Weddingplanner Jacqueline

‘Ga van tevoren kijken naar

je huwelijkslocatie en neem
de tijd om je gastvrouwen
en -heren te leren kennen’
Jacqueline Veldkamp
www.pauweddings.nl

Droomplaatje

Goed gevoel

Weddingplanner Jacqueline Veldkamp liep
ooit stage in Milaan en spreekt nog steeds een
aardig woordje Italiaans. Dat komt goed van
pas bij het organiseren van bruiloften in Italië,
zeker op de wat exotischere locaties als Sicilië
en Puglia. Voor Jacqueline is het een sport om
voor ieder bruidspaar een plek te vinden die
perfect aansluit bij hun wensen. En dus is ze
altijd alert op mooie locaties, ook op vakantie.
‘Mijn vriend vindt het wel eens vervelend dat
ik nooit normaal op vakantie kan gaan,’ lacht
ze, ‘maar ik vind het gewoon heel leuk om
mooie plekjes te ontdekken.’
Volgens Jacqueline kun je in Italië het beste
kiezen voor een ceremonieel huwelijk. ‘Wie
in Italië gaat trouwen doet dat vaak vanuit
een bepaald droomplaatje, maar de wettelijke
procedure met een tolk is niet altijd even romantisch. Bij een ceremonieel huwelijk kun je
zelf je wensen kenbaar maken en weet je zeker
dat de grote dag eruitziet zoals jij dat wilt.’

Jacqueline heeft nog meer tips: ‘Begin ruim
van tevoren met plannen. In Italië gaat alles
nu eenmaal wat langzamer dan in Nederland.
Negen maanden is bij mij de gemiddelde
aanlooptijd naar een huwelijk. Ga van tevoren
kijken naar de huwelijkslocatie. In Nederland
zou je dat ook doen, dus waarom in Italië niet?
Een ticket is zo gekocht. En als je er dan toch
bent, kun je meteen je gastvrouwen en -heren
leren kennen. Ik raad stellen aan om ook daar
de tijd voor te nemen. Accepteer de lunch of
de wijn die je wordt aangeboden en maak een
praatje, want als Italianen je een beetje kennen,
vinden ze het veel leuker om hun best voor je
te doen.
Verder is het handig als degene die de bruiloft
organiseert een beetje Italiaans spreekt. Zeker
in de minder toeristische gebieden is dat geen
overbodige luxe. En last but not least: vertrouw
op je gevoel, want dat is uiteindelijk waar het
allemaal om gaat!

ITALIAANSE HUWELIJKSTRADITIE
Wanneer Italianen een bruidspaar zien op straat, beginnen ze
spontaan te applaudisseren en roepen: ‘Viva gli sposi!’, ‘Leve
het bruidspaar!’. Dezelfde zin wordt vaak gebruikt om een
toost uit te brengen op het bruidspaar. Zodra een van de gasten ‘viva gli sposi’ roept, moet het bruidspaar elkaar kussen.
Daarom roepen Italianen het graag op een moment dat bruid
en bruidegom zich toevallig net allebei aan een andere kant
van de kamer bevinden.
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Favoriete locaties
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LOCANDA DI ORTA
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PZPKLHHSVTTL[QLMHTPSPL[LKLSLU
/L[PZNL]LZ[PNKPULLUV\KNLIV\^
in het gezellige dorpje San Giulio en
IPLK[\P[aPJO[VWOL[3HNV+»6Y[H
Dit meer is net zo romantisch als het
*VTVTLLYTHHYTPUKLYILRLUKHSZ
[YV\^SVJH[PLKHUaPQUNYV[LIYVLYVia
Olina, 18, Orta San Giulio
www.locandaorta.com
ANTIO BORGO POGGITAZZI
Dit landhuis in Toscane lijkt haast te
aPQUVU[^VYWLU]VVYO\^LSPQRLU/L[
staat midden in de natuur, heeft een
prachtige tuin en de agriturismo, ge]LZ[PNKVWOL[aLSMKLSHUKNVLKIPLK[
onderdak aan een groot aantal gas[LUFattoria di Poggitazzi, Terranuova
Bracciolini www.poggitazzi.com

