to date' zijn.

Meer informatie vindt u op onze
website www.fanoyforsthovel.nl.

Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl
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Eerste 'Twedding' voltrokken in Zeist
Ruim 400.000 Nederlanders zijn actief op
Twitter, de berichtendienst waar mensen
elkaar korte boodschappen van max 140
tekens sturen.
René Hoksbergen (48) had er genoeg aan
om zijn geliefde Jannetta Dorsman (44) via
een 'tweet' (twitterberichtje) ten huwelijk te
vragen. Het werd de aanleiding tot het eerste
Twitterhuwelijk, ook wel Twedding genoemd.
Niet alleen Jannetta las namelijk het berichtje, maar ook tal van bedrijven en al gauw
regende het aanbiedingen om het bruidspaar
te helpen hun bruiloft te regelen. Wedding-

planners en fotografen boden belangeloos
hun diensten aan, evenals grafisch ontwerpers
voor de trouwkaart. Bilderberg Kasteel ‘t
Kerckebosch in Zeist verzorgde de huwelijksvoltrekking, het diner en de bruidskamer. De
Twedding kwam uiteindelijk tot stand met
medewerking van zo’n 200 vrijwilligers en
meer dan 125 bedrijven en was via Twitter en
Second Life te volgen. Niet alleen de liefde
van het kersverse echtpaar stond deze dag
centraal, maar ook de Stichting Pink Ribbon,
waar door twitteraars, bruiloftsgasten en
artiesten geld voor werd ingezameld.

Liefde van twee personen
gaat door de maag!
Veuve du Vernay Cremant, rose, brut
of demi-sec in een luxe koeler met twee
champagne glazen en overheelijke
aardbeien chocolaatjes!

€ 37,50

Het kersverse Twitterbruidspaar bij
Bilderberg Kasteel 't Kerckebosch in Zeist.
foto's danielle koomen

Prinselijk Proeven - Dorpsstraat 44 - 3645 ED Mijdrecht
www.prinselijkproeven.nl - 0297-274750
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