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vierde bruidsbeurs op nienoord

’Duiven brengen geluk, steun, liefde, vrede en hoop’
Liefde is de grootste kracht. Om
die kracht te ervaren hoef je niet
perse getrouwd te zijn. Wie trouwen wel als slagroom op de taart
ziet, kon gisteren zijn hart ophalen
tijdens de vierde Bruidsbeurs op
het landgoed Nienoord in Leek.
Door Annemarie Hommes
leek 쐽 Vier ondernemers uit de gemeente Leek, onder wie Sikko Cazemier, bedachten een aantal jaren geleden een concept voor een bruidsbeurs. Gisteren vond de Bruidsbeurs
alweer voor de vierde keer plaats in
de koetsenhal van het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek. Met een glunderend gezicht constateerde Cazemier
dat het ook deze editie weer druk
was. "Misschien zou je een paar euro
entree moeten vragen, maar we willen het zo laagdrempelig mogelijk
houden."
Behalve juweliers, kostuum- en
trouwjurkverkopers, stond dit jaar
ook Gré Veninga-Smit uit Ter Apel
met haar spierwitte sierduiven op de
beurs. In 2007 begon ze met haar bedrijfje Witte vleugels van vreugde en
verdriet en nu al heeft ze thuis zeventig witte en tien zwarte sierduiven die
losgelaten kunnen worden tijdens de
huwelijksplechtigheid. "Mijn man is
duivenmelker. Op een gegeven moment kreeg hij telefoon of hij ook witte postduiven had. Dat had ie niet,
maar hij kon er wel aan komen. Natuurlijk had hij het op het moment
dat ie moest vertrekken geen tijd en
ging ik voor hem op stap. Toen ik die
witte duiven zag, was ik verkocht. Ze
raakten me emotioneel, en ik wist
meteen: dat wil ik anderen ook laten
ervaren."
Het idee om de witte duiven voor
bijzondere gelegenheden te verhuren was geboren. "Van oudsher symboliseren witte duiven geluk, vertrouwen, steun, liefde, vrede en
hoop. Om die reden ben ik er vaak bij
op bruiloften. Steeds meer bruidsparen willen na het voltrekken van de
huwelijksplechtigheid elkaar een
kus geven boven de witte duiven. Het
ene stel doet dat voor geluk in de toe-
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komst, het andere bijvoorbeeld om
een dierbare gestorvene deel uit te laten maken van hun gelukkigste dag.
Ik heb alles al meegemaakt. En ik
vind het elke keer weer heel bijzonder dat ik bij al die belangrijke gebeurtenissen mag zijn."
Volgens Veninga geeft een witte
duif haar iets terug. "En ik zie dat ook
gebeuren bij anderen."
Mensen die perse een witte sierduif
op hun huwelijksdag willen laten uit-

vliegen zijn bij haar aan het verkeerde adres. "Dat gebeurt helaas, maar
het is pure dierenmishandeling. Een
witte tortel, pauwstaart of een ander
soort sierduif verdwaald en gaat dood
als je hem uit laat vliegen. Een postduif vliegt altijd naar huis terug, daar
hoef je niet bang voor te zijn." Haar
liefde voor de witte duif gaat zo ver
dat ze witte sierduiven die het slachtoffer zijn geworden van dit soort
praktijken thuis opvangt.
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Trouwjurktrends
Bijna alle trouwjurken op de
Bruidsbeurs waren wit. Dit is een
trend, aldus eigenares Norma
Bakker van Van Os Bruidsmode
in Groningen. "Maar spierwit is
uit. Offwhite, ivoor en champagne zijn de kleuren wit die op het

moment gewild zijn. Verder is
een soepel vallende stof als zijde
hip, zijn lange sluiers weer helemaal je van het voor een bruid en
kiezen ook veel vrouwen een jurk
met ballijntjes uit voor een van
de mooiste dagen van hun leven."

