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* * * N I E U W S B R I E F * * *
Voortaan zal DJ op je bruiloft elk kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen boordevol tips & trucs,

trouwevenementen en leuke wetenswaardigheden op trouwgebied!

* * *
 

Muzikale invulling van jullie huwelijksceremonie
Naast DJ's en drive-in shows op huwelijksfeesten kunnen wij ook zorgen voor muzikale omlijsting van jullie 

huwelijksceremonie in het stadhuis, op een mooie trouwlocatie, of tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk.

Denk hierbij aan een kleinschalige akoestische band, of een zanger(es) die begeleid wordt door een pianist of gitarist en 
sfeervolle songs ten gehore brengt die passen bij de door jullie gewenste sfeer van de dag. Verzoeknummers kunnen speciaal 

voor het bruidspaar ingestudeerd worden (bijvoorbeeld o.b.v. de liturgie tijdens de kerkdienst, waarbij ook uiteenlopende 
Opwekkingsliederen gekozen kunnen worden), maar er kan ook voor hedendaagse (rustige, sfeervolle) Top 40 muziek 

gekozen worden. Denk hierbij aan nummers van Adele, John Mayer of Michael Bublé.

We hebben meerdere artiesten in ons bestand die een perfecte aanvulling kunnen zijn op jullie huwelijksdag. 
Neem contact met ons op voor meer informatie! 

* * *

Trouwbeurs Wezep gaat Trouwen: 10 maart 2014!
De voorbereidingen voor de 8e editie van de exclusieve trouwbeurs Wezep gaat Trouwen zijn in volle gang! 

Na de eerste 7 succesvolle edities, bieden wij opnieuw de mogelijkheid om alles tot in de puntjes te regelen voor jullie grote 
dag: van bruidstaart tot bruidsboeket en van bruidsfotograaf tot een complete drive-in show voor een onvergetelijk feest!

Houd www.wezepgaattrouwen.nl in de gaten voor meer informatie en ontwikkelingen. Volg ons ook op Twitter 
(@wezeptrouwen) en Facebook! Save the date en graag tot ziens op 10 maart 2014! 

* * *
 

Vrijblijvend adviesgesprek 
Zijn jullie er nog niet uit of jullie één van onze DJ's willen boeken en willen jullie eerst eens kennismaken om te kijken of 
wij wat voor jullie kunnen betekenen? Geen probleem, dan plannen we graag een vrijblijvend adviesgesprek in! Tijdens dit 

gesprek kunnen jullie vragen en wensen aan ons voorleggen en kunnen wij jullie adviseren op basis van onze kennis en 
ervaring in het vak. We denken graag met jullie mee om er een onvergetelijk feest van te maken!

Via onze website kun je het contactformulier invullen, we nemen dan zo spoedig mogelijk 
contact met jullie op om een afspraak te plannen.

* * *
 

http://www.bpmdriveinshow.nl/wp/?p=3084
http://www.wezepgaattrouwen.nl/
http://www.djopjebruiloft.nl/
http://www.bpmdriveinshow.nl/wp/?p=3079
https://www.facebook.com/pages/Trouwbeurs-Wezep-gaat-Trouwen/414178488633788?fref=ts
https://twitter.com/wezeptrouwen


Een veelgestelde vraag...
In elke nieuwsbrief zullen we een veelgestelde vraag uitlichten. Deze FAQ vind je ook terug op onze website.

Kunnen wij zelf een DJ kiezen?
Normaal gesproken matchen wij op basis van het intakegesprek een DJ met jullie feest. In dit gesprek bespreken wij onder 

andere jullie verwachtingen van het feest en wat jullie wensen zijn op muzikaal gebied. Zijn jullie er toch van overtuigd dat 
het een DJ moet worden die jullie eerder hebben meegemaakt op een feest, of die jullie op onze website hebben gezien? 
Dan kunnen jullie een voorkeursboeking plaatsen op de betreffende DJ (indien beschikbaar). Hiervoor rekenen wij een 

kleine toeslag. De DJ van jullie voorkeur houdt dan zijn agenda helemaal vrij voor jullie feest! 

* * *
 

Love & Marriage Beurs Martiniplaza Groningen
De Love & Marriage Beurs in Groningen is dé trouwbeurs van Noord Nederland, en vindt plaats op zaterdag 25 & zondag 

26 januari 2014 in het Martiniplaza in Groningen. Je vindt er alles voor je bruiloft onder één dak: de beste standhouders met 
leuke beursaanbiedingen, de mooiste trouwjurken en trouwpakken op de enorme catwalk en natuurlijk een heerlijk hapje en 

drankje. Ook DJ op je bruiloft is er aanwezig als standhouder met een uitgebreide beursstand om aanstaande bruidsparen 
van informatie te voorzien. De Love & Marriage Beurs is op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op www.trouwplannen.nl.

* * *
 

Informatieavond 'Onder Ons' in Dalfsen
Op vrijdagavond 24 januari 2014 organiseert trouw- en feestlocatie 'Onder Ons' in Dalfsen een gratis toegankelijke 

informatieavond waar ook DJ op je bruiloft aanwezig zal zijn. Hebben jullie trouwplannen en zijn jullie nog op zoek naar 
een muzikale invulling voor jullie feest? Tijdens deze avond word je volledig op de hoogte gebracht van onze 

mogelijkheden! Jullie zijn van harte welkom bij 'Onder Ons' (Wilhelminastraat 70, Dalfsen). Ook is er een fotograaf, 
visagiste, kapster en taartenbakster aanwezig, daarnaast zijn er trouwauto's te bezichtigen. Kortom, veel informatie en ideeën 

om jullie grote dag tot in de puntjes te regelen! Van 18.30 tot 20.30 uur zijn jullie van harte welkom voor de 
informatieavond. Aansluitend zal DJ Martijn van DJ op je bruiloft een spetterende afterparty verzorgen (tot 00.30 uur en vrij 

toegankelijk voor bezoekers van de informatieavond).

* * *
 

Tip voor aanstaande bruidsparen!
Bezoek 'The Wedding Seminars' op maandagavond 2 februari 2014 voor een mooie, inspirerende en informatieve avond ter 

voorbereiding op jullie grote dag! Kijk voor meer informatie op de website, koop je kaartje en steun het goede doel!

* * *
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar info@djopjebruiloft.nl.

 

http://www.trouwplannen.nl/
mailto:info@djopjebruiloft.nl
http://trouwenopdeveluwe.nl/the-wedding-seminars-2014/

