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Bridalshower Moment voor de aanstaande bruid

Bridalshower Moment is de webshop om een complete bridalshower te organiseren. Een 

bridalshower is een dag waarop de toekomstige bruid met vriendinnen thuis of op locatie viert dat 

ze bijna gaat trouwen. Op de webshop vind je een geheel assortiment met diverse thema’s voor 

een onvergetelijke dag.

Wat is een bridalshower?

Een bridalshower is van oorsprong een oud-Hollandse traditie waarbij de bruid cadeaus kreeg van 

familieleden en vrienden. Vandaag de dag is dit fenomeen populair in landen zoals de Verenigde 

Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. In Nederland is het bridalshower fenomeen een 

gezellig alternatief op het, vaak wat gewaagdere, vrijgezellenfeest. De dag kan in het teken staan 

van bijvoorbeeld het spelen van spelletjes, een high tea en met vriendinnen kletsen over de bruiloft. 

Wat biedt Bridalshower Moment aan?

Op de webshop zijn verschillende thema’s verkrijgbaar: Bride to Be, Princess Bride en Bridezilla. Zeer 

uiteenlopende thema’s waarbij het Bride to Be thema een neutraal thema is voor iedere vrouw. Het 

Princess Bride thema is ‘girly’ en geschikt voor dames die verlangen naar een sprookjesbruiloft. Het 

Bridezilla thema is perfect voor stoere en onafhankelijke dames, die alles tot in de puntjes geregeld 

willen hebben. Per thema zijn er bijpassende artikelen zoals, spandoeken, overheerlijke taarten en 

cadeaus. Daarnaast geeft de webshop verschillende cadeautips en recepten.



Waarom een Bridalshower Moment?

‘Bridalshower Moment is ontstaan omdat de meeste vrouwen helemaal klaar zijn met platte 

vrijgezellenfeestjes’, aldus Manon Boere. Zij is oprichtster van Bridalshower Moment. Het doel 

van Bridalshower Moment is om een fijn moment te creëren voor zowel de bruid als haar 

vriendinnen. De toekomstige Bride staat centraal en alles staat in het teken van de bruiloft, 

spelletjes en heerlijke hapjes. Kortom, Bridalshower Moment is een webshop voor aanstaande 

bruiden die een ander soort feestje willen. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon Boere 
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