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Met borrelnootjes en glaasjes
champagne in de witte limo
Met borrelnootjes en glaasjes
BRUIDSBEURS In Limbricht shoppen voor ‘de grote dag’: van houten kistjes tot witte druiven

De kerk en het stadhuis zijn
‘uit’. Te weinig persoonlijk.
Meer warme en individuele
symboliek wil het moderne
bruidspaar. Kussenslopen
met trouwbeloftes.

door Ray Simoen

HH et oude trouwen heeft
afgedaan. Eerst het stad-
huis, daarna de kerk en

een groot feest. Het is zo afgezaagd.
Het moderne bruidspaar zoekt
sprankelende manieren om zijn lief-
de te vieren en te bezegelen. Trou-
wen is leuk maar voor velen hoeft
dat niet eens meer, weet Margot
Puppen van Parlante uit Helmond.
‘Voor bijzondere ceremonies’ staat
niet voor niks op de visitekaartjes
bij haar stand op de goed bezochte
Bruidsbeurs in kasteel Limbricht
gisteren. „Mensen willen een per-
soonlijke en meer symbolische in-
vulling geven aan hun band met el-
kaar. De kerk en het gemeentehuis
boeien niet meer. De oude huwe-
lijksceremonie zegt hen niet veel

meer. Mensen willen wel een per-
soonlijke ceremonie met eigen ge-
kozen symboliek om de liefde te
vieren, en daarna een feest.” Pup-
pen laat een klapper zien met cere-
monie-mogelijkheden. ,,Paren kun-
nen een door henzelf gemaakte of
door mij geadviseerde trouwgelofte
uitspreken en die vervolgens in een
mooi houten kistje doen. Bij moei-
lijke momenten doen ze het kistje
open en lezen ze die woorden op-
nieuw aan elkaar voor.” Ook kan er
voor gekozen worden om de trouw-

gelofte in een kussensloop te
naaien. Of een kaars maken met
daarin de trouwgelofte gegraveerd.
,,Erg in trek is ook een Spaanse
nieuwjaarstraditie, waarbij mensen
elkaar witte druiven geven. Dat
doen nu ook paartjes als trouwge-
lofte.” Overgewaaid uit Amerika is
het ‘renewing the vows’, elkaar op-
nieuw trouw beloven. „Vroeger
vierden mensen hun koperen, zilve-
ren en gouden bruiloft met een
mis en een feest. Nu kiest men
meer voor een ceremonie met

meer eigen diepgang. Tegenover
vrienden en bekenden bekent men
opnieuw de liefde voor elkaar. Een
mooi moment om stil te staan bij
de mooie en ook moeilijke momen-
ten, die mensen in hun relatie mee-
maken.” Peggy Pijpers weet wat ze
wil: geen kerk, wel een kasteel. In
augustus 2014. Alles is geregeld, op
de ringen na. Moeder, schoonmoe-
der en schoonzus in spe zijn mee.
„Mijn partner mag straks ‘ja’ of ‘ja’
zeggen tegen mijn keuze”, zegt ze
glimlachend. Bij de herenpakken
staat een jongeman („nee, geen
naam in de krant”) een kinderwa-
gen te wiegen. Zijn vriendin is bij
de modeshow, waar hij geen trek
in heeft. ,,Ik zoek alleen nog een
pak voor mij en de kleine.” Alles
heeft hij al geregeld. „Daarnet nog
een limo. Ik wilde een rose, mijn
vriendin een witte, dus het wordt
een witte”. Hij is in zijn nopjes met
de limo. ,,Er zit een minibar met
champagne en borrelnootjes in. Ge-
zellig.” Probleem is dat de afstand
van de kapel naar de feestzaal erg
kort is. Maar daar heeft hij ook een
oplossing voor geregeld, zegt hij
blij. „We mogen wat extra ritjes ma-
ken zodat alle 100 kinderen op het
feest ook eens in een echte witte li-
mo kunnen zitten.”
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