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De meest complete krant voor de mooiste dag van je leven.

“Op deze foto is goed te zien wat het vak huwelijks-
fotografie zo leuk maakt. Het is nog steeds zo dat een 
bruidspaar zichzelf wil herkennen in een foto. Maar de 
manier waarop is voor mij, als fotograaf, verfrissend.
Het mag namelijk steeds creatiever! Mensen durven het 
steeds meer aan de fotograaf over te laten. Dit geeft mij 
meer vrijheid om mijn vak uit te oefenen. 
Zo kwam ik voorheen vooral in parken voor een bruids-
reportage, tegenwoordig vind je mij steeds vaker op au-
tosloperijen, industrieterreinen, stations, havens etc. Mijn 
doel blijft wel een reportage af te leveren dat echt bij het 
bruidspaar past. 

Bruidsshows op 28 en 29 oktober
 - Collectie 2009 - 

in het ExpoCenter (Hengelo Ov)

Iwan’s kijk op emoties



“Dit is de sfeer die je van een 
bruidsmodezaak mag verwachten”

Bruidsmode Lisa is verhuisd. Bruiden 
kunnen nu in een sfeervolle omgeving 
op zoek naar de mooiste bruidsjurk met 
de daarbij passende accessoires. Op de 
nieuwe locatie aan de Drienerstraat is 
volop keus in de allernieuwste trends op 
het gebied van bruidsmode.

Oog voor detail
Bruidsmode Lisa staat bekend als een 
bruidsmodezaak met oog voor detail. 
“We hebben hier een grote collectie 
bruidsmode”, aldus Doreen Veldhuis, 
eigenaresse van Bruidsmode Lisa. 
“Gewenste aanpassingen aan de jurk 
verrichten we in ons eigen atelier. Met 
een kleine verandering en de juiste ac-
cessoires maken we zo een creatie die 
precies bij de bruid past. De accessoires 
variëren van schoenen tot hoeden en van 
haaraccessoires tot bijpassende sieraden. 
Tevens zijn wij gespecialiseerd in de 
juiste bruidslingerie.” 
Doreen is blij met het nieuwe pand aan 
de Drienerstraat. “We hebben hier niet 
alleen meer comfort, maar ook betere 

presentatiemogelijkheden. De nieuwe lo-
catie is beter te bereiken en biedt tevens 
meer parkeergelegenheden. Het interieur 
is modern, warm en chique ingericht, 
echt een stijl die je van een bruidsmode-
zaak mag verwachten. Elke aanstaande 
bruid heeft meer dan voldoende privacy 
doordat de pasruimtes ver van elkaar 
gescheiden zijn.”

Bruids- Modeshow
Op zondag 19 oktober kunt u de nieu-
wste collectie van Bruidsmode Lisa 
bewonderen tijdens een speciale Bru-
ids- Modeshow. “Dat wordt dit keer echt 
bijzonder”, zegt Doreen enthousiast. 
“De locatie is het Rabotheater, waar een 
theaterzaal voor de gelegenheid prachtig 
is ingericht. Deze zaal kun je overigens 
ook reserveren voor je bruiloft. Daar 
vindt ‘s middags en 
’s avonds een Bruids- Modeshow plaats 
met verschillende deelnemers die allen 
betrekking hebben op een bruiloft.” 
Na de middagshow en voor de avond-
show kunnen de gasten na reservering 
gebruikmaken van een high tea. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.rabotheater.nl.

“Aan eenheidsworst doe 
ik niet”

Hessel Bosch vestigde zichzelf 38 
jaar geleden als professioneel fo-
tograaf. Een fotograaf met passie 
voor zijn vak. Bijna veertig jaar later 
is de lol er nog steeds niet af. “Sterk-
er nog, ik vind het nu zelfs nog veel 
leuker dan toen ik begon.”

Hessel staat bekend als een eigenzin-
nige fotograaf. Eigenzinnig, omdat hij 
precies weet wat hij wil en daaraan doet 
hij geen concessies. Hij levert vakwerk of 
anders niets. “Aan eenheidsworst doe ik 
niet”, vertelt hij. “Mijn foto’s zijn altijd 
bijzonder en mijn locaties apart, zeker 
als het om bruidsfotografie gaat. Zo’n 
dag is bijzonder en de foto’s moeten 
een prachtige herinnering zijn. Samen 
met het paar kies ik de locatie en dat 
kan overigens ook alleen een binnen- of 
alleen een buitenserie zijn. Alle series 
worden in ieder geval gekenmerkt door 
mijn losse manier van fotograferen. 
Er wordt niet geposeerd en ik maak 
met een lange telelens zeer natuurlijke 
foto’s.”

Trouwalbum sponsoren
Met zijn bijzondere fotografie won hij 
inmiddels tientallen vakprijzen, waar-

onder een aantal eerste prijzen voor 
bruidsfotografie. Wie Hessel inhuurt 
om een bruiloft vast te leggen, kan dus 
rekenen op vakmanschap. Vakmanschap 
dat overigens niet duur hoeft te zijn. Zo 
biedt Hessel een bijzondere manier om 
de kosten beheersbaar te houden. “Het 
bruidspaar kan ervoor kiezen het album 
te laten sponsoren. Familie en vrienden 
kunnen bij mij sponsorcheques kopen, 
waarvan het album geheel of gedeeltelijk 
betaald kan worden. Dat kan veel sche-
len, want iedereen weet dat een bruiloft 
prijzig kan zijn.”

Wilt u meer weten of bent u benieuwd 
naar de eigenzinnige foto’s van Hessel 
Bosch? Neem dan eens een kijkje op 

www.hesselbosch.nl

Eigenzinnige 
fotograaf Hessel Bosch:

Kaarten voor de Bruids- Modeshow zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop.

Reserveer nu via telefoonnummer 074 - 291 15 10 
Voor meer informatie:  www.bruidsmodelisa.nl

AKTIE:
Tegen inlevering van deze bon, 
20% korting op alle kleurverzorgende 
producten! (aktie geldig t/m 30 
oktober 2008)

Blijf
jezelf!!
Dag zomerse beachlook, hallo najaar! 
Voor Sjiek Haar en Make-up is het 
bruiloftseizoen weer in volle gang! 
Kleuren voor je bruiloft is voor elke 
bruid iets om goed over na te denken. 
Geraffineerde kleurschakering of hele-
maal iets anders? Alles is mogelijk. Het 
belangrijkste is  dat je jezelf blijft op 
jouw dag. Altijd blond lang haar gehad 
en nu toch maar kort en donker? Denk 
er nog even over na! Het is natuurlijk 
wel de bedoeling dat je jezelf nog herk-
ent op je eigen trouwfoto’s! Dus laat je 
adviseren bij Sjiek!
Tips voor een perfect bruidsarrangement 
bij Sjiek Haar en Make-up:
1. Plan je proefkapsel en proef 
make-up op de dag dat je ook je trou-
wjurk past. Zo zie je gelijk het totaalp-
laatje en tevens of alles goed op elkaar 

is afgestemd.
2. Knippen en kleuren: +/- 2 
weken van tevoren. Na twee weken zit 
je haar het best, ook voorkom je dat je 
op je bruiloft nog met een gekleurde 
hoofdhuid rondloopt!

“U geeft partycentrum Bruins de verant-
woordelijkheid en Uw feest wordt van de 
eerste tot de laatste noot geregeld”. Monique 
Bruins, de enthousiaste jonge bedrijfsleidster 
is er met recht trots op dat ze deze slogan 
telkens weer waar kan maken. “En dat heeft te 
maken met de multifunctionaliteit van ons za-
lencomplex en met het feit dat we altijd gelijk 
inspringen op nieuwe ontwikkelingen. We zijn 
doorlopend aan het vernieuwen.”

Multifunctionele zaalindeling
Aan de buitenkant is niet af te zien welk een ruimte 
en mogelijkheden partycentrum Bruins heeft. Het 
gezellige bruine cafe aan de voorkant kan door mid-
del van verplaatsbare tussenwanden vergroot worden 
en bijvoorbeeld direct verbonden worden met een 
van de pronkzalen: “de hof van Saterslo”. 

“Dit is de grote zaal ofwel de kasteelzaal”, zegt 
Monique. Deze ruimte staat centraal bij de grote 
feesten. Het interieur refereert aan het oude kasteel 
dat vroeger in Saasveld heeft gestaan. Prachtige 

Italiaanse fresco’s, Romeinse zuilen, Twentse wand-
schilderingen, Inca-hiërogliefen en een schitterende 
sterrenhemel  zijn versmolten tot een sfeervolle 
ruimte waarin u zich in een sprookje waant. 

Video
Op een groot videoscherm kunnen foto’s van het 
bruidspaar vertoond worden en wordt verder de 
gehele dag een live registratie van het feest vertoont 
welke na afloop op DVD meegenomen kan worden. 
Een verplaatsbaar podium of een verrijdbare disco-
theek zijn een paar van de mogelijkheden die inpas-
baar zijn. “We kunnen feesten organiseren voor 50 
tot 2500 mensen, waarbij het voor ons de grootste 
uitdaging is de wensen van de klant waar te maken. 
Wij helpen bij het zoeken naar de juiste muziek en 
de verdere aankleding van uw feest. 

We kiezen dan samen met de klant uit wat de beste 
ruimte is die bij het feest past. Naast trouwfeesten 
organiseren we bedrijfsfeesten die aan een thema 
verbonden kunnen worden. (vikingen, middeleeuwen 
etc). Zelf musicalfeesten behoren tot de mogelijkh-
eden”. 

Partycentrum Bruins
Want een feest organiseren is vakwerk. 

SJIEK HAAR EN MAKE-UP
DEURNINGERSTRAAT 242, 7522 CL ENSCHEDE • TEL.: 053 - 430 55 13

WWW.SJIEKHAARENMAKEUP.NL
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 TROUWEN in Sandton Resort Bad Boekelo 
      

    Wilt u ook van uw mooiste dag in uw leven  

een onvergetelijke dag maken? 
 

Op één van de romatische en sfeervolle locaties in Twente ligt Bad Boekelo, 
vanwege haar bijzondere ligging en sfeervolle ambiance is dit nu ook de perfecte 
trouwlocatie! Sinds 2004 kunt u bij ons ook voor de wet trouwen. Het moet de 

mooiste dag van uw leven worden. Een dag die geluk en vreugde moet uitstralen.  
 

Die speciale dag vraagt om een plek van onvergetelijke waarde “Bad Boekelo”. 

Oude deldenerweg 203, 7548 PM  BOEKELO (ENSCHEDE) 

www.resortbadboekelo.nl 
Tel: 053-4283005 

       
 

 
 

  

Oude deldenerweg 203, 7548 PM  BOEKELO (ENSCHEDE) 

www.resortbadboekelo.nl 
Tel: 053-4283005 
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Winnaar Gouden Camera
Winnaar Bruidsfotografie

www.hessel-bosch.nl

Kloosterkapel Dolpia • Gronausestraat 710b • 7534 AM Enschede • Tel. (053) 4308090 • Fax (053) 4347223

voor

na

Bruidsmode Lisa 
betrekt nieuwe locatie aan 
Drienerstraat in Hengelo
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In de metamorfose bij Sjiek haar en make-up  

2  |  WeddingPaper 29 WeddingPaper 29  |  3



Jan & Jet Weddingdesign: 
 een visie op exclusiviteit

Bruidsshowagenda
 Zaterdag 1 nov. 11.00 uur 
 in onze galeriezaal te Almelo
 Presentatie van de nieuwe 2009 collectie

 Zaterdag 1 nov. 14.00 uur 
 in onze galeriezaal te Almelo
 Presentatie van de nieuwe 2009 collectie

 Zondag 2 nov. 14.00 uur 
 in onze galeriezaal te Almelo
 Presentatie van de nieuwe 2009 collectie

 Zondag 23 nov. 14.00 uur 
 de Roskam, Gorssel
 Presentatie van de nieuwe 2009 collectie

 Zondag 30 nov. 11.00 uur 
 Sinderen, Gelderland
 Bruidsbeurs Ballonnerie

Jan & Jet weddingdesign
Ootmarsumsestraat 30 

7607 BD Almelo

Voor online reserveringen bezoek onze website www.janjet.nl
of bel de reserveerlijn: 0546 81 78 61
Jan & Jet is premium dealer van o.a. 

 (I do swear that I’ll aways be there.
I’d give anything and everything and I will always care.
Through weakness and strength, happiness and sorrow,

for better or worse, I will love you with every beat of my heart).

From this moment life has begun.
From this moment you are the one.
Right beside you is where I belong.

From this moment on.

From this moment I have been blessed.
I live only for your happiness.

And for your love I’d give my last breath.
From this moment on.

Shania Twain - From This Moment

Dat je bruiloft de mooiste dag van 
je leven is, weten Jan en Jet Smit 
als geen ander. Door jarenlange 
ervaring en een schat aan kennis 
weet het echtpaar precies wat ie-
dere bruiloft uniek maakt. Ze voe-
len haarfijn aan wat er voor nodig 
is om bruid en bruidegom zich zo 
comfortabel en mooi mogelijk te 
laten voelen.

Creativiteit
Creativiteit en kwaliteit zijn de sleutel-
woorden van Jan & Jet Weddingdesign. 
Hun eigen visie op bruidsmode leidde 
tot de samenstelling van een elegante 
en smaakvolle collectie voor bruid, 
bruidegom en gasten. “Voor de samen-
stelling van onze collectie reizen we 
regelmatig naar internationale beurzen 
als Milaan en Barcelona”, legt Jan Smit 
uit. “Daar doen we niet alleen veel 
inspiratie op, we vinden er de mooiste 
stoffen en ontwerpen. In onze collectie 
vind je stijlvolle designs van bekende 
merken, maar ook creaties van Jet, die 
in ons eigen atelier worden gemaakt.”

Jan & Jet The Suit
Binnenkort komt daar een nieuw merk 
bij: Jan & Jet The Suit. “Dit wordt een 
exclusief merk herenmode dat alleen 
in onze collectie te vinden is”, vertelt 
Jet. “Het leuke daaraan is dat je als 
bruidegom weet dat er niemand anders 
in een dergelijk pak trouwt, want het 
merk is niet in andere winkels verkri-
jgbaar. Bovendien kun je rekenen op 
hoge kwaliteit: de pakken zijn Italiaans 
en handgemaakt en alleen daardoor 
al bijzonder exclusief.” De pakken van 

Jan & Jet The Suit zijn vanaf januari 
volgend jaar verkrijgbaar bij Jan & Jet 
Weddingdesign.

“Zo blijven we voortdurend innoveren”, 
aldus Jan. “Stilstand is immers achter-
uitgang en wij hebben onze blik altijd 
op de toekomst gericht. Mede daardoor 
hebben we een prachtige collectie kun-
nen opbouwen voor onze klanten.” 

Persoonlijke aanpak
Over klanten gesproken: die vinden hun 
weg naar Almelo vanuit heel Nederland. 
“Via mond-tot-mondreclame hoort men 
van onze persoonlijke aanpak”, legt 
Jet uit. “Eén van onze uitgangspunten 
is dat bruid en bruidegom zich prettig 
moeten voelen in de trouwkleding. Door 
goed te luisteren naar de klant krijg je 
dat voor elkaar. Iedereen is anders, dus 
personal styling en het leggen van de 
juiste accenten zijn van groot belang.” 
Jan & Jet creëren deze accenten door 
bijvoorbeeld hoeden, sluiers, schoenen, 
sieraden, lingerie, kapsels en zelfs bru-
idsboeketten.

Deze persoonlijke aanpak leidde tot 
een wijde kring van gelukkige klanten 
en bezorgde het echtpaar een speciale 
plaats in de bruidsbranche. In 2002 re-
sulteerde dit zelfs in een award voor de 
mooiste bruidszaak van Nederland, later 
gevolgd door een award in de categorie 
bruidsmodespeciaalzaak. “Uiteraard zijn 
we hier erg trots op”, zegt Jan. “Daar 
werken we ten slotte hard voor en een 
beloning is altijd leuk.”

Linea Raffaelli
Jet vult hem aan: “Onlangs zijn we 
overigens ook premium dealer voor ge-
heel Oost-Nederland geworden van het 
merk Linea Raffaelli. De collectie van 
Linea Raffaelli wordt gekenmerkt door 
eigentijdse en toch vrouwelijke bruids-
mode in prachtige stoffen en modellen. 

Die collectie kunt u binnenkort bekijken 
tijdens de Bruidsshow van Jan & Jet in 
de maand november. Deze Bruidsshow 
tonen de gehele collectie van 2009. 
Laat u dus verrassen en reserveer nu 
vast een plaats.

De Bruidsshow
De bruidsshow van Jan & Jet 
Weddingdesign

Op zaterdag 1 november start om 11.00 
uur de eerste bruidsshow van een serie 
van drie in de galeriezaal van Jan & Jet te 
Almelo. Centraal staan de nieuwe collecties 
voor 2009. 

Ga je binnenkort trouwen? Dan is de bruids-
show van Jan & Jet een mooie gelegenheid 
om inspiratie op te doen. 

Nieuwe collecties
Tijdens de show worden de nieuwe collec-
ties voor 2009 getoond op de geheel eigen 
wijze van Jan & Jet. De unieke stijl van het 
echtpaar komt tijdens de show goed tot 
uiting. U ziet niet alleen mode voor bruid 
en bruidegom, maar ook kostuums, feest-
mode en bijbehorende accessoires. 

Reserveren 
Nieuwsgierig geworden? Reserveer dan nu 
via www.janjet.nl of bel de reserveerlijn: 
0546-817861.

(I do swear that I’ll aways be there.

I’d give anything and everything and I will always care.

Through weakness and strength, happiness and sorrow,  

for better or worse, I will love you with every beat of my heart).

From this moment life has begun.

From this moment you are the one.

Right beside you is where I belong.

From this moment on.

From this moment I have been blessed.

I live only for your happiness.

And for your love I’d give my last breath.

From this moment on.

I give my hand to you with all my heart.

Can’t wait to live my life with you, can’t wait to start.

You and I will never be apart.

My dreams came true because of you.

From this moment as long as I live.

I will love you, I promise you this.

There is nothing I wouldn’t give.

From this moment on.

You’re the reason I believe in love.

And you’re the answer to my prayers from up above.

All we need is just the two of us.

My dreams came true because of you.

From this moment as long as I live.

I will love you, I promise you this.

From this moment.

I will love you as long as I live.

From this moment on.

Shania Twain - From This Moment 

(I do swear that I’ll aways be there.
I’d give anything and everything and I will always care.Through weakness and strength, happiness and sorrow,  for better or worse, I will love you with every beat of my heart).

From this moment life has begun.
From this moment you are the one.
Right beside you is where I belong.

From this moment on.

From this moment I have been blessed.
I live only for your happiness.

And for your love I’d give my last breath.
From this moment on.

I give my hand to you with all my heart.Can’t wait to live my life with you, can’t wait to start.
You and I will never be apart.

My dreams came true because of you.

From this moment as long as I live.
I will love you, I promise you this.
There is nothing I wouldn’t give.

From this moment on.

You’re the reason I believe in love.
And you’re the answer to my prayers from up above.

All we need is just the two of us.
My dreams came true because of you.

From this moment as long as I live.
I will love you, I promise you this.

From this moment.
I will love you as long as I live.

From this moment on.

Shania Twain - From This Moment 

Trouwen?

Presentatie collecties 2009!

Jan & Jet weddingdesign  is Premium dealer van o.a.  Linea Ra�aelli & Pronovias
Ootmarsumsestraat 30 AlmeloReserveerlijn 0546-817861 Voor meer informatie &  online reserveren: www.janjet.nl

1 & 2 november  Presentatieweekend  in onze Galeriezaal in Almelo.Zaterdag 1 november 11.00 uurZaterdag 1 november 14.00 uurZondag 2 november 11.00 uur

23 novemberHotel Restaurant de Roskam  
te GorsselZondag 23 november 14.00 uur

30 novemberBruidsbeurs
in De Ballonerie te Sinderen (bij Varsseveld)

Zondag 30 november  van 11.00 tot 17.00 uur

Of iemand in uw familie of vriendenkring? Vertel het verder.  
En kom samen naar één van onze bruidsshows.Bruidsshows!Bruidsshows!
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De winkels van Roka zijn gespecialiseerd 
in mode voor de bruidegom, maar ook 
business pakken, smokings en jacquets. 
Hemden en dassen zijn volop aanwezig. 
Roka voert een complete collectie kos-
tuums uit voorraad in alle prijsklassen 
(t/m maat 62).   Bekijk in één van Roka’s  
prachtige winkels de indrukwekkende 
mogelijkheden voor kostuums, hemden, 
schoenen, gilets, dassen en sjabots.  De 
foto’s boven dit artikel zijn genomen 
op de Love and Marriagebeurs. Op deze 
beurs liet Roka de laatste mode zien 
voor de bruidegom. 

Voor meer informatie over de 
winkels van Roka surf 

naar www.roka.nl

Huur een trouwauto al vanaf  85,- per dag

Voor meer informatie: www.munsterhuis.nl

Munsterhuis Rent - Parkweg 145 - Enschede - tel. 053-4348700

Munsterhuis Trouwauto’sBENIEUWD NAAR ONZE 
GEHELE COLLECTIE?

Kom dan langs in onze winkel 
voor een advies op maat

Volkswagen Kever
Cabriolet (1954)

Jaguar S-Type

Ferrari F355 Spider

Chrysler 300 C

Bessima 
laat je 
stralen...
Op een belangrijke dag als je bruiloft 
wil je er natuurlijk op je best uitz-
ien. Bruiden die willen stralen gaan 
daarom naar Beauty Instituut Bes-
sima, waar je van top tot teen in de 
watten wordt gelegd. Van kapsel 
tot wenkbrauw en van make-up tot 
ontharing.

Beauty Instituut Bessima heeft een 
unieke kijk op schoonheid en een zeer 
compleet aanbod in schoonheidsbehan-
delingen. Maar ook voor avondkleding 
en accessoires ben je er aan het juiste 
adres. Je kunt je bij Bessima dus opti-
maal voorbereiden op de grote dag. Zelfs 
met de gehele familie! In een prettige 
atmosfeer, want het is vooral de per-
soonlijke benadering en het intieme 
karakter van de salon die je helemaal 
thuis laten voelen. 

Bruin in twee minuten
Bij Bessima kun je rekenen op de aller-
beste behandeling. Ze heeft een enorme 
kennis op het gebied van schoonheid en 
visagie en jarenlange ervaring. Je kunt 
daarom rekenen op een professionele 
bruids make up met een schitterend 
kapsel. Voor een lekker bruin kleurtje op 
je grote dag hoef je ook niet weken van 
tevoren te beginnen. Bij Bessima ben je 
door airbrush tanning namelijk binnen 
twee minuten bruin en dat een week 

lang. Bovendien is Bessima gespecialise-
erd in de traditionele ontharingsmeth-
ode met draad. Het epileren met draad 
bestaat al sinds de tijden van Cleopatra, 
maar er zijn nog maar weinig mensen 
die deze werkwijze beheersen en hanter-
en. Door epileren met draad blijven 
de haren niet alleen langer weg maar 
komen ze ook in steeds mindere mate 
terug. Wenkbrauwen die op deze wijze 
door Bessima worden gestyled, staan 
bekend als de beroemde Bessima Brows.

Complete behandelingen
Daarnaast biedt Bessima behandelingen 
als microdermabrasie, Brazilian wax, 
hairstyling, en massage; ook een heer-
lijke voorbereiding op je bruiloft. Meer 
weten? Breng dan vrijblijvend een bez-
oek en geniet van de warmte en weelde 
die Bessima te bieden heeft of kijk op 
www.bessima.com

Muziek 
op maat
Een goed orkest dat de juiste sfeer 
weet neer te zetten en een bruiloft tot 
een écht feest maakt, is onmisbaar. 
Door het grote aantal mogelijkheden 
op het gebied van muziekverzorging 
voor bruiloften, is het voor bruid-
sparen echter niet gemakkelijk om 
zelf een passend orkest te vinden. 

Marijke Oude Nijhuis beheert de afdeling 
bruiloften bij B.VIP.M. Entertainment 
Groep. ‘Veel bruidsparen weten niet waar 
ze moeten beginnen bij het zoeken naar 
een geschikt orkest. Daar helpen wij ze 
graag bij.”

B.VIP.M Entertainment Groep biedt bruids-
paren een groot aanbod van orkesten 
in diverse bezettingen. De bruidsparen 
worden geadviseerd ten aanzien van de 
muzikale invulling van hun dag. 

Marijke Oude Nijhuis: ‘Om de bruid-
sparen goed te kunnen adviseren is 
het belangrijk onze orkesten goed te 
kennen. Wij bezoeken dan ook regel-
matig bruiloften zodat wij goed kunnen 
bepalen welk orkest het beste aans-
luit bij de wensen van het bruidspaar. 
Indien een bruidspaar een orkest graag 
zelf wil zien spelen voordat ze tot een 
reservering over gaan, dan kan bij ons de 
agenda worden opgevraagd. 

B.VIP.M biedt ook het Huwelijksfeest 
Garantie Fonds aan, waarin bruidsparen 
voor een lage premie kunnen deelnemen. 
‘Bruiloften worden ver van tevoren vast-
gelegd en in de tussenliggende periode 
kan veel gebeuren. Het Huwelijksfeest 
Garantie Fonds is een verzekering, die 
bij een annulering door het bruidspaar 
de kosten van het geboekte orkest dekt 
en bij een annulering door het orkest de 
eventuele meerkosten van het nieuw te 
boeken orkest voor haar rekening neemt. 
* lees de voorwaarden op onze site.
Informatie over het muzikale aanbod 
van B.VIP.M vindt u op www.bvipm.nl. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
B.VIP.M op 053 – 460 8000 of per mail 
naar marijkeoudenijhuis@bvipm.nl

Munsterhuis maakt het waar
Trouwen in een bijzondere auto is voor 
velen een droom. Maar deze droom kan nu 
werkelijkheid worden bij Munsterhuis Rent 
Enschede. Daar kunt u namelijk uw bruiloft 
extra cachet geven door het huren van 
bijvoorbeeld een Ferrari, Jaguar, Chrysler 
of Kever.

Als u uw bruiloft extra bijzonder wilt maken, 
kunt u gebruikmaken van een nieuwe service 
van Munsterhuis Rent Enschede: de huur van 
extra sportieve of extra chique auto. Munster-
huis Rent biedt namelijk een verhuurvloot van 
maar liefst 350 auto’s. Deze auto’s zijn te huur 
voor diverse gelegenheden. U kunt alle model-
len huren vanaf een dagdeel, maar ook voor de 
gehele bruiloftsdag of andere gelegenheid.
 

Bruiloftsselectie
Special voor bruiloften is er een selectie 
gemaakt van bijzondere en opvallende auto’s 
als de Ferrari F355 F1 Spider, uiteraard in de 
originele rode Ferrari kleur. Naast de sportu-
itlaten voor het echte Ferrari-gevoel heeft de 
auto ook de F1-schakeling aan het stuur voor 
de ultieme sportwagen beleving. Daarnaast 
kunt u gaan rijden in een luxe Jaguar S-type, 
een Chrysler 300C, een Chrysler Crossfire, de 
aparte Chrysler PT Cruiser of een nostalgische 
Volkswagen Kever Cabriolet uit 1954. Zo ziet u: 
hoe u ook gaat trouwen, Munsterhuis heeft er 
de juiste auto bij.

Voor meer informatie, prijzen 
en/of reserveringen kunt u terecht 

op www.munsterhuis-rent.nl

Airbrush tanning.
Rechtstreeks uit amerika en nu in nederland. 
Airbrush tanning geeft je een natuurli jke 
bruine k leur zonder dat je blootgesteld wordt 
aan uv stralen. Ook die vervelende plekjes die 
normaal wit bli jven krijgen een mooie egale 
k leur met airbrush tanning.

Zelfbruiners uit een tube geven vaak strepen 
en vlekken. Deze professionele airbrush tanning 
die veelal gebruikt wordt bij  modellen voor een 
fotosessie geven je een prachtige egaal bruine 
k leur die zeker 7-12 dagen blijft  zitten. 
Geen uren meer in de zon of onder de 
zonnebank die toch uv stralen afgeeft en de 
huid snel doet verouderen. Het r isico dat je 
loopt bij  veelvuldig in de zon l iggen of l iggen 

onder de zonnebank is voor ieder tegenwoordig 
een begrip. Niet alleen het verouderen van de 
huid maar ook het krijgen van huidkanker is een 
vaststaand feit geworden.

Hoe werkt het?
Hebt u een feestje of gaat u trouwen of wilt 
u er gewoon fantastisch uitzien? Dan is nu de 
mogelijkheid om binnen 20 minuten een mooie 
tropische bruine teint te krijgen. Geen ellenlange 
zonnebank kuur maar in 20 min egaal tropisch 
bruin zonder bijwerkingen.

A i r b r u s h  t a n n i n g.

Volksparksingel 2   7513CT  Enschede 
www.bessima.com   

Telefoon (053) 431 19 11   Mobiel 06 2154 3802
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Roka, modevoorraad 
in alle prijsklassen

Trouwen in 
je droomauto
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Feestje?
Kom naar Partycentrum Bruins!

Naar een leuk feest kijkt iedereen 
uit. De organisatie vergt echter 
tijd en energie. Niet bij Partycen-
trum Bruins, waar alles voor u tot 
in de puntjes wordt geregeld. 
U hebt er geen omkijken naar.

Partycentrum Bruins biedt 
talloze mogelijkheden. Al zie je dat 
wellicht niet aan de buiten-zijde van 
het pand: binnenin bevinden zich tal 
van prachtige zalen waar vrijwel ieder 
feest mogelijk is. Aan de voorzijde 
bevindt zich een gezellig bruin café. 
“Een uitstekende plek voor een sfe-
ervolle borrel”, legt Monique Bruins 
uit. “Door middel van verplaatsbare 
wanden kunnen we dit café verbind-
en aan één van de grotere zalen. Zo 
kun je de avond rustig beginnen in 
het café en geleidelijk aan gebruik-
maken van een grotere ruimte.”

Kasteelzaal
Vlak naast het café bevindt zich 
één van de pronkzalen: het Hof van 
Saterslo. “Dit noemen we ook wel 
de kasteelzaal”, vertelt Monique. 
“Vroeger heeft er een kasteel in Saas-
veld gestaan en dat is het thema van 
deze ruimte. Het is gedecoreerd met 
Romeinse zuilen, Italiaanse fresco’s, 
Inca hiërogliefen en Twentse wand-
schilderingen. Het plafond is een 
schitterende sterrenhemel, zodat het 
lijkt of je je in een sprookje bevindt. 
Vooral voor bruiloften is dit de ideale 
zaal.” De ruimte voor uw feest wordt 
overigens zorgvuldig gekozen. 

“Samen met de klant kiezen we de 
zaal die het best bij het feest past. 
Een bruiloft kan prima in de kasteel-
zaal worden gehouden, maar voor 
bruidsparen die een minder sprookjes-
achtige omgeving wensen hebben we 
ook tal van mogelijkheden. Boven-
dien worden hier regelmatig bedrijfs-
feesten en themafeesten gehouden. 
We kunnen feesten organiseren voor 
50 tot 2.500 mensen en helpen bij 
het zoeken naar de juiste muziek en 
de verdere aankleding van het feest. 
Voor iedere gelegenheid hebben wij 
de juiste ruimte.”

Diverse café’s
Monique leidt ons rond: “Zo is er De 
Delle, een ruimte waar je de oor-
spronkelijke deel nog in terug kunt 
vinden. Die is gekenmerkt door een 
strakke en moderne vormgeving met 
Twentse accenten. In de kelder vind 
je de Basement in een ArtDeco-sfeer 
met Engels behang en glas-in-lood. 
In één van de nieuwste zalen, de 
Clubbin’, hebben we elementen uit 
de jaren zeventig gecombineerd met 
barokke meubels en ornamenten als 
kroonluchters. De blikvanger is daar 
een fraaie koepel in het plafond waar 
verschillende kleuren licht spelen. 
Daarnaast hebben we nog diverse 
café’s, zoals een Engelse inn en een 
Ierse pub. Deze zalen kunnen af-
zonderlijk worden gebruikt, maar ook 
in combinatie met één van de  andere 
zalen.”

Ook met audio en video zit het goed. 

“Wij zorgen uiteraard voor passende 
muziek als dat gewenst wordt. 
En men kan gebruikmaken van onze 
videofaciliteiten. Zo kunnen bij-
voorbeeld foto’s van het bruidspaar 
worden vertoond op een groot video-
scherm. We kunnen zelfs voor een 
live videoregistratie zorgen, die het 
bruidpaar na het feest op DVD mee 
naar huis kunnen nemen. Verder be-
schikken we over verplaatsbaar podia 
en een verrijdbare discotheek om het 
feest muzikaal te kunnen aankleden.”

Succes
“Ieder feest wordt bij ons een succes”, 
vertelt Monique enthousiast. “Dat 
komt vooral omdat we onze gasten 
veel uit handen nemen. We regelen 
het complete feest van A tot Z, dus 
ze hoeven zich nergens zorgen over 
te maken. Mede dankzij de multi-
functionaliteit van onze zalen en 
onze flexibiliteit is hier vrijwel alles 
mogelijk.”

Partycentrum Bruins 
Gravenallee 2, 7597 LR Saasveld

Tel: 074 - 34 94 565 
www.partycentrumbruins.nl

Partycentrum Bruins verzorgt uw diners, lunches, 

brunches, high teas, buffetten en andere specialiteiten. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van een gezellige Tapas 

avond met hapjes van over de hele wereld? 

En zo hebben we nog veel meer ideeën voor een 

gezellige samenkomst. Dankzij onze culinaire 

kwaliteiten geeft Bruins uw feest net dat tikje meer 

cachet. Bovendien zorgen we voor appetijtelijke kwaiteit 

voor een leuke prijs. En die smakelijke combinatie 

spreekt natuurlijk iedereen aan!

Bruins Culinair


