
Nieuw trouwboekje met polaroidfoto sluitstuk van
modernisering huwelijken

Met een gloednieuw baldakijn, modernere inrichting van de Pacificatiezaal en de
mogelijkheid tot streamen van je huwelijk, werden de huwelijken in Gent volledig
naar de 21ste eeuw getild. Vanaf vrijdag 1 juni 2018 komt daar nog iets bij: van elk
koppel wordt voortaan een polaroidfoto genomen, die achteraan in het vernieuwde
trouwboekje komt.

Vernieuwd trouwboekje

Wie vanaf 1 juni 2018 trouwt in Gent en haar deelgemeenten krijgt een volledig
vernieuwd trouwboekje mee. Natuurlijk komen nog altijd de namen van het koppel en die
van de eventuele kinderen in het boekje, maar nieuw is dat er achteraan plaats is om
foto's toe te voegen ter ere van het 5-, 10-, 15-, 25-, 50-, 60- en 65-jarige jubileum van
het koppel.



'De eerste foto die in het boekje komt, wordt hier bij ons in de trouwkapel
genomen. Op die manier hebben koppels een extra blijvende herinnering aan hun
mooiste dag. Dit vernieuwde trouwboekje is het sluitstuk van een modernisering
van de huwelijken.'

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

Trouwen 2.0

Van de 1.000 à 1.100 koppels die jaarlijks trouwen in Gent, kiest een kleine 50% voor
een praalhuwelijk. Een praalhuwelijk kost 259 euro en daarvoor worden alle toeters en
bellen uit de kast gehaald. Sinds 2014 kunnen koppels die voor een praalhuwelijk kiezen
hun huwelijk laten streamen. Daarvoor was het enkel mogelijk om te skypen met familie
en vrienden uit het buitenland. Nu kiezen koppels vaak voor streaming, niet alleen zodat
mensen vanop afstand mee kunnen volgen, maar ook omdat het koppel dan een filmpje
heeft van de ceremonie.

Vorig jaar werd het baldakijn vervangen. Dat was na zeventien jaar in weer en wind
hangen dringend aan vervanging toe. Het nieuwe baldakijn werd geen kopie van het
oude, maar een heel eigentijdse versie: met een aluminium constructie en statige doeken
waarop de Maagd van Gent staat afgebeeld. Ook de aankleding van de Pacificatiezaal
tijdens de huwelijken werd herbekeken en gemoderniseerd.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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