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FIRST SEE

Mail, meet & be happy

Anneleen en Thomas waren al een jaar verloofd, intussen 
hadden ze hun lieve schat Oliver verwelkomd en toen… 
de voorbereidingen van hun grote dag. Ze liepen over van  
ideeën maar twee grote vragen bleven hen parten spelen:
1. Hoe kunnen we dit alles realiseren?
2.               Gaan we voor een kerkelijke dienst of voor een ceremonie?

Die laatste vraag bracht hen heel erg toevallig via een forum 
tot bij een startende ‘Stories By Mabel. Nog geen website 
met veel informatie maar dr. google triggerde Anneleen vol-
doende om een eerste mailtje met de vraag naar meer infor-
matie uit te sturen. Deze mail werd gevolgd door het meer-
maals per dag, vol verwachting, checken van de mailbox in 
de hoop op een positief antwoord. Het feit dat Anneleen met 
dit nieuwsgierige gevoel zat, betekende eigenlijk al genoeg. 

Even later was het zover, een innerlijk vreugdedansje van 
Anneleen bij het lezen van Lieke’s eerste reactie. Als snel 
besloten ze mekaar te ontmoeten om toch eens “echt” 
kennis te kunnen maken. Niet veel later stapte Lieke bin-
nen in Hasselt om pas enkele uren later weer te vertrek-
ken. Er werd afgesproken  dat  het geheel nog eens beke-
ken zou worden maar Thomas wist meteen toen hij de 
deur sloot en Anneleen’s gezicht zag hoe laat het was... Ze 
hadden  een lieve, unieke, ondernemende dame gevon-
den aan wie ze hun grote dag durfden toe te vertrouwen.  

INTERVIEW VAN DE DAG

Een topper van formaat

De planning tijdens de maanden/weken voor jullie grote 
dag... Hoe was Lieke als regisseur? Was ze flexibel, ging ze 
voldoende doordacht te werk en begreep ze julllie zoals jullie 
dat wilden? Wat hebben jullie onthouden?  

THOMAS | “Dankzij mijn waanzinnige vrouw zijn we destijds 
bij Lieke  terecht gekomen. Ik prijs haar nog steeds dat ze 
op zo’n uitzonderlijk adres is terechtgekomen (destijds had 
Stories by Mabel de startblokken nog niet zo lang verlaten). 
Ik vertrouwde er al heel snel op dat alles in orde zou komen.”

ANNELEEN | “Ik keek er altijd naar uit als we weer eens zou-
den samen zitten om na te denken over grote en kleine din-
gen. Lieke is altijd even enthousiast en ze barst van de goede 
ideeën. Ik weet dat ik voor de samenwerking officieel startte 
al telkens vol verwachting dagelijks mijn mailbox checkte, 
wanneer ik een mailtje van Lieke verwachtte. Deze mails wa-
ren op zich al een verhaal, een weerspiegeling van wat komen 
zou.”

THOMAS | “De afspraken op zich liepen heel vlot en  alles 
werd ook steeds goed doorgesproken. Dit gebeurde altijd met 
grote flexibiliteit. Sommige meetings duurden wel uren, maar 
dat verklaart ook grotendeels de gezelligheid van onze sa-
menkomsten.”

ANNELEEN | “Ik ben zelf heel erg gestructureerd en gecon-
troleerd en het heeft me bij momenten wel moeite gekost om 
deze controle los te laten. Het tijdspad werd niet door mezelf 
maar wel door Lieke bepaald. Dit zou ik nooit hebben kunnen 
doen als het vertrouwen niet  100% was dat alles in orde zou 
komen. Lieke’s mensenkennis maakte ook dat ze volgens mij 
al heel snel door had hoe ik in mekaar zit en ze wist daar 
geweldig goed op in te spelen. Een perfect voorbeeld van Lie-
ke’s flexibiliteit en bereikbaarheid is onze whatsapp historiek. 
Wanneer ik 
met een idee 
of een vraag 
in mn hoofd 
zit dan deel ik 
dat graag op 
het moment 
zelf. Niet al-
tijd even sim-
pel voor een 
drukbezette 
madam maar 
toch kreeg ik telkens weer even snel een antwoord terug, 
Lieke was in de maanden voor onze huwelijk mijn grootste 
whatsapp vriendin. Ik denk dat we een boek kunnen maken 
van die whatsapp-log.”

THOMAS| “Zonder enige twijfel zijn alle verwachtingen ach-
teraf meer dan ingelost.”

Jullie vroegen Lieke ook als regisseur tijdens jullie dag zelf. 
Hoe verliep de begeleiding van jullie en de suite? Hoe vonden 
jullie haar aanpak met jullie zelf, jullie familie? Met jullie leve-
ranciers? Ging alles vlot? 

ANNELEEN | “Dat het tussen ons klikte wisten we al langer. 
Lieke’s warme, menselijke aanpak lag helemaal in lijn met 
wie we zelf zijn. Ik maakte me dan ook geen zorgen over haar 
begeleiding van onze gasten. We kozen er bewust voor om 
Lieke ook in te schakelen  om alles op onze grote dag goed te 
laten verlopen. Voor ons was het een must dat we ons die dag 
over niets zorgen moesten maken, en dat is ook helemaal zo 
gegaan.”

THOMAS| “Inderdaad, alsof we met een cocktail in de hand 
op het strand konden liggen, zo gerustgesteld en ontspannen 
verliep de dag dankzij haar.”                                  
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[NEWSFLASH] Lieke is een topper!



ANNELEEN | “Lieke was goed voorbereid en sprak ook vooraf 
een duidelijk draaiboek met ons en de betrokken leveranciers 
door. Alles was duidelijk voor iedereen en zaten we met een 
vraag of opmerking dan konden we gewoon naar Lieke ver-
wijzen. Heerlijk, relaxed en geweldig onthaald door iedereen 
die betrokken was (zaalpersoneel, fotografen, muziekband, 
bloemist,…).”

THOMAS| “Geen betere beslissing konden we maken dan 
Lieke de opdracht te geven om ons tijdens de gehle dag te 
begeleiden. Geen toeval dat we achteraf uitsluitend goeds te 
horen kregen van onze omgeving. De warme gemoedelijke 
aanpak met naaste vrienden en familie en tegelijkertijd de 
correcte zakelijke houding met leveranciers. Wat een prach-
tige mix.”                            

Lieke als ceremoniespreker  - hoe hebbenjullie de ceremonie 
ervaren? Zijn jullie blij dat jullie hiervoor opteerden? Zouden 
jullie het terug doen? Kregen jullie reacties van jullie familie 
en/of vrienden?

THOMAS | “ Kippenvel... Dat is het eerste woord dat in me op-
komt bij de vraag ‘Hoe hebben jullie de ceremonie ervaren?’. 
Dit merken we steeds opnieuw bij het bekijken van de foto’s. 
We konden ons niets beter inbeelden, het was de perfectie. 
Ondanks dat het 
voor ons ook hele-
maal nieuw was, 
en we dus niet 
wisten wat er ko-
men zou, hebben 
we geen seconde 
spijt gehad. Moest 
het kunnen deed 
ik het meteen op-
nieuw!” 

ANNELEEN | “Ik heb lang getwijfeld, ik had nog nooit een ce-
remonie meegemaakt en de verhalen die ik eerder hoorde 
over bijvoorbeeld ‘rent a priest’ kwamen niet overeen met 
hetgeen ik op onze huwelijksdag wou. Eén ding was duidelijk: 
we wouden allebei heel graag een persoonlijke dienst waarbij 
het ging over ons en al wie ons lief is. Oooh wat ben ik blij ach-
teraf. Onze ceremonie met Lieke als ceremoniespreker was 
fantastisch. Het was uniek, persoonlijk, entertainend, emotio-
neel, niet te cheesy, … Het was ‘TOP’. Wetende wat ik nu weet 
had ik nooit getwijfeld, dat deed ik überhaupt geen seconde 
meer nadat we Lieke voor het eerst zagen.”

Lieke als stylist – aankleding van feestlocatie(s) – van brain-
sorm tot moodboard tot stylingplan tot uitwerking... kwam dit 
overeen met de inhoud van hoofd en hart? Begrepen ze jullie 
goed?

ANNELEEN | “Ik vond het heerlijk om met Lieke samen te 
werken wat betreft de styling. We hadden nooit zo een mooie 
uitwerking van ons huwelijksfeest kunnen realiseren zonder 
haar hulp. Na een tijd had ik het gevoel dat Lieke in mijn 
hoofd kon kruipen. Vaak was 1 knik al voldoende om een - 
ja - ja heeeeeel graag – bwa, ik weet het niet zo goed – nee 
helemaal niet – te begrijpen. We zaten echt op dezelfde golf-
lengte en Lieke heeft een zeer goede neus voor mooie, pure 
elementen.”

THOMAS| “Was het 
nu toeval, of kan Lieke 
zich zo goed inleven 
in de situatie, maar 
het leek alsof onze 
smaken ook perfect 
overeen kwamen. Dit 
merkten we meteen tijdens de voorbereidingen.”

ANNELEEN | “Voor de styling werkt Lieke samen met haar 
zus Katrien. We zagen Katrien nooit in real life en toch kon zij 
een moodboard samen stellen dat helemaal reflecteerde wat 
wij wensten. Het ging zelfs verder, het was precies een weer-
spiegeling in beelden van ons dagdagelijkse leven. De uitein-
delijke uitvoering van het vooraf zo mooi uitgewerkte styling-
plan was nog zoveel beter dan we gehoopt hadden. Dit werd 
bevestigd door de talloze positieve reacties van onze gasten. 
We hoorden heel vaak: ‘Zo had ik het ook wel gewild!’.”

THOMAS| “Ik herinner het mij alsof het gisteren was... vooraf 
stiekem toch al eens door het gordijn wandelen en gaan kij-
ken naar de zaal die klaar stond. Wauw! Wat een feest voor 
mijn ogen toen ik zag wat Lieke en haar fantastisch team 
hadden klaargespeeld. Zelfs de mensen van de zaal (met 
verschillende horecagelegenheden onder hun vleugels) had-
den dit nog nooit gezien . We hadden dit zelf nooit gekund.”  

ANNELEEN | “We gingen ook samen op zoek naar de ideale 
ceremonielocatie. Lieke zag wat wij 8 maanden voor de grote 
dag niet zagen toen we boven op ‘onze’ berg stonden. Zij kon 
het ons op dat moment al met zo een mooie woorden uitleg-
gen dat we er zelf ook een beeld van kregen.”

Welke drie woorden vinden jullie het best bij Lieke passen, 
tot slot?

ANNELEEN | “Drie woorden kiezen voor zo een veelzijdige 
persoon is wel heel erg moeilijk. Als ik dan toch moet kiezen… 
Creatief – Lief – Ondernemend. Lieke was ons manusje van 
alles die onze dag van begin tot einde perfect heeft uitge-
werkt.”

THOMAS| “Empathisch, Succesvol en Bemind"	
TOT SLOT

We say thank you 

Lieve Lieke, Intussen zijn we meer dan 4 maanden verder…  4 maanden waarin we al honderden malen hebben terug gedacht 
aan onze bijzondere dag. Niemand had onze ideeën meer perfect kunnen vertalen dan jij! Eigenlijk doen we je geheel oneer 
aan door je nu pas uitgebreid te bedanken met lieve woorden, maar een simpel bedankt mailtje was hier niet op zijn plek. We 
zijn je eeuwig dankbaar om ‘Ons verhaal samen’ zo mooi te verwoorden, in beeld te breng en te vertalen naar al wie ons lief 
is. Dank je wel lieve Lieke, we dragen je voor eeuwig mee in ons hart!
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