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5 REDENEN VOOR EEN WINTERWEDDING
DE BRUILOFT VAN MEREL & FRANK
DE BRUILOFT VAN MARIT & MARIJN 
ZO STYLEN JULLIE EEN WINTERBRUILOFT
DE WINTER FAVORIETEN VAN PUUR
EEN WINTERSE TROUWJURK

WINTER
WEDDING
Trouwen in de winter is net even anders, maar 
zeker niet minder geweldig.

De winter brengt vele charmes met zich mee, het 
zorgt voor een knus, romantisch en gezellig gevoel.
Denk hierbij aan een warme brandende haard, 
fakkels en een gezellig feest in onze binnenruimte.

Paviljoen Puur krijgt een mooie winterse gloed over 
het pand, wanneer de zon zijn gezicht iets minder 
laat zien. Onze prachtige locatie veranderd mee 
met het seizoen en maakt zich klaar voor jullie 
komst.

Met een styling die bij jullie past en de gezelligheid 
van jullie dierbaren en vrienden, wordt 
Paviljoen Puur voor een dag  jullie eigen bijzondere 
winterparadijs.

Deze brochure is speciaal voor jullie gemaakt, lees 
snel verder en laat jullie inspireren!



DE 5 REDENEN VOOR EEN WINTERWEDDING
HEERLIJKE 

SEIZOENSPRODUCTEN

Je gasten verwelkomen met 
een lekker drankje uit onze 
foodtruck. Warme choco 

met slagroom, gluhwein of 
misschien wel een 
bruisende bubbel.  

Tijdens het diner kunnen jullie de gasten 
verwennen met heerlijke stoofpotjes, 

een lekker stuk vlees, of natuurlijk een 
vegetarisch diner.

Wij bieden verschillende opties, zo is er 
voor ieder wat wils.

3
DECORATIE

Het decoreren van een winterhuwelijk 
heeft veel meer opties dan een 

zomerhuwelijk. Stiekem een heel leuk 
voordeel dus!

Denk aan sfeer of misschien wel 
kerstverlichting, warme kleuren, kleedjes, 

prachtige boeketten, mooi 
opgedekte tafels en ga 

zo maar door. 
Wij hebben standaard gezellige 
verlichting aan de buitenkant 

van ons Paviljoen, dus 
sprookjesachtiger kan het bijna niet 

worden.

2

HET WEER

Niets is zo onvoorspelbaar als het weer in 
Nederland.
Regen, storm, wind of zon.
Alles kan en op elk moment.
Het voordeel van in de win-
ter trouwen, 

is dat je op alles bent voorbereid. Je 
gaat uit van minder mooi weer maar 
kan zomaar verrast worden. En vooral 
niet getreurd, want ons mooie Paviljoen 
beschikt over verschillende 
mogelijkheden. Zo kunnen jullie elkaar 
binnen het jawoord geven, maar ook 
eventueel buiten onder onze tent. Met 
heaters en dekentjes, is het enorm 
intiem en bijzonder. Want zeg nou eerlijk, 
hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze 
buiten zijn getrouwd in de winter! 

1
FEEST
De winter is een seizoen 

waar niet veel feestjes zijn op 
kerstmis na dan...

Geen gezellige borrels op 
het terras, geen barbecue 
in de tuin en geen vakan-

ties. Iedereen zal dus uitkijken naar jullie 
huwelijksdag en er zal allang van tevoren 

over gepraat worden.
 

Hoe leuk is dat!

5
MOOIE FOTO’S

Boven op onze bunkers maakt jullie 
fotograaf de mooiste foto’s bij de bijzon-

dere lichtval die de winter biedt.
Regen? Geen paniek. 

Samen onder de paraplu 
krijg je de meest 

romantische plaatjes. 
En wie weet treffen jullie 

het echt en valt er sneeuw. Dan zijn jullie 
huwelijksfoto’s als die van geen ander.

 Zien jullie de jaloerse blikken al? Wij wel!
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ZO DECOREREN JULLIE EEN WINTERBRUILOFT

PAVILJOEN PUUR

Zoals we hiervoor al hebben benoemd; een winterwedding is misschien wel 
romantischer dan in de zomer.

Maak het bijzonder en origineel, met een beetje creativiteit en hulp van een 
eventuele styliste. Wordt dit jullie dream wedding!



Het is in de winter iets frisser en 
eerder donker, wat een perfecte 
combinatie is voor sfeer en 
gezelligheid binnen.

De sfeer brengen jullie uiteraard 
voor een groot deel mee, maar 
ook de aankleding doet veel.

Denk aan een welkomstbord, 
kaarsen en bloemen langs het 
gangpad, lange dinertafels met 
mooie kandelaren, fakkels, de 
open haard, gezellige verlichting en 
kleedjes.

Maak het knus en geniet!

WINTERSE 
WARMTE

Een ontvangst met warme choco, 
hmmm. Laat je gasten zelf hun 
toppings kiezen, lange vingers, 
kaneelstokjes, marshmellows, 
speculaas of misschien een 
scheutje sterk. Liever iets minder 
zoet? Dan is gluhwein ook een 
uitstekende keuze. Serveer dit alles 
met een lekkere koek of pretzel en 
het plaatje is helemaal compleet.

Voor de toost kunnen jullie ook 
voor een wInterse cocktail kiezen.
Kies hierbij voor een extra detail in 
het glas om het winters te maken.
Denk aan een rood besje, een 
dennetakje of een kaneel stok.nat, 

WINTERSE 
CATERING



Bij de winter horen warme kleuren.
Rood is een van de eerste kleuren 
die in je gedachten komt en 
waarbij donkerrood het meest 
wordt gebruikt. Deze kleur is goed 
te combineren met ander kleuren 
en straalt veel warmte uit. Daarbij 
zijn kleuren als donker groen, 
donkerblauw en oudroze favoriet.

Combineer deze kleuren met 
gebroken wit, zilver of goud voor 
de details in de styling. Dit geeft 
jullie dag een dromerig gevoel. 
Dit zijn ook mooie kleuren voor de 
uitnodiging naar de gasten, zodat 
zij al een voorproefje krijgen.po

WINTERSE 
KLEUREN

En als laatste maar zeker niet 
onbelangerijk: de tafel.

Met de tafeldecoratie kunnen jullie 
de gasten een wow effect geven.
Om de winter tot leven te laten 
komen op jullie tafel, kunnen jullie 
kiezen voor decoratie en 
materialen zoals; 

dennenappels, dennentakken, hout, 
kaarsen en eventueel bloemen. 
Kleed het mooi aan, maar wees 
niet te enthousiast. Jullie gasten 
moeten wel prettig kunnen dineren.

Voor de kleuren van de tafel 
kunnen jullie in het kleurenpalet 
blijven die wij hiervoor benoemd 
hebben. Maak de tafel af met 
servetten en naambordjes. Een 
menukaart wordt vaak ook als 
prettig ervaren, zodat de gasten 
weten wat ze straks gaan eten.

WINTERSE 
TAFELDECORATIE



De perfecte trouwjurk heb je allang gevonden en deze wil je graag dragen op jullie 
dag. No worries, er zijn genoeg fashionable manieren om die perfecte trouwjurk 
winterproof te maken. Want buiten wil je er natuurlijk mooi uitzien, maar geen 
risico lopen op verkoudheid. Daarom hebben wij wat kleine tips:

STOLA VAN IMITATIEBOND
Een stola van imitatiebont zorgt voor een winterse look bij je bruidsjurk. 
Het is stijlvol en houdt je warm terwijl je ‘Ja’ zegt tegen je lief. 

TROUWJURK MET LANGE MOUWEN
Soms kan een trouwjurk aangepast worden met een andere mouw.
Een jurk met kanten mouwen is elegant en houd je tegelijkertijd warm.
Voor de perfecte winterwedding jurk kun je naar de opties vragen bij de winkel of 
styliste waar jij jouw droomjurk hebt gekocht. 
Zij adviseren je graag over de mogelijkheden.

WINTERSE TROUWJURK
EEN JASJE
Houd je het liever een beetje stoer? Dan kan een jasje ook de ideale oplossing zijn.
Natuurlijk geen dikke winterjas waardoor je jurk niet meer zichtbaar is, maar een 
kort jasje. Leer, suede, spijker of imitatiebont.
Deze jasjes zou je eventueel ook nog kunnen personaliseren, Mrs....

TRUI OF BOLERO
Een mooie off shoulder waarbij je nog net het bandje van de trouwjurk ziet is 
natuurlijk ook een optie. Hierbij houd je je lichaam goed warm en zie je er toch 
nog stylisch uit. Wil je liever niet het lijfje van je jurk bedekken? Dan zou een bolero 
iets voor je kunnen zijn, hierdoor zijn je armen lekker warm en is je jurk nog goed 
zichtbaar.

BINNEN IS HET WARM
Het is buiten even koud maar niet voor lang, want wanneer je in de ogen van je 
kersverse bruidegom kijkt wordt je warm van binnen. 
Tijdens de fotoshoot houd hij je warm en veilig in zijn armen en voel je niets van de 
kou. Eenmaal binnen kun je schitteren in je mooie jurk.




