ALL-IN WEDDING

WIE ZIJN WIJ?
Slechts 1 uur rijden vanaf de randstad, ligt ons intieme en romantische kerkje met bijbehorend
trouwhotel. Geschikt om er een compleet ‘trouwweekend’ van te maken met al jullie dierbaren.
Bij de Tsjerke (kerk in het Fries) trouwen jullie in een kerkje aan het water, in het idyllische dorpje
Terherne. Met genoeg overnachtingsmogelijkheden maken jullie er een heerlijk trouwweekend van
waar iedereen nog jaren over na zal praten. Onze kracht is dat we met veel passie en liefde de grote
dag van onze bruidsparen verzorgen. Met onze persoonlijke aanpak en het enthousiasme van de
leveranciers, maken we niet alleen van de dag zelf, maar ook de weg ernaar toe tot een feestje.
De dankbaarheid en de voorpret van de bruidsparen maakt ons werk fantastisch en zorgt ervoor dat
we elke bruiloft weer tot een groot succes willen maken. Wij ‘ontzorgen’ jullie bij het realiseren van
de mooiste dag in jullie leven.
Door middel van ons alles-inclusief concept kunnen wij de beste leveranciers in Friesland voor een
scherpe prijs aanbieden. Het meebrengen van eigen leveranciers behoort ook zeker tot de
mogelijkheden. Jullie staan voor ons centraal en we zorgen er dan ook met alle liefde voor dat jullie
grote dag helemaal voldoet aan alle persoonlijke wensen zodat jullie bruiloft ook echt uniek is.
Kortom, Tsjerke heeft alles wat jullie zoeken!
Tsjerke's all-in is elke dag van het jaar te boeken en is geschikt voor gezelschappen van 30 t/m 200
personen.

PROGRAMMA
Hoe de dag er uit gaat zien bepalen jullie
natuurlijk helemaal zelf. Wellicht is het fijn
om een richtlijn te hebben qua
programma/indeling. Uiteraard is het mogelijk
om dit programma aan te passen naar jullie
eigen wensen en zo jullie unieke dag
te creëren
Het alles-inclusief arrangement bevat een
spetterende aankomst met ons teakhouten
bruidsbootje, waarna de ceremonie in het
romantische kerkje aan het water plaatsvindt.
Na de huwelijksceremonie worden de
kerkklokken geluid en lopen jullie door een
bellenblaashaag naar buiten waarna er
getoast wordt en de taart wordt aangesneden.
De felicitaties en de high wine vinden plaats in
de wit bloeiende tuin. Na de high wine varen
jullie richting de diner-, en slaaplocatie
(optioneel) 't Schippershuis.
Na het diner lopen jullie richting de door jullie
gekozen feestlocatie. Hierover kunnen jullie
meer lezen verderop in de brochure.
Jullie verlengen de trouwdag door te slapen in
onze honeymoonsuite en de eventueel
overnachtende gasten kunnen via jullie ook
een kamer boeken en zo de volgende ochtend
gezellig mee ontbijten tijdens het
bruidsontbijt.
Mocht het minder mooi weer zijn, schakelen
wij moeiteloos over op onze 'slecht weer
alternatieven' met een overdekt
huwelijksbootje, een high wine in de Tsjerke
en een overdekte praamvaart met alle gasten.

TIJDLIJN
11:00 Inchecken bruid in de honeymoonsuite

15:00 Huwelijksceremonie

13:00 Bruidegom kleedt zich om op één van de kamers in het hotel en haalt het
15:45 Einde ceremonie gevolgd door een groepsfoto vanaf het balkon. De klokken
bruidsboeket, de corsage en de sleutels van de trouwauto op bij de receptie van het worden geluid en via de bellenblaas haag lopen jullie naar buiten. In de tuin volgen
hotel
de toast, het taart aansnijden en de felicitaties. Daarna kan iedereen genieten van
de highwine in de witbloeiende Tsjerketuin
13:30 Aanvang fotograaf. De eerste foto’s van de "finishing touch" van de bruid
worden gemaakt
17:30 Praamvaart met alle dinergasten een prachtige vaart over de Friese meren
richting de diner locatie. Er is een ruim assortiment aan dranken, zwemvesten &
13:45 First Look. Jullie zien elkaar voor het eerst onder aan de trap in het hotel
fleecedekens aan boord
13:50 Met de trouwauto gaan jullie naar de door jullie gekozen fotoshoot locatie

18:15 Cocktailontvangst aan de steiger van het hotel

14:30 Terwijl jullie nog foto’s aan het maken zijn, komen jullie gasten aan bij de
Tsjerke tuin waar ze worden ontvangen met een drankje en wat lekkers

18:30 Aanvang diner, op de zelfgekozen mooi weer of slecht weer locatie

20:30 Start feest in zelfgekozen feestloctatie met alle avondgasten
14:45 Na de fotoshoot stappen julllie op het huwelijksbootje waarmee de schipper
jullie richting het trouwprieeltje bij de Tsjerke vaart
00:00 Afscheid met glowstick haag

14:55 Aankomst huwelijksbootje op muziek, waar alle gasten jullie vol spanning
staan op te wachten

*Optioneel: Overnachting voor de gasten inclusief bruidsontbijt

INBEGREPEN IN
DIT ARRANGEMENT
Ceremonie in de Tsjerke
Exclusief gebruik van Tsjerke tuin en welkomstprieel
aan het water
Receptie in de Tsjerke tuin in de vorm van een high
wine
Praamvaart met cocktailaankomst bij hotel
Diner op zelf gekozen locatie
Feest in de gekozen feestlocatie inclusief verlichting
Honeymoonsuite inclusief ontbijt
Volledige aankleding Tsjerke, feest-en dinerlocatie
zoals beschreven in onze stylinginformatie
Gebruik ringkussen, enveloppendoos en cadeautafel
Bellenblaas & luiden van de kerkklokken
Ceremonie opstelling naar keuze
Tuin opstelling inclusief witte parasols en
welkomsttent
Bruidsboeket en corsage

8-uren Fotografie
Volledige trouwreportage met ca. 300 rechtenvrije
foto's
Fotoslideshow tijdens avondfeest
DJ + audio visuele middelen
Aankomst in teakhouten bruidsbootje
Jaguar cabrio trouwauto
Onbeperkt bier/wijn/fris (14:30-00:00)
Bubbels
High wine hapjes torens
Bruidstaart
Tijdens het avondfeest: Fingerfoodhapjes planken,
candy corner, warm bittergarnituur & late night snack
Ervaren locatiemanager
Bediening
Locatiehuur
Voldoende en gratis parkeerruimte
Template voor jullie geheime ceremoniemeester
krant
Stappenplan voor jullie huwelijk

FEESTLOCATIES

SALT
Paviljoen aan het water op 2 minuten rijden
van Terherne.
Feesten tot 150 personen
Aankleding locatie
Licht en geluid
Cadeau hoek met enveloppendoos
Fingerfoodhapjes planken, candy corner,
warm bittergarnituur & late night snack
Onbeperkt bier, wijn en fris
Let op: Aangepast programma op maat zie
volgende bladzijde

TSJERKE
Feestlocatie op 3 minuten lopen van de
dinerlocatie 't Schippershuis.
Feesten tot 80 personen
Aankleding locatie
Licht en geluid
Cadeau hoek met enveloppendoos
Fingerfoodhapjes planken, candy corner,
warm bittergarnituur & late night snack
Onbeperkt bier, wijn en fris

BUORKERIJ
Feestlocatie op 2 min. lopen van de
dinerlocatie 't Schippershuis.
Feesten tot 200 personen
Aankleding locatie
Licht en geluid
Cadeau hoek met enveloppendoos
Fingerfoodhapjes planken, candy corner,
warm bittergarnituur & late night snack
Onbeperkt bier, wijn en fris

SALT
11:00 Inchecken bruid in de honeymoonsuite

15:00 Huwelijksceremonie

13:00 Bruidegom kleedt zich om op één van de kamers in het hotel en haalt het
bruidsboeket, de corsage en de sleutels van de trouwauto op bij de receptie van het
hotel

15:45 Einde ceremonie gevolgd door een groepsfoto vanaf het balkon. De klokken
worden geluid en via de bellenblaas haag lopen jullie naar buiten. In de tuin volgen
de toast, het taart aansnijden en de felicitaties. Daarna kan iedereen genieten van
de highwine in de witbloeiende Tsjerketuin

13:30 Aanvang fotograaf. De eerste foto’s van de "finishing touch" van de bruid
worden gemaakt

17:30 Einde receptie. Jullie lopen naar de dinerlocatie 't Schippershuis

13:45 First Look. Jullie zien elkaar voor het eerst onder aan de trap in het hotel

17:45 Cocktailontvangst bij binnenkomst

13:50 Met de trouwauto gaan jullie naar de door jullie gekozen fotoshoot locatie

18:00 Aanvang diner, op de zelfgekozen mooi weer of slecht weer locatie

14:00 Ontvangst gasten bij Paviljoen Salt en vertrek met de praam richting de
Tsjerke. Gasten parkeren hun auto bij Paviljoen Salt.

20:00 Einde diner. Jullie stappen met alle dinergasten op de praam voor een
praamvaart over de Friese Meren met als eindstation Paviljoen Salt. De bijkomende
avondgasten komen gelijk naar Salt en parkeren hier ook hun auto.

14:30 Terwijl jullie nog foto’s aan het maken zijn, komen jullie gasten aan bij de
Tsjerke tuin waar ze worden ontvangen met een drankje en wat lekkers
14:45 Na de fotoshoot stappen julllie op het huwelijksbootje waarmee de schipper
jullie richting het trouwprieeltje bij de Tsjerke vaart

20:30 Aankomst Paviljoen Salt met ontvangst in beachbar
21:00 Start feest
00:00 Afscheid met glowstick haag

14:55 Aankomst huwelijksbootje op muziek, waar alle gasten jullie vol spanning
staan op te wachten

*Optioneel: Overnachting voor de gasten inclusief bruidsontbijt en shuttleservice
vanaf feestlocatie naar hotel

LEVERANCIERS
De Tsjerke werkt met een vast team aan
leveranciers die net als wij staan voor de hoogste
kwaliteit.
Zij denken graag mee met jullie eigen wensen.
Omdat wij veel samenwerken met deze zorgvuldig
uitgezochte leveranciers, kunnen wij jullie de
scherpste prijs bieden.
Willen jullie liever gebruik maken van een andere
leverancier? Geen probleem! Laat het ons op tijd
weten en we berekenen een minderprijs in de
offerte.

BRUIDSTAART
Voor het uitzoeken van jullie bruidstaart kunnen jullie terecht bij Talisha van Ornella's Patissier
in Leeuwarden. Om tot de keuze van jullie droomtaart te komen, mogen jullie zelf een afspraak
maken. Tijdens de afspraak kunnen jullie proeven en alle wensen bespreken. Thalisha zal deze
wensen dan vertalen naar een prachtige en smaakvolle creatie. De levering en bezorging
worden verder via ons geregeld zodat jullie hier geen werk van hebben.
Ornella's Patissier
Arnold Feystraat 6
8921 SK Leeuwarden
06-48279874
thalisha_vandermeulen@hotmail.com

BLOEMEN

LEVERANCIERS
De Tsjerke werkt met een vast team aan
leveranciers die net als wij staan voor de
hoogste kwaliteit. Zij denken graag mee met
jullie eigen wensen. Omdat wij veel
samenwerken met deze zorgvuldig uitgezochte
leveranciers, kunnen wij jullie de scherpste prijs
bieden.
Willen jullie liever gebruik maken van een andere
leverancier?
Geen probleem! Laat het ons op tijd weten en we
berekenen een minderprijs in de offerte.

Voor het uitzoeken, van het bruidsboeket en de corsage van de bruidegom, kunnen jullie terecht
bij onze bloemist Gerben Reitsma. Hiervoor plannen jullie een afspraak in waarbij hij samen met
jullie kijkt naar de wensen.
Mochten jullie meer bloemen willen of andere wensen hebben is het natuurlijk mogelijk om deze
te bespreken met de bloemist. De prijzen hiervoor kunnen jullie bij hem opvragen. De extra
afgenomen bloemen buiten het arrangement kunnen jullie rechtstreeks met Gerben afrekenen.

Gerben Reitsma
Kleine Kerkstraat 21
8911 DL Leeuwarden

058 2131590

De overige bloemen ter decoratie in de kerk en op de diner- en feestlocatie worden door de
Tsjerke zelf verzorgd.

FOTOGRAFIE

INBEGREPEN FOTOGRAFIE
Kennismakingsgesprek (optioneel)
8 uren fotografie inclusief 2 uren
nabewerking
Circa 300 rechten vrije foto's
Foto's tijdens het klaarmaken van de
bruid
Fotoshoot op locatie naar keuze
Foto's gedurende de dag
Fotopresentatie van de dagfoto's
tijdens het avondfeest

De kosten voor extra fotografie bedragen
€ 110,00 per uur
Dit wordt via de Tsjerke in rekening gebracht

De dag van jullie huwelijk vliegt voorbij. En er is dan ook niks
leuker dan nagenieten van deze dag door terug te kijken
naar foto's van jullie met al jullie dierbaren. Onze fotograaf,
Colin Bos, zorgt ervoor dat jullie deze dag met prachtige
beelden kunnen herbeleven. Colin is sinds 2017 begonnen
aan zijn liefde voor fotografie. Als vakfotograaf wordt hij het
meest gelukkig van het vastleggen van de pracht van
emoties. Colin zal gedurende de dag de belangrijkste
momenten op een treffende manier vastleggen en
daarnaast op zoek gaan naar betekenisvolle beelden die het
verhaal van jullie bruiloft vertellen. Mede door het
fotograferen vanaf de achtergrond zullen de resultaten zo
authentiek en puur mogelijk worden vastgelegd.
De trouwrapportage (ca. 300 foto's) krijgen jullie maximaal
twee maanden na het huwelijk in de vorm van een digitale
link. Deze foto’s zijn rechten vrij, in hoge resolutie en reeds
voor jullie uitgezocht en na-bewerkt.
Naast het vastleggen van jullie bruiloft is er ook de
mogelijkheid om de foto’s te verwerken in een mooi
trouwalbum. De kosten voor dit trouwalbum kunnen jullie bij
Colin opvragen.

Colin Bos
06 40118045

Voor een betere impressie kijk op www.colinbos.nl

INBEGREPEN BIJ HET
FEEST
DJ tijdens de feestavond
Licht en geluid

MUZIEK
Voor de ceremonie vragen we jullie zelf na te denken over een viertal nummers die jullie graag willen
horen. Zo spelen we een muzieknummer af bij de bootaankomst, de binnenkomst (van de bruid) in de
kerk, tijdens het ondertekenen van de akte en nog een nummer tijdens het verlaten van de kerk.
Tijdens het avondfeest zal de DJ de feestavond verzorgen. De DJ overlegt van te voren welke muziek
er gedraaid mag worden, en welke nummers absoluut niet. Zo kan de avond helemaal verlopen zoals
jullie dat voor ogen hebben. Wellicht willen jullie de avond beginnen met een openingsdans en zijn er
zelfs nummers die een speciale betekenis voor jullie hebben. Al jullie voorkeuren kunnen jullie van te
voren via de mail met de DJ bespreken. Daarnaast kunnen jullie bij hem terecht voor eventuele extra
benodigde audio visuele apparatuur.
Maak jullie huwelijksfeest nog persoonlijker door het inhuren van jullie favoriete band. Ook is het
mogelijk om live muziek in te huren voor tijdens de ceremonie en/of het feest.* Hiervoor verwijzen wij
jullie graag door naar onze upgrade mogelijkheden. Deze kunnen jullie vinden in de stylinginfo.
*Bij live muziek tijdens het avondfeest of bij langer doorfeesten dan 24:00 uur moeten wij een
geluidsvergunning aanvragen bij de gemeente, hiervan mogen wij 10 verguningen per jaar aanvragen.
De kosten voor deze vergunning bedragen € 250,00. Let op: de vergunning kan alleen worden
aangevraagd voor 't Schippershuis. in de Tsjerke is het helaas niet mogelijk om langer dan tot 24:00
uur te feesten of gebruik te maken van een band.

STYLING
Decoratie in de kerk:
Twee grote bloemstukken in sokkels
Windlichten met kaarsen op de piano
3 vazen met witte bloemen
Stoelcorsages
Kaarslicht
Decoratie in de Tsjerke tuin:
Witte ballonen & lampionnen
2 Statafels en 4 loungesets
Welkomstbord
8 kleine vaasjes bij terras sets
2 vazen met witte bloemen op de sta tafels
1 grote vaas met bloemen op barmeubel

Decoratie van de dinertafels:
Opgedekt met wit tafellinnen en 24 losse vaasjes met losse bloemen in
de kleuren van het bruidsboeket en kaarsen
Decoratie van de feestzaal in 't Schippershuis:
‘Love’ lichtletters
Witte lampionnen wolk aan het plafond
Veel kaarslicht
Grote sokkel met bloemstuk en kleine vaasjes met bloemen op statafels
Kadotafel
Overige decoratie:
Enveloppen doos
Keuze uit glazen ringendoosje of ringenkussen

OVERNACHTEN
Ons bijhorende hotel 't Schippershuis beschikt over tien kamers waaronder één honeymoon suite. Daarnaast zijn er nog vijf losse
opklapbedden en twee babybedjes die op enkele kamers kunnen worden bijgezet.
In dit arrangement is de honeymoonsuite inbegrepen. Na het feest stappen jullie zo het bed in voor een heerlijke nachtrust.
De volgende dag genieten jullie van een uitgebreid ontbijt.
Mochten er meer gasten willen overnachten, bedragen de kosten voor een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt €120,00.
Deze kosten verrekenen we op jullie eindafrekening. Willen jullie gasten gebruik maken van dit aanbod, laat het ons dan op tijd
weten zodat we de extra kamers voor jullie kunnen reserveren. De kamers kunnen gereserveerd worden op basis van
beschikbaarheid.

WERKWIJZE
Vrijblijvende rondleiding – Wij hopen dat jullie na het lezen van deze informatie nog enthousiaster zijn geworden over de Tsjerke en het bijbehorend hotel.
We nodigen jullie dan ook van harte uit voor een vrijblijvende rondleiding. Zo kunnen jullie de sfeer proeven op onze locaties en kunnen wij jullie alle ins en
outs vertellen over de mogelijkheden.
Offertetraject – Met veel plezier maken wij naar aanleiding van het eerste gesprek een vrijblijvende offerte voor jullie op. Vanaf het moment dat jullie de
offerte ontvangen staat jullie gewenste trouwdatum twee weken bij ons in optie. Na het ontvangen van de offerte is er de mogelijkheid om deze te
bespreken en eventuele aanvullende wensen door te nemen.
Bevestiging huwelijk - Wanneer jullie “JA” zeggen tegen de Tsjerke, ontvangen jullie een opdrachtbevestiging als bevestiging voor jullie huwelijksdatum en
kunnen jullie na de eerste aanbetaling echt aan de slag met de onderstaande voorbereidingen. Na het vastleggen van de datum & de locatie kunnen jullie
tussendoor de locatie nog eens bezoeken tijdens onze open dagen. Deze zijn 5 keer per jaar en kunnen jullie vinden op onze social media en op de website
van de opentrouwlocatieroute. (https://www.opentoptrouwlocatieroute.nl)
Draaiboekbespreking - Samen met de opdrachtbevestiging ontvangen jullie een uitnodiging om langs te komen, zodat we jullie wegwijs kunnen maken met
onze werkwijze en jullie persoonlijke online omgeving. In deze omgeving kunnen jullie alle wijzingen doorvoeren en tussentijds aanpassen.
BABS uitzoeken – Het is belangrijk dat jullie de gemeente de Fryske Marren op de hoogte brengen van jullie voorgenomen huwelijk. Dit kunnen jullie
telefonisch doen via 14 05 14 (geen kengetal gebruiken). Naast het uizoeken en doorgeven van de getuigen, mogen jullie een top 3 maken van de
trouwambtenaren (BABS) van gemeente de Fryske Marren. De BABSEN kunnen jullie vinden op de website van de Fryske Marren. (www.defryskemarren.nl)
Afspraken leveranciers – Na de eerste aanbetaling mogen jullie zelf een afspraak inplannen met onze leveranciers. Dit geld voor de bakker, de bloemist en
de fotograaf. De DJ neemt twee weken voor het huwelijk contact met jullie op.
Puntjes op de i gesprek - Twee weken van tevoren nemen we het draaiboek telefonisch door. Hiervoor is het belangrijk dat jullie zelf alle informatie in de
online omgeviging hebben gezet.
Wij zullen er alles aan doen om jullie bruiloft tot in de puntjes te regelen en de voorpret naar jullie huwelijk en dag zelf tot een feest te maken! Ons streven is
om jullie zoveel mogelijk te ontzorgen. Op de dag zelf vinden wij het prettig dat onze eventmanager een ceremoniemeester (CM) als aanspreekpunt heeft.
De eventmanager van Tsjerke vind het fijn dat de CM de eventuele stukjes en speeches op voorhand verzameld en de CM de gasten met bijvoorbeeld
dieetwensen kan aanwijzen, zodat jullie alleen maar hoeven te genieten tijdens deze grote dag.

BRUILOFTSVERZEKERING
Vaak wordt een bruiloft ver van te voren gepland. Toch is er de mogelijkheid dat er onverwacht iets gebeurt waardoor jullie het huwelijk moeten
uitstellen of dat het huwelijk helemaal niet door kan gaan. Mocht dit het geval zijn dan is de teleurstelling helaas niet te voorkomen, maar de
financiële tegenvaller wel.
Hiervoor kunnen jullie namelijk een bruiloftsverzekering afsluiten. Wij adviseren dit zo snel mogelijk na het bevestigen van jullie huwelijk te doen.
De premie is afhankelijk van het te verzekeren bedrag, maar ligt gemiddeld tussen de €100,- en €200,-. Mochten jullie hier gebruik van willen maken
kunnen jullie dit zelf afsluiten bij bijvoorbeeld de Goudse verzekeringen.

