Net een sprookje

Eigenaresse Marjan Spruit: ‘Dit intieme hotel is de perfecte locatie voor newlyweds,
zij zullen zich direct thuisvoelen in deze knusse historische boerderij, gelegen in de
Bommelerwaard, omsloten door Maas en Waal en met meerdere toprestaurants in
de omgeving.’ Privacy en luxe zijn de sleutelwoorden bij een verblijf op Bommelstein;
het vrijstaande gastenwoonhuis is voorzien van gemakken als airco, televisie, cd-dvd
speler, computer, wifi, internetaansluiting, boxspring, kitchenette met koffiecorner
en luxe badkamer. Het bruidsarrangement wordt, al naar gelang de wensen van
het bruidspaar, geheel op maat gemaakt, inclusief een glaasje huischampagne
met heus Bommelstein-etiket. Bregje en Michiel brachten hier hun huwelijksnacht
door en waren aangenaam verrast. ‘Bommelstein oogde bij aankomst ’s nachts als
een sprookjeskasteel: met fakkels, tule versieringen, ballonnen, verse bloemen,
brandende kaarsen en een goed gevulde koelkast. Het weddingontbijt was luxe
en uitgebreid; wij hadden hier best nog een paar dagen willen blijven’, aldus het
kersverse echtpaar. Vanaf €205,- per huwelijksnacht. www.bommelsteinaalst.nl

FOTOGRAFIE BOMMELSTEIN

OP ZOEK NAAR EEN UNIEKE BRUIDSSUITE?
OP EEN STEENWORP AFSTAND VAN LANDGOED GROENHOVEN BEVINDT ZICH DE
GASTENSUITE BOMMELSTEIN.

‘CUSTOM MADE IS DÉ TREND’
SIERADENONTWERPER MOHAN

.

LEDEN VAN ONS KONINKLIJK HUIS EN GWEN
STEFANI HEBBEN SIERADEN VAN ZIJN HAND. EN NU
HEBBEN GLOSSY-BRUID BREGJE EN HAAR MAN
MICHIEL OOK EEN TROUWRING VAN MEESTERGOUDSMID MOHAN AAN HUN VINGER.

‘Vaak maak ik een custom design, maar Bregje
had al een door mij ontworpen trouwring gezien
waarop ze verliefd was. Die is het dus geworden.’
Bregje bevindt zich in goed gezelschap, zo heeft
ook Gwen Stefani een ‘Mohan’ om haar vinger.
‘Toen Gavin Rossdale Gwen ten huwelijk wilde
vragen, kwam hij naar Amsterdam om een
verlovingsring uit te zoeken. Via een juwelier
kwam hij bij mij terecht. Heel leuk om een ring te
ontwerpen die je daarna in alle bladen ziet.’
Volgens Mohan, die ook voor LeChic ontwerpt,
zijn trouwringen niet heel trendgevoelig. ‘Trends
volgen elkaar niet snel op. Eerst was geelgoud
populair, nu zijn witgouden ringen zo’n tien jaar
de trend. Je ziet steeds meer designers met
roségoud werken, maar het duurt nog wel even
voordat dit breed wordt opgepikt. Voor bruiden
die echt iets bijzonders willen is custom made
de trend.’
De meestergoudsmid werkt zelf alleen met goud
of platina en heeft een voorkeur voor diamant.
‘Die is vele malen harder dan bijvoorbeeld robijn
en saffier. Een diamant is na tachtig jaar nog
steeds zo mooi als op de dag dat je hem kreeg.
En een trouwring draag je toch voor het leven.’
www.mohan.nl
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