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Nieuw trouwcadeau voor Kortrijkse
koppels
Linnen tafelloper zorgt voor een romantische tête-à-tête in eigen
huis

Koppels die in Kortrijk trouwen, krijgen �jdens de plech�gheid in het stadhuis tradi�oneel een

geschenkje mee naar huis. De voorbije zeven jaar waren dat kwaliteitsvolle linnen serve�en, gemaakt

door Verilin uit Heule. Dat bedrijf ontwierp nu speciaal voor de Kortrijkse bruidsparen een nieuw

geschenk: een tafelloper, ideaal voor een roman�sch etentje aan de eigen keukentafel. Crea�eve

duizendpoot Wim Opbrouck werkte mee aan het ontwerp. Een uniek stuk dus, voor een uniek

moment.

Het is een tradi�e: op het einde van de trouwceremonie krijgen de kersverse bruidsparen een geschenkje

van de stad om hun huwelijk te vieren. Velen herinneren zich nog het peper- en zoutvat. De afgelopen

zeven jaar konden de koppels kiezen tussen een set blauwe, groene, roze of grijze linnen serve�en om

mee naar huis te nemen. Sinds juli 2015 werden er zo 2.000 sets uitgedeeld. Tijd voor iets nieuws, dacht

producent Verilin.

Het bedrijf uit Heule, gespecialiseerd in hoogwaardige linnen producten, ontwierp een nieuw

trouwcadeau, opnieuw een uniek stuk speciaal gemaakt voor de Kortrijkse trouwers: een linnen

tafelloper. Daarmee kunnen ze aan tafel een moment van rust, gezelligheid en verbinding creëren of een

roman�sche tête-à-tête die de herinnering aan hun trouwdag en de roman�ek in de huiskamer kan doen

oplaaien. Op de loper staat een geborduurde tekening van de hand van acteur-muzikant-presentator

Wim Opbrouck. 'Huisje, boompje, beestje' is een knipoog naar het samenwonen en het getrouwde leven.

Net als bij de serve�en kunnen de koppels ook hier een kleur kiezen: lichtbruin of donkerblauw zoals de

originele pennentekening van Wim Opbrouck.
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Verilin maakte opnieuw een prachtig en kwalitatief trouwcadeau voor onze
trouwers. Alles aan dit geschenk verwijst naar de liefde en het huwelijk. De
loper zal hopelijk voor romantische momenten zorgen in de huiskamer. Het
moet koppels inspireren om af en toe tijd te maken voor elkaar. De tekening
van Wim Opbrouck symboliseert het gezinsleven en maakt dit een uniek
hebbeding. Het linnen, dat gemaakt wordt uit vlas, verwijst naar onze stad,
maar heeft ook de eigenschappen van een goed huwelijk: het is sterk en
flexibel.
— Stephanie Demeyer, schepen van burgerzaken

We zijn trots en dankbaar dit trouwcadeau voor onze stad te mogen realiseren
De loper is voor mij het symbool van verbinding, een dagelijks ritueel dat de
connectie bewaart.
— Ilse Dedeken, zaakvoerder Verilin


