
Lieve vrienden en familie

Dinsdag, 7 augustus 2007, gaven wij elkaar het ja-woord. In deze extra editie van onze
maandelijkse nieuwsbrief geven we jullie een impressie van de mooiste momenten
voor, tijdens en na …

Zaterdagochtend, 4 augustus, vertrokken we rond 09.00 u met de auto naar Oslo, waar
we 7 ½ uur later (en zo’n 500 km verder) inscheepten op de Color Festival, de ferry naar
Fredrikshavn in Denemarken.

De Color Festival is al een wat oudere
boot, en we waren dan ook snel
uitgespeeld in de tax free shop (vooral
rommel) en de entertainment bar 
(gezapige muziek, de andere gasten 
minstens 50 jr ouder). Na een goede
nachtrust reden we de volgende ochtend
om 08.00 de boot af. 

Zo’n 12 uur later stonden we 1000 km verder naar
het zuiden in Rotterdam waar ons een dubbele
verrassing wachtte: een vrolijk versierde voordeur
(met dank aan Simon & Ingrid), een bloemetje op 
tafel en een ontbijtje in de koelkast (de goede
zorgen van Gertrude & Wim ). 
Heerlijk thuis komen, zo



Maandag hebben we grotendeels in 
Gemert doorgebracht bij de ouders
van Beatrix. ’s Avonds kwamen de 
ouders van Albert, Gertrude & Wim en 
Marlies & Liesbeth en hebben we
samen de 55-jarige bruiloft van Bert & 
Marretje gevierd.

Dinsdagochtend kwam Natasha vroeg naar Gemert om de make-up en het kapsel van 
Beatrix te doen. De hele dag zou ze Beatrix’ oplettende styliste blijven …
Nadat de bruidegom en de vader van de bruid nog even een band van Natasha’s auto 
hadden verwisseld, vertrokken we rond 12 u. naar kasteel Henkenshage in St. Oedenrode.



Nadat we ons hadden omgekleed, 
kreeg Beatrix haar bruidsboeket van 
Albert (met dank aan Simon & Ingrid 
die het opgehaald hadden in 
Vlaardingen). Daarna was het tijd
voor de fotosessie met Jan en 
Natasha.





Weer binnen wachtten we (on)geduldig tot alle gasten er waren. Toen werden
we door de bruidsmeisjes Sylvie, Tessa en Carmen opgehaald om onze entree
op de binnenplaats te maken.



We hadden een zeer erudiete ambtenaar, Ingrid Peters, die 
met veel verve, humor en gevoel de ceremonie vorm gaf.



Tessa en Yoeri brachten
de ringen

Ingrid verraste ons met een prachtige live 
uitvoering van ’Ik voel me thuis bij jou’



De getuigen van Beatrix (Esther en Carla) … 

… en de getuigen van Albert  (Marrie en Gertrude).









De gipsy-jazz band ’Raisa’ 
verzorgde de muzikale
begeleiding in het 
avondprogramma

Het feestelijke dessert 
als afsluiting van ons
’walking dinner’



Na het feest wachtte ons een warm schuimbad en een
fles koude champagne in de torenkamer van het kasteel. 

Wat een heerlijke afsluiting van een prachtige dag!

De volgende ochtend stond er een heerlijk ontbijt voor onze
deur. Een goed begin van de rest van ons leven samen 



Een laatste blik op ’ons’ kasteel

http://www.la-casserole.nl/index.html


Na nog een paar dagen nagenoten te 
hebben in Nederland, zijn we
vrijdagochtend vroeg naar Kiel gereden, 
waar we om 14.00 u met de Color Fantasy
vertrokken naar Oslo.

De Color Fantasy is een prachtig schip uit
2004 met veel meer voorzieningen dan
de boot op de heenreis. Meer en betere
winkels en overal live muziek. 
Het voelde echt als een luxe cruise.

’s Avonds hebben we onszelf verwend
met een overheerlijk 8-gangen diner 
(waarvan 3 van de zaak, het voordeel van 
pas getrouwd zijn) in het Cosmopolitan
Gourmet restaurant. Het was een
fantastische afsluiting van onze
’huwelijksreis’.

De winkelpromenade met linksboven onze hut



Zaterdagochtend rond 10 u. rolden we van de boot voor de laatste etappe terug
naar Trondheim. We hadden onderweg afwisselend regen en veel regen, totdat
we de provinciegrens over reden. Toen klaarde het op en reden we de laatste 2 
uur in een stralend zonnetje. Hoezo, welkom thuis?

Thuis wachtte ons een leuk
karweitje: kado’s uitpakken! We
zijn enorm verwend door iedereen. 
Een compleet glasservies, grootse
aanvulling van ons tafelservies, 
een prachtige krans voor bij de 
voordeur, veel muziek, antieke
kandelaars, bruidsbekers uit
Pakistan, een waterpomp (in 
Ethiopië), een quiltdeken, en 
nog veel, veel meer …

We kijken terug op een
fantastische huwelijksweek en 

een perfecte trouwdag. 
Graag bedanken we iedereen die 

hieraan heeft bijgedragen.

En zoals al vaker geroepen:

Tot ziens in Trondheim!

Heel veel liefs,

Beatrix & Albert


