
Heel wat koppels twijfelen of ze 
kinderen zullen uitnodigen op 
hun trouwdag. Er bestaan noch-
tans heel wat leuke manieren om 
kinderen bij het gebeuren te be-
trekken. Weddingpanner Brigit-
te Kater van Perfect Celebrati-
ons geeft enkele tips die voor 
elk bruidspaar nuttig zijn.

ON M I S BA AR : 
E E N WE DDI N G NAN NY 
“Zorg ervoor dat jullie geen om-
kijken hebben naar de kinderen 
en regel een oppas. Zo kunnen 
de ouders ook onbezorgd van 
jullie dag genieten. Regel een 
aparte hoek in de zaal of een 
apart zaaltje voor de kinderen 
dat speciaal op kindermaat wordt 
ingericht en voor de overige gas-
ten geen overlast bezorgt. Eén 
nanny kan ongeveer zes tot acht 
kinderen entertainen. Helaas zijn 
er in België nog geen gespeciali-
seerde weddingnanny’s. Werk 
dus gerust met jullie eigen oppas, 
maar zorg dan wel voor eigen 
materialen.”

KI N DVR I E N DE LIJ K E LOCATI E
“Wellicht beschikt de feestlocatie 
over een speeltuin? Het is in ieder 
geval belangrijk dat de kinderen 

naar buiten kunnen waar ze hun 
energie kwijt kunnen. Ook is het 
handig als de feestlocatie be-
schikt voor hotelkamers, zodat 
zeker de allerkleinsten rustig kun-
nen slapen. Laat de nanny ook 
mee overnachten. Dan kan zij ’s 
morgens de kinderen nog wat 
kan entertainen, zodat jullie rustig 
kunnen uitslapen en ontbijten.”  

ZO BETREK JE KINDEREN 
BIJ JULLIE DAG

  Geef ze een taak: ringen 

aanreiken, bloemblaadjes 

strooien, gasten ontvan

gen, snoepzakjes uitdelen, 

het gastenboek beheren...

  Zorg voor speelgoed,  

zowel in de kerk als op  

de feestlocatie.

  Zet in het misboekje enke

le leuke tekeningen die de 

kinderen kunnen inkleuren.

  Stel een speciaal kinder

menu samen.

  Laat van jullie trouwkle

ding een miniversie maken.

  Doe een gezamenlijke ope

ningsdans met de kinderen.

ZO LAAT JE KINDEREN 
KIND ZIJN
  Geef kinderen de ruimte 

(ook in de kerk) en accep

teer onverwachte, enthou

siaste acties.

  Regel een knutselhoek waar 

de kinderen kunnen werken 

aan een alternatief gas

tenboek, trouwkleurplaten 

kunnen inkleuren, hun  

tafelkleed kunnen schil

deren of een huwelijks

cadeau kunnen maken.

  Plaats een springkasteel, 

bouwhoek, spelletjeshoek, 

poppenkasthoek of sfeer

volle leeshoek; allemaal 

in het huwelijksthema.

  De grotere kinderen/ 

pubers houden zich  

meestal zelf bezig met 

iPad’, computer, GSMs of 

voorzie enkele dvd’s. 

// www.trouwenintoscane.nl

WIE IS BRIGITTE KATER?
Brigitte is sinds 2014 voltijds weddingplanner en 

ceremoniemeester. Ze is eigenaar van Perfect Cele

brations waar ze aan het hoofd staat van een uitge

breid team. Daarnaast is ze docente weddingplanner 

bij het Centrum voor Avondonderwijs in Antwerpen en 

Syntra in Mechelen.

www.perfectcelebrations.be

DOEN!
// Kinderen op je trouwdag?
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katleen.vastiau@telenet.be
Plaknotitie
link schrappen, geen idee waar hij vandaan komt


