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Terugblik naar het 

trouwweekend 

Één maand getrouwd! Vanpee & Hasj, 

best of 

In de kijker 



Één maand getrouwd 
Cliché cliché, maar wat is de tijd snel gegaan. We 

zijn al één maand getrouwd. Het leek wel gisteren 

dat we ons klaarmaakten voor onze grote dag. We 

praten er nog veel over, onder elkaar maar ook 

met onze families. We hebben dan ook enorm uit-

gekeken naar de foto’s om toch nog even terug te 

blikken. 

Groot was ook de vreugde toen we week per week 

de foto’s van Sylvie mochten ontvangen. Eerst de 

foto’s van vrijdagavond, even later wat previews 

van zaterdag en dan “Le moment suprême”, de 

foto’s van zaterdag. Met een lach en een traan 

hebben we ernaar gekeken. Hoe vaak we al gezegd 

hebben om terug te gaan, valt niet meer bij te 

houden. Dus, gaan we terug?  

De vraag die we het meest gehoord hebben: “En 

hoe voelt dat nu, zo getrouwd zijn?” Wel, ik ben 

nog steeds Melanie en Kevin is nog steeds Kevin, 

daar is niks veranderd. We zijn nog steeds samen, 

doen nog even gek en zorgen elke dag voor Cas-

per. Ook daar is niks veranderd. We wonen nog 

steeds in Genk en de tuin ligt er nog steeds even 

braak bij, al is er wel ondertussen elektriciteit ge-

trokken voor de nieuwe auto. Kleine verandering, 

dus.  

Het is wel nog even wennen. Vaak spreek ik nog 

over “mijn vriend” terwijl dat nu “mijn man” hoort 

te zijn. Maar over het algemeen voelt het nog 

steeds als voordien.  

We zien elkaar nog altijd even graag. Werken ver-

der aan onze thuis en proberen de beste ouders 

voor Casper te zijn.  

Één maand gelukkig getrouwd dus (en heel dank-

baar) 

 

Tequila Friday 

Auteur: Melanie 

Foto’s: Sylvie Stijven Photography 



Wedding Saturday 
Foto’s: Sylvie Stijven Photography 



Muziek is de ideale manier om gevoel en animatie 

te brengen tijdens een huwelijksdag. Heel veel 

mensen onderschatten het belang van muziek op 

een feest. Melanie en Kevin kozen voor een twee-

koppige band, VanPee & Hasj. Één gitaar, twee 

prachtige stemmen.  

“Wat mij het meest bijblijft is de leuke sfeer die 

VanPee & Hasj wist te creëren.”, vertelt Melanie.  

Op voorhand hebben ze samengezeten om alles te 

bespreken. Welke muziek horen ze graag? Welke 

liedjes zijn voor hun speciaal? Dat maakt de sfeer 

nog net dát tikkeltje persoonlijker.  

VanPee & Hasj 

zorgt voor een 

uitgebreide en 

unieke invulling 

van jouw huwe-

lijksfeest. “Onze 

gasten waren ui-

terst verrast over 

de ontvangst, dat 

merkten we aan 

de reactie en de 

complimenten 

nadien.”  

 

Een echt unieke setting want iedereen kreeg bij 

de ontvangst een liedje toegezongen, want uit-

eindelijk draaide het niet alleen om het koppel, 

maar ook om de gasten. “Zij zijn speciaal voor 

ons. Dat mochten ze ook voelen. Pure muziek, 

voor pure mensen. “  

VanPee & Hasj is een muzikaal duo gevormd 

door Bart aan de zang en  Koen op gitaar. Met 

hun muziek wisten Bart en Koen iedereen te ra-

ken. Ze brengen originele akoestische covers, 

muziek van vroeger en nu, perfect voor jong en 

oud. Ze denken graag met je mee over de moge-

lijkheden, opstelling en beleving voor iedereen.  

Het was warm in Malaga maar die warmte kwam 

niet alleen door de temperatuur, ook door het 

warme onthaal en de prachtige muziek. 

Buiten zang heeft Bart nog andere talenten. Want 

in Malaga werd hij ook ingezet als ceremoniespre-

ker. In zijn eigen woorden, op zijn eigen manier 

bracht hij het verhaal van Kevin en Melanie. “Het 

moet niet altijd serieus zijn, zo zijn we niet.” la-

chen de newlyweds. “De prachtige woorden wer-

den afgewisseld met leuke grapjes, zo bleef alles 

vrij luchtig. Persoonlijker kan het niet. Een hele 

dikke merci!” 

Vanpee & Hasj voor een intieme gezelligheid! 

Foto’s: Sylvie Stijven Photography 



Primeur! 

Lieve familie en vrienden 

 

Het is al een maand geleden dat we konden genieten van dat fantastisch 

uitzicht en het heerlijk zonnetje in Malaga. Ik kan je zeggen, Malaga mist ons 

ook want de warmte is wat minder en soms laat ze wel eens een traantje.  

Wij hebben ons trouwweekend een weekje later afgesloten. Bij het verlaten van de 

parking heeft Melanie toch ook nog wat traantjes gelaten. Het was dan ook 

gewoon zo’n toffe vakantie op een unieke locatie. Een ervaring die niemand ons 

nog afneemt. 

 

We zouden het direct opnieuw doen, maar dan helemaal zelf. Alles is verlopen 

zoals wij het voor ogen hadden. Alleen moest het allemaal niet zo snel gaan. We 

hebben gelachen, geweend en geweend van het lachen. Er werd gedanst tot in de 

vroege uurtjes, dat hadden we zelfs niet durven denken. En ja, zelfs de Spaanse 

ober heeft met ons gefeest. 

 

Wij zijn enorm dankbaar dat jullie deze reis met ons hebben willen maken. Dit 

zijn herinneringen om te koesteren. Wij hebben enorm veel liefde en steun 

gevoeld, dat weekend maar ook gedurende onze relatie. We prijzen ons gelukkig 

met zo’n goede achterban.  

 

Daarom lieve familie en vrienden heb ik een primeur voor jullie.  

Een aankondiging… Willen jullie het weten?  

Hier zijn de foto’s van de trouw!!!!!!  

 

 

Kus & Knuffel 

#Melvinhooked4ever 

Onze buitenlandse trouw 

Onze huwelijkskrant dankzij Happiedays 

Menukaarten 

Beautyhacks voor elke bruid 

Biscuiterie Victor Baron 

 

Binnenkort op ByMelaniie.com 

Bron: Facebook 

Vrijdag Zaterdag 

https://drive.google.com/open?id=1QQullxLLMoKI1O-u-0Wq1kNpZKKDEBQ5
https://drive.google.com/open?id=1TsqGH-IZe0XP5fnLxV3FrsyOW1uPrlbI


 Woordzoeker Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 

• Cactus 

• Casper 

• Devis 

• Familie 

• Fuentedelsol 

• Gelukkig 

• Genk 

• Kennipstraat 

• KRCgenk 

• LaJoya 

• Liefde 

• Malaga 

• Marie 

• Melvin 

• Nala 

• Paella 

• Poolparty 

• Ring 

• Roze 

• Sangria 

• Slappelach 

• Waanrode 

• Tequila 

• Vrienden 

• Zobijzonder 

• zonsondergang 

 

 

 

M: 0471 44 90 94  

www.ateljeb.be 

Birgit was de dame die mijn prachtige look 

heeft verzorgd tijdens de festiviteiten. Ze heeft 

een gezellig salon in Bree waar je terecht 

kan voor:  

• Make-up + hairstyling  

• Nagelstyling + pedicure 

• Permanente make-up 

• Lashlift + Brows 

• Face paint, Bellypaint, Bodypaint & Kin-

dergrime 

• Workshops  

• Plasma Lift (Reduceren van rimpels en 

ooglidverstrakking zonder opera-

tie,botox of fillers 

• Gelaatsverzorgingen  

Ateljē B • Cosmetic + Creative Arts 

NOV.7  

NOV.21  

DEC.13  

•   
Beautylab | Bye bad hair days 

Op de agenda 

 
Beautylab | Let it glow ! ✦ 

 
Beautylab | Get partyproof! ✦ 

Www.sylviestijven.com 

sylviestijven@gmail.com 

De foto’s spreken voor zich. Je zag haar 

niet, maar zij zag het wel. Zo heeft ze elk 

moment mooi vastgelegd. Leuke, spontane 

foto’s zijn het resultaat. We kijken er met 

heel veel plezier naar terug. 

Sylvie Stijven Photography 

https://www.facebook.com/events/535323423946455/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/535323423946455/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/459102541352728/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/459102541352728/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/485733298906695/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/485733298906695/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

