
maakt uw mooiste dag bijzonder









maakt uw  
mooiste dag  
bijzonder

3



7

17
18

53

25
10

21

22

13

6
8

16
20
42
62

woord vooraf

tejo - dé kapper

tradition &topic

tradition &topic

partnerlijst

colofon

stijlvol

mooi

bijzonder

verleidelijk

maakt uw mooiste dag bijzonder

4



35

29

26

31

14

38

32

toonaangevend

stads

spraakmakend

chique

5



jullie gaan trouwen!!! gefeliciteerd

er komt nogal wat bij kijken als je gaat trouwen, er moet veel  

geregeld worden. je wilt er niet alleen stralend uitzien op je mooiste 

dag, maar de dag zelf moet ook tot in de puntjes verzorgd zijn.  

Het belangrijkste echter is om te genieten van alle voorbereidingen, 

zodat je kan terugkijken op een mooie periode.

wij willen graag een steentje bijdragen om deze Mooiste dag  

BijZonder te maken. dit bruidsboek is dan ook een speciale  

uitgave van tejo - dé Kapper vol met inspirerende ideeën en tips 

omtrent het huwelijk: toonaanGeVend, SPraaKMaKend, 

VerLeideLijK, StijLVoL CHiQUe en StadS zoals je van ons 

gewend bent.

aangezien tejo - dé Kapper al meer dan 20 jaar een begrip is in 

Uden en het een warm hart toedraagt, hebben wij een aantal  

enthousiaste ondernemers uit Uden en omgeving bereid gevonden 

om mee te werken aan dit boek. Samen met hen willen we je een  

onvergetelijke trouwdag bezorgen.

onze speciale dank gaat uit naar ons team tejo - dé Kapper voor 

hun tomeloze energie en inzet. daarnaast willen wij natuurlijk iedereen 

bedanken die aan dit bruidsboek hun medewerking heeft verleend.

tejo & StePHan

woord
vooraf
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“you are an amazing 
unique and beautiful  

individual who deserves 
the absolute best  

in life.

live your life  
beautiful!”

9

lieve vrouwenPlein 9 
5401 as  uden
t: 0413 252 666
e: info@tejodekaPPer.nl
i: www.tejo-dekaPPer.nl

gastvrij
TEJO – Dé Kapper is opgericht door Tejo van den Hoogen, geboren en getogen Udenaar.  
Een echte creatief, met hart voor de zaak, maar vooral voor zijn klant. “Wij vinden het  
belangrijk dat je je hier thuis voelt”, aldus Tejo. “We hechten dan ook waarde aan een goede 
sfeer en een hartelijke ontvangst - nemen echt de tijd om met je mee te denken. Wij adviseren 
je over de mogelijkheden en we zijn eerlijk.”

goed oP de Hoogte
Ons team bestaat louter uit topstylisten. We zijn er goed in om jouw wensen te vertalen naar 
een nog mooier uiterlijk. Ons vak is immers voortdurend in ontwikkeling! Ook op het gebied 
van bruidskapsels zijn er trends. Daarom volgen wij regelmatig cursussen over de nieuwste 
technieken. We nodigen je graag uit om dit te ervaren, je bent van harte welkom!

tejo - dé kapper is een full-service 
salon in hartje Uden. je kunt bij ons 
terecht voor een goed advies, een 
mooie coupe volgens de laatste trend, 
de beste stylingsmogelijkheden en de 
juiste make-up. daarbij werken we  
met een uitgebreid assortiment van  
professionele haarverzorgings- 
producten. Wij ontmoeten je graag  
om te kijken hoe we je (als bruid,  
bruidegom of bruidskinderen) nóg 
mooier kunnen maken!
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Cent in je schoen
Volgens een Engelse traditie draag je op de bruiloft 
een muntje in je linkerschoen. Zie je het niet zitten om 
daar te hele dag mee rond te lopen? Laat hem dan in je 
jurk naaien. Betekenis: Een muntje in je bruidsschoen 
brengt geluk en behoed je voor geldzorgen. 

tradition
& toPiC

Blikjes  
achter de auto
Het versieren van het trouwvervoer is een 
wijdverbreide traditie. Met rammelende 
blikjes achter jullie trouwauto kan niemand 
er omheen: jullie zijn getrouwd!   
Betekenis: Net zoals veel andere trouw-
tradities, zijn ook de rammelende blikjes 
bedoeld om boze geesten af te weren. 
Flink getoeter van de rest van de stoet 
helpt daar ook bij.

Schoenzolen beschrijven
De bruid schrijft voor de bruiloft de namen van al haar ongetrouwde vriendinnen  

onder op haar zolen. Betekenis: Degene van wie de naam aan het einde van het  

feest nog het beste te lezen is, is de volgende bruid!

Weggeven
Het moment waarop je aan de arm van je vader binnen komt lopen en weggegeven wordt 
aan de bruidegom, is voor veel bruiden een emotioneel moment. Betekenis: In vroeger 
tijden werd de bruid daadwerkelijk weggegeven aan de familie van de bruidegom. Tegen-
woordig staat deze traditie symbool voor de liefde tussen jou en je vader, de zegen over 
jullie huwelijk en het loslaten van het ouderlijk huis.

Kousenband & boeket 
De kousenband van de bruid haalt de huwelijksnacht niet; hij wordt door de kersverse bruidegom tussen de aanwezige vrijgezelle  mannen gegooid. Ook het boeket moet eraan geloven: deze wordt naar de vrijgezelle dames gegooid. Tip: laat een extra boeket  maken om mee te gooien. Betekenis: Degene die de kousenband of het boeket vangt, is de volgende die in het huwelijksbootje stapt.

Top secret
Veel bruidsparen houden zich aan de oude 
gewoonte waarbij de bruidegom de jurk 
pas op de grote dag te zien krijgt. Tot die 
tijd is de bruidsjurk top secret! Betekenis: 
Volgens een oude overlevering brengt het 
ongeluk als de bruidegom zijn bruid voor 
de bruiloft in haar trouwjurk ziet.

Over de drempel
De traditie wil dat de bruidegom zijn bruid na de bruiloft 
over de drempel van het huis of de hotelkamer draagt.  
Betekenis: Vroeger geloofde men dat de bruid boze geesten 
meenam vanuit het ouderlijk huis. Door haar over de  
drempel te dragen, worden deze demonen op een  
dwaalspoor gezet.
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Something old,  
something new
Deze van oorsprong Engelse gewoonte is  
inmiddels helemaal ingeburgerd in Neder-
land. Op de huwelijksdag draagt de bruid 
vier bijzondere dingen bij zich: iets ouds, 
iets nieuws, iets geleends en iets blauws. 
Betekenis: Het oude staat symbool voor 
vroeger, terwijl het nieuwe staat voor je 
nieuwe leven als getrouwde vrouw. Het 
geleende item (het liefst van een gelukkig  
getrouwd persoon) brengt een toekomst 
vol weelde en blauw is de kleur van trouw.

Duifjes
Een bijzonder moment: het loslaten van witte duiven. Je kunt ieder een duif uit jullie 

handen laten wegvliegen of een groepje duiven op laten vliegen uit een mand.  Betekenis: 

Witte duiven staan voor zuiverheid, vrede en geluk. Het loslaten staat symbool voor  

eeuwige trouw. De duifjes vliegen namelijk samen dezelfde kant op. Romantisch!

Taart  
aansnijden
Het aansnijden van de bruidstaart is een  bijzonder moment. Niet alleen omdat  iedereen blij wordt van taart, maar ook vanwege de symboliek erachter.  Betekenis: Bij het aansnijden van de taart houdt de bruid het mes vast. De  bruidegom legt zijn hand eroverheen.  Dit staat symbool voor verbondenheid en de belofte dat jullie voor elkaar zullen zorgen. 

Bridesmaids
Niet alleen foto-tastisch, maar ook  
gezellig én handig: bridesmaids. Volwassen 
bruidsmeisjes zie je inmiddels regelmatig. 
Een mooie manier om je BFF’s te  
betrekken bij jullie grote dag. Betekenis: 
Van oudsher dienen de bridesmaids  
als afleidingsmanoeuvre. Omdat zij er in 
hun prachtige jurken (bijna) net zo mooi 
uitzien als de bruid, zouden boze geesten 
in de war raken en de bruid niet lastig  
vallen. 

tradition
& toPiC
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Voor  
de mooiste  
dag van je  

leven!
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ondernemers  

die dit boek

mede mogelijk

maakten...

partnerLijSt
nikki de Lang weddings & events

désirée Hofland Photography

Skinfo.nl Powered by Simone

Carmen Care Schoonheidsspecialiste

Schoonheidssalon anja van den Hoven

Curves

Ylona roem d-stress praktijk

Barock Style & Flowers

taarten van Kris

teugelresort Hotel

Kasteel aldendriel

Peters & Peters juweliers

tres bien Speciaalzaak

Prinsen opticiens

Gloudemans Koken en Kado

the travel Club angela Prinssen

Mode bij jaap

So Cute Luxury dresses

de Bruidsgalerie
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Mijn hart gaat sneller kloppen van liefdevolle 

momenten en organiseren. De perfecte match 

om te zorgen voor jullie onvergetelijke bruiloft 

waar nog lang over nagepraat gaat worden. 

Als duizendpoot is geen enkele dag hetzelfde, 

net zoals geen enkele bruiloft hetzelfde is.

Ik vind het een echte must om bruidsparen 

te leren kennen. Hoe staan jullie in het leven? 

Wat waarderen jullie zo aan elkaar en waar 

houden jullie van? Door jullie te leren kennen 

en te weten wat jullie verwachtingen zijn wordt 

elke bruiloft uniek.

06-11 419 493

info@nikkidelang.nl

www.nikkidelang.nl
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Bruidsfotografie - desireehoflandwp.com

Als ervaren bruidsfotograaf maak ik van jullie mooiste dag een 
prachtige fotoserie passend bij jullie wensen. Een vertaling van 
jullie liefde voor elkaar, verwerkt in een romantische reportage. 
Van mooie details tot pure emoties... Of het nu gaat om 
geënsceneerd beeld of spontane, ongedwongen fotografie,  
bij mij zit je aan het juiste adres.

laat je inspireren door dit bruidsboek en mijn website

Ik zou me vereerd voelen om jullie speciale dag tot een 
onvergetelijk moment te maken. Samen bespreken 

wij jullie wensen (tijdsduur, locatie etc.) en plannen 
we een datum voor een kennismakingsgesprek. 
Stuur mij (het liefst via mail) jullie trouwdatum 
zodat ik de beschikbaarheid kan bekijken, want som-

mige maanden en data zijn zo geliefd dat deze al ruim 
van tevoren worden vastgelegd.

naast bruidsfotografie ben ik ook  
portretfotografie - desireehofland.com

Ik maak graag unieke portretten. Doordat ik mensen op hun 
gemak weet te stellen weet ik het beste uit hen te halen. Samen 
met jou maak ik een mooie, unieke serie. Portretfotografie kan 
bij jou thuis maar ook buiten op locatie. Uiteraard neem ik mijn 
studioverlichting en achtergrond mee als het om een binnen-
schoot gaat.

Ik zie iedere fotoshoot of bruiloft als een nieuw avontuur waarbij 
ik unieke fotografie tot stand breng en jou/jullie weet te verrassen. 
Samen maken wij er een fijne beleving van om met plezier op 
terug te kijken. Heb ik je interesse gewekt neem dan contact 
met me op via mail. Telefonisch ben ik enigszins lastig bereikbaar 
omdat ik veel opdrachten heb of in de studio aan het werk ben.

with love, désirée
desireehofland@hotmail.com
06 - 22 56 75 67

'Driven by unique personalities I am 
passionate about creating emotions.  
Always looking for the catch of  
an everlasting memory'

Enkele kenmerken die mijn werkwijze, achtergrond en karakter onderstrepen: 
Perfectionist, Creatief, Eigenwijs, Nikon, Fashion, Reizen, Passie, Positief, Foto 
Academie, Enthousiast,  Conceptueel, Sociaal, Liefde, Eerlijk, Dromen najagen, 
Teamplayer, Dupho lid (Dutch Photographers, beroepsorganisatie voor profes-
sionele fotografen)

De gepassioneerde fotograaf  
 van dit bruidsboek!

laat ik beginnen me even aan jullie voor te stellen. 
mijn naam is désirée Hofland, ik ben getrouwd 
en heb 2 prachtige dochters. na een jarenlange, 
succesvolle carrière als sales manager in de sales 
Promotion besloot ik het roer om te gooien en te 
gaan voor mijn passie; fotografie.



Een huid in balans is op haar mooist: egaal en met  

een prachtige skin glow. Een mooie huid geeft zelf- 

vertrouwen en maakt je look af. En als een huid  

oneffenheden heeft? Door middel van huid- 

verbetering kan elke huid stralen. 

HUIDVERBETERING VOOR EEN STRALENDE HUID

Een droge huid, onzuiverheden, roodheid, lijntjes, couperose: 

de huid laat zien waar deze behoefte aan heeft. We zien en 

voelen deze oneffenheden aan de oppervlakte van de huid, de 

hoornlaag. De conditie van de huid wordt echter in de diepere 

huidlagen bepaald en beïnvloed. Om de huid de ondersteuning te 

geven die het nodig heeft, is het belangrijk om die dieper gelegen 

levende huidlagen te behandelen. Dit noemen we huid- 

verbetering.

REINIGEN, VOEDEN, ACTIVEREN & HERSTELLEN

Bij huidverbetering wordt de huid niet alleen gereinigd en gevoed 

maar zodanig ondersteund dat deze zichzelf kan herstellen. 

powered by         Simone

Heuvelstraat 76, 5388 AD  Nistelrode   

Tel. (0412) 610 456

info@skinfo.nl  www.skinfo.nl

Like ons op facebook: www.facebook.com/Skinfo

Een stralende (br)huid op de grote dag!
Zorgvuldig op de huid afgestemde werkzame stoffen worden 

gecombineerd met drie belangrijke elementen in huidverbetering: 

fruitzuur, collageen en zuivere zuurstof.

Fruitzuur reinigt diep en stimuleert de natuurlijke vernieuwing 

van de huid. Collageen helpt de huid vocht vasthouden zodat 

deze zacht, soepel maar vooral ook stevig blijft. Het toedienen 

van huideigen collageen is daarom een essentieel onderdeel van 

huidverbetering. Ook voor de jonge huid. Al vanaf ons 23e  

levensjaar neemt de productie van collageen af. Zuurstof  

stimuleert de doorbloeding en de celdeling. Door toepassing van 

zuivere zuurstof worden de werkzame stoffen bovendien nog 

beter en dieper in de huid opgenomen.

SALON SKINFO.NL VOOR ANTI-AGING EN HUIDVERBETERING

Salon Skinfo.nl is gespecialiseerd in huidverbetering en anti-aging. 

De behandelingen zijn zacht voor de huid en krachtig tegen 

huidproblemen. In de salon wordt exclusief met de producten 

van !QMS Medicosmetics gewerkt omdat dit merk doet wat het 

belooft. 

Kennis maken met de wereld van huidverbetering?  

Maak een afspraak voor een intakegesprek.
45



Op die mooiste dag van je leven wil je natuurlijk stralen. Ik wil je daar graag bij 

helpen. Hoe? Door ervoor te zorgen dat je huid er op die dag optimaal uitziet.

Huidverzorging is mijn grote passie. In mijn salon CarmenCare verzorg ik die 

huid met producten van Dr. Baumann. Producten op natuurlijke basis, met  

huideigen ingrediënten en vrij van parfum, conserveringsmiddelen en andere 

schadelijke stoffen. Goede en eerlijke producten die iedereen, dus ook jij,  

kunt verdragen.

Samen met jou werk ik graag toe naar jouw grote dag. Een bijzondere, 

maar ook best wel spannende dag. De ontspanning van een huid- of  

gezichtsbehandeling is dan mooi meegenomen.

 

Hoe ziet mijn behandeling eruit? Na een dieptereiniging (scrub/peeling)  

verwijder ik onzuiverheden en epileer ik je wenkbrauwen. Je krijgt een masker 

dat op jouw huidtype is afgestemd en natuurlijk een ontspannende massage.

 

Uiteraard kan ik je in mijn salon meer bieden. Je kunt dan denken aan  

bijvoorbeeld:

•	 een	uitgebreide	gezichtsbehandeling;

•	 lichaams-	of	bindweefselmassage;

•	 visagie,	inclusief	proefmake-up;

•	 losse	behandelingen,	zoals	epileren	of	verven	van	je	wenkbrauwen	 

 en/of wimpers.

 

Wil jij op je trouwdag de mooiste versie van jezelf zijn en weten wat ik voor jou 

kan betekenen? Bel me dan of stuur een e-mail.

 

Carmen van Boven

Opper 7
5406 CA  Uden

M 06 - 53 61 64 52
E carmencare@kpnmail.nl

Jullie
gaan

trouwen,  
geweldig!



Met mijn ervaring als schoonheidsspecialist wil ik u graag helpen bij het bereiken van dat doel. 
Daarom volg ik regelmatig aanvullende trainingen om op de hoogte te blijven van de laatste 
trends en werk ik met vooruitstrevende merken als  MARIA-GALLAND en MEDEX.  
De massages met de producten geven prachtige resultaten, zeker als u de producten ook 
thuis gebruikt voor uw huid. Een huiddiagnose is gratis en vrijblijvend.  
Voor meer informatie over de behandelingen kijkt u op www.anjavdhoven.nl.  
Ervaar het zelf en neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Klemvogel 42, 5404 PN Uden

0413 - 26 16 61 • info@anjavdhoven.nl • www.anjavdhoven.nl

een Huid in oPtimale Conditie  
dat wil toCH iedereen 
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de meeste vrouwen willen graag nog wat extra kilootjes 
kwijt om te kunnen stralen in hun trouwjurk. Het curves  
30 minuten fitness voor vrouwen programma is daar dé  
oplossing voor. 

Krachttraining is heel belangrijk. Meer spieren geven meer 
kracht en maken ons dus sterker. Maar meer spiermassa 
zorgt ook voor een verhoogde stofwisseling: Hoe meer 
spieren, hoe hoger je verbranding. dus zelfs op de dagen 
dat je niet sport, zorgt een verhoogde spiermassa voor een 
hogere stofwisseling. Hierdoor val je makkelijker af en ziet 
je lichaam er strakker uit!

stralend mooi in je trouwjurk

waar je bij andere sportscholen speciaal om moet vragen, 
is bij Curves heel gewoon: persoonlijke begeleiding.  
er zijn áltijd coaches aanwezig om je te motiveren, te  
adviseren en doorlopend de juiste houding aan te leren.  
een maandelijkse evaluatie over vorderingen en  
doelstellingen is standaard.  
Bij Curves zijn er geen vaste lestijden, geen ingewikkelde 
trainingsapparaten; je komt binnen op het moment dat het 
jou schikt en traint nooit langer dan 30 minuten. en als je  
binnenkomt… kennen we jou! Bij Curves zijn we erop  
gericht om jou te ondersteunen en te helpen. wil jij nog 
iets strakker worden om te stralen op de mooiste dag van 
jouw leven?  
Plan een rondleiding op een van de clubs en kom lekker 
sporten.

Curves Uden 
Losplaats 8 telefoon 0413 - 270 290

Curves Veghel 
Molenstraat 20-22 telefoon 0413 - 300 820



ga je binnenkort trouwen?  
alvast gefeliciteerd met het voorgenomen huwelijk!

Een bruiloft op komst zijn spannende tijden! Iedereen weet dat voordat “je grote dag” 
begint er heel veel geregeld en gedaan moet worden. Dit kan veel spanning, stress en 
lichamelijke ongemakken veroorzaken. En dat wil je niet!!

Dus…een weldadige D-Stress massage mag zeker niet ontbreken op je 
bruiloft-to-do-lijst. Je wilt immers niet met gespannen schouders, pijn in je buik 
of hoofdpijn het JA woord geven toch?

Wil je samen lekker ontspannen en helemaal Zen jullie bijzondere en mooie trouwdag 
beleven? Reserveer dan een dag of twee voor jullie bruiloft een ontspannende D-Stress 
massage bij D-Stress praktijk. Door jarenlange ervaring weet uw massage therapeut 
Ylona Roem als geen ander weer rust in het hoofd en lichaam te brengen.

Alvast een geweldige dag toegewenst!
Lieve groet, Ylona Roem

D-Stress Praktijk
Kleefsestraat 17
5402 KL Uden
Tel: 06- 55 57 36 30
www.d-stresspraktijk.nl

met d-stress Praktijk ontsPannen  
Het Huwelijk in!
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voor bijzondere creaties en sferen,  
gaat ons bloemenhart harder kloppen.

Samen bespreken we welke stijl jullie het meeste aanspreekt 
en hoe wij de dag nog mooier kunnen maken. Bruidsboeket, 
corsages, bloemenkransjes, royale vazen, decoratie op locatie, 
wij maken het allemaal!

BAROCK werkt enkel met de hoogste kwaliteit bloemen in 
de mooiste tinten. Vanzelfsprekend. Zie je het al voor je?  
Kom gezellig bij ons langs in de winkel voor een vrijblijvend 
advies!

Team BAROCK style & flowers

Kerkstraat 21
5401BC Uden
T. 0413. 28 77 51
info@barockstyleflowers.nl
www.barockstyleflowers.nl

Weelderig,  

kleUrrijk en  

UitBUndig  

of jUist  

sUBtiel  

en integer?



Voor de mooiste dag van je leven zoek je natuurlijk ook een hele mooie taart, helemaal 
in de stijl van je bruiloft. Een bruiloft is altijd een bijzondere dag, waarbij het aansnij-
den van de taart als een van de hoogtepunten wordt gezien. De bruidstaart verdient 
daarom de nodige aandacht. Samen met Taarten van Kris kunt u uw bruidstaart in een  
persoonlijk gesprek helemaal zelf samenstellen. ‘’Lekker’’ is een zeer persoonlijke  
beleving. Bij Taarten van Kris kunt u tijdens een proeverij kiezen uit een aantal proef- 
taarten met verschillende vullingen en combinaties. Ook de vorm, de kleur en het thema 
van uw taart bepaalt u zelf. De kleur van de bruidsjurk, het thema van het feest... Alles 
kan als inspiratiebron dienen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het resultaat is altijd een 
unieke taart, speciaal voor deze bijzondere dag. Taarten van Kris verzorgt de bezorging en 
opstelling van de taart op locatie, zodat u zorgeloos kunt genieten.

Met vriendelijke groet,

Kris van der Elzen

Jullie perfecte 
bruidstaart
bestaat

• Like ons op Facebook!

• Volg ons op Instagram!

Damaststraat 18   •   5411 AM Zeeland   •   www.taartenvankris.nl   •   Whats-app: 0655981606   •   info@taartenvankris.nl
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Teugel Resort Uden is gelegen aan de rand van natuurgebied De Maashorst. 
deze rustige en natuurrijke omgeving is zeer geschikt om tot rust te komen. 

De accommodatie beschikt over 50 hotelkamers en negen multifunctionele 
zalen voor gezelschappen tot 600 personen. Dankzij de combinatie van feest 
en overnachting is Teugel Resort Uden uitermate geschikt als trouwlocatie. 

De trouwlocatie van Teugel Resort Uden is een officieel “Huis der Gemeente”. 
Dit betekent dat u op deze locatie ook uw ja-woord aan elkaar kunt geven en 
vervolgens deze mooie verbinding kunt vieren met al uw vrienden en familie.

Uw gehele dag kan ingevuld worden bij Teugel Resort uden. Van kleine  
ontvangstreceptie, tot feest met DJ of een walking dinner voor uw  
gezelschap. Zelfs uw bruidstaart kan verzorgd worden door een eigen  
patissier.

Teugel Resort Uden
Bedafseweg 22
5406TM Uden
hoteluden@teugelresort.nl
+ 31 (0)413 26 30 88

Teugel Resort Veghel
Stadhuisplein 3
5461 KN Veghel
hotelveghel@teugelresort.nl
+ 31 (0)413 31 30 00



kasteel aldendriel te mill is het perfecte decor voor jullie huwelijksfeest. graag laten 
wij jullie tijdens een persoonlijk gesprek zicht krijgen en de sfeer proeven die wij jullie 
kunnen bieden voor het vieren van jullie huwelijksfeest.

Waarom Kasteel Aldendriel bijzonder geschikt is voor een huwelijksfeest? Bij ons overheerst de  

romantiek van de vele kaarsen, haardvuur, de prachtige tuin en de omringende grachten.  

Of het nu gaat om de  ceremonie, diner, receptie, feestavond of een combinatie van hiervoor 

genoemde, voor ieder onderdeel van de dag hebben wij een passende ruimte tot jullie beschikking.

Kasteel Aldendriel beschikt over een eigen keuken, van waaruit de diverse gerechten geserveerd 

worden. Hierbij uiteraard rekening houdend met jullie specifieke wensen.

Kasteel Aldendriel party accommodatie 

Kasteelsestraat 4 

5451 NZ Mill 

E-mail: info@kasteel-aldendriel.nl 

Tel.: 0485 – 452 129 

Mobiel: 06 – 53 576 731

Kasteel Aldendriel te Mill
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De passie van ons vak is om die bijzondere momenten in uw leven vast te leggen met  
herinneringen in goud en/of zilveren sieraden. Ons deskundig team met bijna 40 jaar ervaring 
ontvangt u in een warme sfeer onder het genot van een vers gezet kopje koffie of thee.

Het vakmanschap vind u niet alleen terug in het adviseren maar ook in de mogelijkheden die 
wij u bieden: Denk aan het restaureren van klokken, service voor bijna alle horlogemerken, 
reparaties van sieraden, taxaties. Ook zijn wij de specialist op het gebied van herdenkings- 
sieraden, waar bij het laseren van bijvoorbeeld een vingerafdruk tot een van de mogelijkheden 
behoren. 

Wij zijn de juwelier die u op het gebied van aanzoek- en trouwringen heel graag helpen om de 
juiste ring (-en) te vinden voor de liefde van uw leven. Wij bezitten de grootste collectie  
trouwringen van het Nederlandse merk Aller Spanninga uit Joure. Alle mogelijke wensen 
worden door ons vertaald in de ringen van u keuze, waarbij ook diamanten in ieder mogelijke 
zetting geplaatst kunnen worden! Dit maatwerk zorgt voor het gouden randje.

Het allernieuwste op het gebied van 3d tekenen, printen en gieten behoord ook tot de  
mogelijkheden, iets waar we zeer trots op zijn. Wij kunnen uw ideeën vertalen in een tekening, 
zodat al het onmogelijke, mogelijk wordt.

uden is the Place to be! 
Ieder seizoen halen wij weer de nieuwste mode en trends naar Uden. U vindt het familiebedrijf  
Peters & Peters Juweliers op de Marktstraat 49 in het centrum van Uden. U bent van harte 
welkom.

Met vriendelijke groet, Mark Peters & Josephine Peters en medewerkers.

laat u verrassen  
bij peters & peters  

juweliers



Tresbien is een van die speciaalzaken waar het water u gelijk in de mond loopt. Hier vindt u heerlijke noten, thee, 
honing, zuidvruchten, wijn, koffie, echte streekproducten en bonbons van Belgische kwaliteit. Voor uzelf, of om 
cadeau te doen. Ook voor een smaakvol relatiegeschenk en kerstpakketten kunt u hier terecht.

ujese feestkoek 
Trots zijn wij op het feit dat wij een echt streekproduct kunnen aanbieden. Op 21 januari 1921 richten Albert 
Aldenhuijssen en Jan van Oers een koekfabriek op. Deze fabriek krijgt de naam de Slinger-honing. 
Aldenhuijssen had in de Schafstraat al een broodbakkerij. na een cursus koekbakken, vroeg hij aan zijn zwager,  
de boekhouder jan van Oers, de koekfabriek te beginnen. Een goede zet, want de zaken liepen goed. 
In 1924 werd de eerste kneedmachine gekocht. In 1925 werd de naam officieel gewijzigd in Koekfabriek de 
Slinger. Kwaliteit, waaronder de goudgele koekkleur, was het kenmerk van de slingerkoek. Het werd een bekende 
lekkernij in Brabant. 
 
Nu anno 2018 bereid de bakkerij deze Ujese feestkoek volgens oud recept exclusief voor Très bien Uden.
Vanaf maandag tot en met zaterdag staat de deur voor u open en heten wij u van harte welkom!

Très Bien 
Sacramentsweg 7 
5401 GR  Uden 
tel: 0413 262505 
info@tresbienuden.nl

TresBien Uden

geopend:  
Maaandag 9:00-17:30 uur, 
Dinsdag 9:00-17:30 uur, 
Woensdag 9:00-17:30 uur, 
Donderdag 9:00-17:30 uur,  
Vrijdag 9:00-21:00 uur 
koopavond,  
Zaterdag 9:00-17:00 uur, 
Zondag KOOPZONDAG,  
elke laatste zondag van  
de maand,
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Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw ogen.  

Of het nu gaat om een mooi montuur, een zonnebril, glazen of om  

contactlenzen: harde en zachte lenzen, nachtlenzen en daglenzen.  

Ervaart u oogklachten of heeft u oogziektes in de familie?  

Onze optometrist controleert de gezondheid van uw ogen. 

Persoonlijk advies, dat is waar het binnen ons team om draait.  

Twijfelt u welke kleur bril het beste bij u past? Onze specialisten kunnen  

u van een kleuradvies voorzien. We hebben mooie brilmerken in huis,  

van verschillende merken in uiteenlopende prijzen. Zo kan iedereen bij  

ons terecht.

Kom snel langs voor een passend advies. De koffie staat voor u klaar!

Uw zicht… onze zorg.

Prinsen oPtiCiens…
125 jaar, dé oPtiCien in uden

Prinsen Opticiens

Markstraat 23

5401 GE Uden

0413-26 27 09

www.prinsenopticiens.nl

dita   |   lindBerg   |   TOM FORD   |   cHanel   |   oliver peoples   |   raY-Ban   |   andY Wolf



gloudemans koken en kado is een familie bedrijf dat al  
65 jaar een begrip in uden is! gloudemans heeft een ruim  
assortiment met hoogwaardige merken o.a in pannen,  
servies en bestek. 

Persoonlijke service en deskundig advies staan bij Gloudemans voorop. 

Wilt u graag een uniek kado voor het aanstaande bruidspaar, dan bent 

u bij ons op het juiste adres. Het bruidspaar kan bijvoorbeeld een 

kadolijst laten opstellen in de winkel. Wij verzorgen deze kadolijst met 

een persoonlijk tintje helemaal in de sfeer van de huwelijksdag familie/

vrienden kunnen zowel in de winkel als online en kado uitzoeken van 

deze lijst en ontvangen dan een leuke korting. 

Wij werken samen met o.a WMF, Demeyere, Laura Ashley en nog 

vele andere merken. Tot ziens bij ons in de winkel of online  

www.gloudemanskokenenkado.nl

Gloudemans koken en kado

Marktstraat 11 • 5401 GE Uden
0413 - 26 26 84 
info@gloudemanskokenenkado.nl
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Angela Prinssen uw persoonlijke reisadviseur

Ik zie ernaar uit een prachtige honeymoon voor jullie te organiseren!

www.thetravelclub.nl/angelaprinssen

De organisatie van jullie huwelijk vraagt veel tijd. Bij een mooie feestelijke huwelijksdag hoort een 

sublieme huwelijksreis. Ik als persoonlijk reisadiviseur kan jullie hier uitstekend mee helpen! 

Geef hiervoor de touwtjes gerust uit handen! Met veel enthousiasme zorg ik ervoor dat deze reis

een onvergetelijke en romantische ervaring wordt.

Er is letterlijk een wereld aan mogelijkheden, avontuurlijk, luxe en zo exclusief als jullie zelf willen. 

Waar jullie ook voor kiezen, jullie huwelijksreis wordt in elk geval tot in de puntjes verzorgd. 

Ik bied jullie ruim 30 jaar ervaring in de reiswereld en de vele goede contacten en samenwerking 

met diverse hotels en luchtvaartmaatschappijen. Deze partijen bieden vaak aantrekkelijke specials 

voor bruidsparen, zodat ik altijd een huwelijksreis kan bieden die past bij jullie budget.

“Just married” en heerlijk samen zorgeloos op huwelijksreis.

Ereprijsstraat 40  •  5402 GA  Uden  •  M: 06-10984041  •  E: angela.prinssen@thetravelclub.nl  



Precies vijf jaar geleden heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de deuren 

geopend van mijn Herenmodezaak Mode bij Jaap. In deze periode hebben we 

te gekke events mogen organiseren, inspirerende samenwerkingen tot stand  

gebracht, maar bovenal een fantastisch klantenbestand mogen opbouwen 

door het voeren van een kwalitatief merkenpakket. 

Onze collectie creëert de juiste balans tussen de casual- & dress  

outfits van deze tijd, stijlvol met een stoere knipoog. Laat je nu ook inspireren 

door de laatste Mode, Muziek, Gezelligheid & Lifestyle producten bij Jaap.  

Gemakkelijk te bereiken via onze eigen parkeerplaats, gelegen aan de  

Oranjestraat in Uden.  

Graag tot ziens bij Jaap.

Groetjes Jaap

mode bij jaap    |    St. Janstraat 31    |    5401 BA Uden    T | 0413-300095    E | Info@bij jaap.com
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Lief, stijlvol, exclusief en met een sprankeling van glitters: dat is So Cute! Een luxueus kinderkledingmerk 
dat de prachtigste jurkjes ontwerpt voor meisjes. Het Nederlandse  merk is gespecialiseerd in het 
maken en ontwerpen van jurkjes voor bruidsmeisjes. So Cute! is te herkennen aan de zachte kleurtjes, 
handgemaakte details en  originele ontwerpen. De ontwerpen van So Cute! zijn net even anders, 
gebaseerd op de laatste modetrends en ze zijn vooral niet tuttig. De jurkjes worden vervaardigd van luxe 
bruidsstoffen zoals bewerkt kant, soepel vallend satijn en zachte tule. De kleding is zeer geschikt voor 
bruiloften, verjaardagsfeestjes, communies of gewoon voor zomaar, want met een jurkje van So Cute!  

is het elke dag een feestje!

Esther de Zeeuw, So Cute!

www.socutefashion.com  info@socutefashion.com



even voorstellen
Wij zijn De Bruidsgalerie in Uden! 
Ik zal even uitleggen wie wij zijn. In 2007 is 
Winny van Kessel onze bruidswinkel begonnen. 
Ze is gestart in Vorstenbosch, echter het begin 
van alle projecten en ondernemingen is moeilijk 
en dat gold zeker voor onze winkel op die locatie, 
vandaar dat we na 1 jaar hebben besloten om te 
verhuizen naar Nistelrode. Daar kon pas echt 
een goede start worden gemaakt, maar onze 
naam werd groter, en zo moest ook de winkel na 
3 jaar groter. Wederom een verhuizing werd een 
feit en dit keer naar Uden.

Tegenover het oude busstation werd een grote 
bruidswinkel ingericht, waarin we nog meer 
bruidjes konden helpen naar hun droomhuwelijk. 
Wel bleek dat het heel lastig was om een  
parkeerplek te vinden in het centrum van Uden, 
na 2,5 jaar zijn we dus nogmaals verhuisd (nu 
voor de laatste keer). 
Onze huidige locatie is in de poort van Uden, 
aan de Rondweg 13. Deze perfecte locatie is niet 
alleen praktisch gelegen aan de snelweg maar is 
ook nog eens prachtig ingericht voor een unieke 
beleving in de zoektocht naar jouw droomjurk. 

de bruidsgalerie is een familiebedrijf.
Winny is de winkel begonnen en dochter Britt 
is later ingestapt waardoor de bruidswinkel nu 
2 eigenaresses heeft. Ook hebben we twee 
coupeuses die beide jaren ervaring hebben op 
het gebied van bruidsmode. Zij passen de jurken 
zo perfect mogelijk aan naar uw wensen en 
pasvorm.

onze werkwijze 
Wij werken samen als een team om iedere bruid 
een fantastische ervaring te geven. Wij zullen 
altijd ons best doen om jou als bruid in een 
ongedwongen, gezellige en nuchtere sfeer te 
helpen in de zoektocht naar de bruidsjurk van 
je dromen. Het liefst werken wij op afspraak, 
hierdoor kunnen wij je verzekeren van hulp 
en genoeg tijd. Onze bruidsjurken verkopen 
wij inclusief vermaak kosten, zo heb je geen 
onverwachte kosten achteraf en weet je meteen 
waar je aan toe bent. De volgende informatie is 
in ieder geval heel fijn om te weten:

1.  Vanaf september tot en met november 
komen bij ons de nieuwe collecties binnen! De 
meeste keus heb je dus in deze periode. In de 
bruids-mode hebben de meeste merken 1  
collectie per jaar. Dus wees gerust, je mist niks 
als je later in het opvolgende jaar trouwt. 
(Tip, bewaar wat foto’s van wat je mooi vind op je 
telefoon en laat dit zien bij je pasafspraak, dit maakt 
het zoekproces wat makkelijker! Maar pin je niet 
vast op 1 jurk, blijf open minded, soms valt een jurk 
anders uit dan je wellicht in gedachten had)

2.  Levertijden van bruidsjurken zijn soms heel 
lang! Dit kan zelfs 4 tot 6 maanden in beslag 
nemen. Zorg dus dat je op tijd je jurk in bestelling 
hebt staan. Zo’n 8 maanden tot een jaar van 
tevoren zal je dus moeten weten in welke jurk jij 
gaat stralen die dag! Overigens hebben wij altijd 
jurken op voorraad, maar niet alles zal aanwezig 
zijn in de goede maat.

3.  Ongeveer 2 tot 3 maanden voor jouw bruiloft  
beginnen wij met het vermaken van je bruidsjurk, 
mits deze binnen is. Wanneer de jurk aan de late 
kant besteld is lukt dit natuurlijk niet. Overigens 
kunnen wij een bruidsjurk binnen een week  
compleet vermaakt hebben, maar vanwege 
drukte prefereren wij 2 tot 3 maanden atelier-
tijd. Dit is ook beter voor je eigen gemoedsrust. 
(Tip, kom je jurk een keer passen met je proef-
kapsel. Zo zie je het geheel alvast!)

4.  In de week van je bruiloft kom je jouw jurk 
ophalen, deze hangt dan gestreken klaar en 
pas je de jurk voor de laatste keer in ons bijzijn. 
De persoon die jou op je trouwdag helpt met 
aankleden zal dat deze dag ook doen (generale 
repetitie!). De laatste check zal plaats vinden 
en wanneer nodig zullen er nog aanpassingen 
gedaan worden in ons atelier.

Collecties
Onze nieuwe collecties kopen wij in het voorjaar 
al in, dit gebeurt op verschillende grote beurzen 
in het buitenland. Zo gaan wij naar 2 beurzen 
in Duitsland; Düsseldorf en Essen. Maar ook 
gaan we naar steden zoals Londen, Milaan en 
Barcelona. 

De grootste merken worden op bijna al deze 
beurzen vertegenwoordigd, maar voor kleinere 
merken en het ontdekken van nieuwe merken 
moeten we meerdere beurzen bezoeken (dit 
vinden wij natúúrlijk helemaal niet erg). Het 
uitzoeken van de nieuwe collectie is ontzettend 
leuk! Maar kan ook erg vermoeiend zijn, soms 
zien we door de bomen het bos niet meer, ook 
daarom kijken wij op de eerste dag van de beurs 
alle jurken aan en beslissen we pas op de tweede 
of derde dag welke we in de bruidswinkel willen 
hangen. 
Wij hebben veel verschillende merken, bij 
ieder merk kiezen wij de mooiste jurken uit. Zo 
proberen we onze collectie heel breed en divers 
te maken, zodat alle stijlen vertegenwoordigd 
zijn. Natuurlijk kent iedere bruidswinkel haar 
eigen smaak, waardoor er soms meer van een 
specifieke stijl te vinden is. 
We hebben merken in verschillende prijsklassen, 
over het algemeen liggen de prijzen van onze 
bruidsjurken tussen de 1000,- en de 3000,- 
euro (incl. vermaak kosten). Voor vragen  
hierover kun je altijd contact met ons opnemen. 

Hier alvast een aantal van onze favoriete merken:
• Eddy K 
• San Patrick
• Mori Lee
• Demetrios
• Sincerity
• Justin Alexander
• Lillian West
• Sweetheart 
• Kenneth Winston
• Essense of Australia

Voor een actuele lijst van onze merken en de 
jurken die we daarvan hebben kun je het beste 
kijken op onze website. Voor informatie of het 
maken van een pasafspraak kun je ons altijd 
bellen, of het pasafspraak-formulier invullen op 
onze site. Wij helpen je met alle liefde verder in 
onze bruidswinkel. Graag tot ziens bij  
De Bruidsgalerie!

rondweg 13, 5406 nk, Uden
Telnr.: 0413 - 270 702
www.debruidsgalerie.nl 

de bruidsgalerie, voor de mooiste dag van je leven!

61



Colofon

Titel: Maakt uw mooiste dag bijzonder

© 2019 TEJO - Dé Kapper

Uitgever: TEJO - Dé Kapper 

www.tejo-dekapper.nl

Concept en design: Het Olala Effect

Fotografie: Désirée Hofland

Druk: BoekenGilde

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 

gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-

seerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 

door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever.

maakt uw 
mooiste dag  
bijzonder!
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