
 

 

 

 

 

 

 

De titel verraadt het al.. ik ga trouwen met de liefde van mijn leven!  

16 december 2017 ben ik een weekendje weggeweest naar Londen met mijn vader en mijn vriend 

(Mitch). Ik was nog nooit in Londen geweest, maar keek er wel al enkele jaren naar uit om Londen te 

bezichtigen. Na de nodige afstemming was het 15 december zover, we vertrokken naar Londen. De 

periode was overigens echt een plus. Het was kersttijd en dat zorgde naar mijn beleving ervoor dat 

het overal nóg gezelliger oogde.  

Zaterdag 16 december brak al snel aan en we bezochten de nodige bezienswaardigheden. Toen we in 

de middag aankwamen op de Tower Bridge van Londen hadden mijn vader en ik beloofd aan de 

dansschool dat we een dans-actie-foto zouden maken. Gepositioneerd in een tango houding stonden 

pap en ik klaar voor de foto. De foto eenmaal geschoten maakte ruimte voor wat foto’s met Mitch. 

We gingen samen op de foto, lachte blij en ineens neemt hij een wel heel rare foto houding aan.. Hij 

knielt en vraagt of ik met hem wil trouwen. Verontwaardigd zeg ik ja en denk vooral: alsof hij niet 

weet dat ik dat wil, zodra hij serieus de vraag stelt dan zeg ik natuurlijk JA. Nietsvermoedend pakt 

Mitch een doosje uit zijn jaszak en opent het met daarin een hele mooie ring! Ineens besef ik dat dat 

serieuze moment al was aangebroken en dit geen ‘tussenvraag’ is..  

De periode van december 2017 tot en met april 2019 is omgevlogen! We zijn gezegend met een 

geweldige ceremoniemeester en een creative director. Zij doen letterlijk alles voor ons en weten 

onze aankomende GROTE dag tot een enorm succes te maken! Inmiddels zijn we nog maar twee en 

een halve week van onze bruiloft verwijderd. 18 mei is het zover, dan mag ik na 10 jaar ein-de-lijk de 

naam van Mitch dragen!  

Ps. Vorig jaar heb ik natuurlijk alvast in de werkagenda gezet dat na de korte vakantie in mei, per juni 

mevrouw Laura 

Nauts-Driessen 

in dienst treedt! 

☺ 

 

I do, me too! 
Trouwen 


