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Staan de trouwklokken in de startblokken, maar ben je nog op zoek 

naar de juiste locatie, catering, outfit of bloemen? In Vilvoorde, 

Leuven en Hasselt vinden binnenkort inspirerende huwelijksbeurzen 

plaats, waar je een antwoord vindt op al je vragen. 

Cherry on the cake — Vilvoorde 

  

O p zondag 5 maart vindt de tweede editie van Cherry on the cake 

plaats in de Vijverhal van Asiat Park in Vilvoorde. De beurs 

verzamelt 25 enthousiaste spelers uit de trouwbusiness onder één dak. 

Het team achter de beurs bestaat uit vier vrouwelijke ondernemers: 

Kristel Vanden Breeden (StellaConcepts), Vanessa Stevens (Vanessa 

Stevens Photography), Anke Usewils (l DO Weddings & Events) en 

Sarah Van Moll (Le Jardin Secret).
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©) cherry_onthecake_fair Profiel bekijken 

288 volgers 

  

  
Meer bekijken op Instagram 

OQÛ | 
14 personen vinden dit leuk 

cherry_onthecake_fair 

Nog 3 dagen en dan is het zo ver! ès ès ès 

Achter de schermen zijn @stella_ concepts, @idoweddingsandeventsbe, 

@Dlejardinsecret.studio en @vanessastevens_photography nag volop bezig 

met laatste voorbereidingen, maar dat het zondag een topeditie van Cherry 

ON THE CAKE zal worden, dat staat al vast! D 

Wij hebben er alvast al superveel zin in!!! Jullie ook? 

&% @bloom_and_blossom_by_veronique ds @vanessastevens photography 

Voeg een opmerking toe. 

PRAKTISCH 

5 mrt 2025 — 11u — 17u 

Asiat Park 

Mechelsesteenweg 255 

1800 Vilvoorde 

Inkom: gratis 

www.cherrvonthecake.be
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Trouw & Trends — Hasselt 

  

Het magazine Trendy Trouwen organiseert lokale trouwbeurzen en trekt 

zondag 5 maart naar Herkenrode bij Hasselt. Met live muziek op de 

achtergrond leer je heel wat ondernemers en merken kennen die de 

ingrediënten kunnen vormen voor jouw droomhuwelijk. Alle partners zijn 

regiogebonden: ideaal als je van plan bent te trouwen in Limburg. 

Bovendien maken aanwezigen ook kans op een reis met fotoshoot. Je 

gaat naar huis met heel wat inspiratie en een gratis goodiebag. 

tiendschuur herkenrode 

CG) Tiendschuur Herkenrode RTL 

  

Meer bekijken op Instagram 

COQ M 
89 personen vinden dit leuk 

tiendschuur herkenrode 

Please find your seat and bon appetit + 

&: Gronny_wertelaers 

@kachet.be 

wedding venue inspiration #kachet #kachetvenues 

e opmerkingen DEkijken 

PRAKTISCH 

5 mrt 2025 — 11u — 17u 

Tiendschuur 

Herkenrodeabdij 4 

5511 Hasselt-Herkenrode 

Inkom: gratis 

www trendytrouwen.be
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1 Do 1 Do — Leuven 

  

De trouwbeurs | Do | Do strijkt op 19 maart neer in de Leuvense HAL 5. 

De beurs verzamelt lokale designers, die een persoonlijke service 

aanbieden voor een creatief huwelijksfeest. Organisatoren Karolien 

Verstraeten en Mathieu Spaenjers kozen alle partners eigenhandig uit. 

Alle ondernemers zijn Belgisch en staan voor kwaliteit en duurzaam 

maatwerk. 

Van wedding planners tot ontwerpers: bij | Do | Do vind je alles wat je 

nodig hebt voor een geslaagd huwelijk. Onder andere Café Costume, 

Lux Visual Storytellers, Team Bride, Elisa Lee, Blüm by season en 

Karolien Verstraeten zelf beantwoorden met plezier alle vragen van jou 

en je verloofde. Onder de muzikale begeleiding van een liveband kan je 

deelnemen aan workshops en tutorials en proef je wat de cateraars in 

de aanbieding hebben. 

idoido.be TT 

mr 

  
Meer bekijken op Instagram 

vaer Ll 
39 personen vinden dit leuk 

idoido.be 

Here comes the bride! + 

model: Gnanjamassy 

outfit @karolienverstraeten 

juwelen: @elisalee.be 

bloemen: @blumbyseason 

fotograaf: @stories.of.you 

Benieuwd naar nog meer unieke labels voor jouw wedding day? Kom dan 

zeker eens langs op de | Do | Do beurs. 

Tickets & info kan je vinden op onze website via de link in bio! 

#idoido “maodernetrouwbeurs #iktrouwbelgisch #weddingpros *weddingfair 

“weddingplanning “wedding #engaged #bridetobe #trouwinspiratie 

#trouwen #weddinginspiration #instawedding #weddinginspo 

#weddingideas #weddingtips #weddingseason #shesaidyes #brideandgroom 

*weddingfairleuven éleuven Strouwbeurs #trouweninleuven Sluxurywedding 

#modernbnde #weddinggoals #brideinspo #bndal #bndes
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PRAKTISCH 

Zondag 19 maart 2023 — 10u-17u 

HAL 5 

Diestsesteenweg 104 

5010 Leuven 

Inkom: 9.50 euro per persoon in voorverkoop, 12 euro per persoon aan 

de kassa 

WWW idoido.be 

LEES MEER OVER: 

LE JARDIN SECRET KAROLIEN VERSTRAETEN IDOIDO CAFÉ COSTUME 
  

A Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier 

ff in = 2 =
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