Aanmelden vóór donderdag 15 november 2018 via e-mail:
ijsbruiloft2019@ziggo.nl
Vermeld s.v.p. met hoeveel personen (volwassenen en kinderen) u
komt.

AANKONDIGING
IJSBRUILOFT OP MARKEN

Wij vragen een bijdrage van € 10, - per persoon;
graag overmaken op IBAN : NL06 INGB 0004 3016 68
t.n.v. Vereniging Historisch Eiland Marken,
onder vermelding van : Deelname IJsbruiloft 2019
Kinderen t/m 12 jaar gratis.
!! Als u zich aanmeldt gaat u ermee akkoord dat er foto’s gemaakt
worden die gepubliceerd kunnen worden!!

1919 - 2019
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Wat trekken we aan?
* Vrouwen: Witte boezel met witte banden met geborduurde
platen. Losse rug met zije koor (dit zijn de voorpanden). Géén
steekmouwen, wit sneewerk akerdokie met garen akers, wol
schort of eventueel een glimmend schort, naambaaf en dunne
mus. Zwarte kousen of een panty en zwarte schoenen.
Uitgesneden of geschilderde klompen kunnen ook.
* Indien een vrouw ook getuige is, dan draagt zij wél
steekmouwen met zije koor en in plaats van de witte boezel
een smaltje en geen klompen.
* Mannen:
Bruiloftsboezeroen met zwarte wollen
steekmouwen, halsdokie met garen akers, zwarte vilten
gleufhoed, zwarte kousen en zwarte schoenen of klompen.
* Indien een man getuige is, dan draagt hij een baadje met
zilver in plaats van de bruiloftsboezeroen en geen klompen.

Marker IJsbruiloft 2019

* Meisjes: Jonge meisjes dragen het antieke rijglijf met de vijf
rozen en witte mouwen of een rijglijf achter met mouwen,
met
witte
boezel
en
het
witte
dokie.
Kleine meisjes dragen de borsik met kralen.
* Jongens: Jongetjes dragen het rode (= bruine) schortje en de
Pinksterkralen met penning of munt. Grotere jongens dragen
een bruiloftsboezeroen ook met het halsdokie met akertjes.
*Marker dasje indien nodig. Géén sportschoenen s.v.p.
Nog vragen over de kleding?
Bel of mail met Neeltje en Jannetje:
 06-10666586 nkbv@ziggo.nl (Neeltje)
 06-46282222 uithuisje@gmail.com (Jannetje)
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Programma IJsbruiloft:
12.00 uur

12.15 uur
12.30 uur
13.15 uur
13.30 uur
14.15 uur

15.30 uur

Alle bruidsparen, hun gasten en de Christelijke
Muziekvereniging ‘Juliana’ verzamelen in dorpshuis
‘Het Trefpunt’.
Opening door de ceremoniemeester.
Vertrek van ‘Juliana’ gevolgd door de bruidsstoet
door Marken naar de ijsbaan.
Aankomst stoet op de ijsbaan.
Voltrekking van de huwelijken door de ‘ambtenaar
van de burgerlijke stand’.
Uitdeling tulband en ‘schep uit de kom’ aan alle
bruiloftsgasten begeleid met muziek en samen
zingen.
Afsluiting officiële gedeelte door de
ceremoniemeester. Aansluitend is de bar van de
IJsclub geopend.

In 2019 is het honderd jaar geleden dat er een Marker
ijsbruiloft werd opgevoerd in het Nederlands Openlucht
Museum in Arnhem. Om dat te vieren gaan we in 2019 weer
een ijsbruiloft houden op Marken. Als het hard genoeg vriest,
houden we de ijsbruiloft op de ijsbaan van de IJsclub Marken,
maar als er komende winter geen ijs ligt houden we de
ijsbruiloft op zondagmiddag 15 september 2019 op het
terrein van de IJsclub.

Tijdens het ‘officiële’ gedeelte wordt u verzocht om geen
telefoons, camera’s, tassen en dergelijke op de tafels te
plaatsen zodat alles er zo authentiek mogelijk uitziet.

Wat is een ijsbruiloft?
Een ijsbruiloft is een (nagespeelde) bruiloft op het ijs met
verschillende bruidsparen die zogenaamd in de echt worden
verbonden door een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het is geen echte huwelijksvoltrekking, maar het is wel een
feestelijk samenzijn.
Na het officiële gedeelte krijgen alle bruiloftsgasten tulband
en een schep uit de kom begeleid door muziek en dans.
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Op het ijs?
We hopen – zoals ieder jaar – dat we (natuur)ijs van
voldoende dikte krijgen om de ijsbruiloft ook echt op het ijs te
laten gebeuren, maar door de klimaatverandering is dat de
laatste jaren niet meer gelukt. In de afgelopen jaren werden
er ijsbruiloften op andere locaties georganiseerd, zoals op het
plein voor het gemeentehuis op Marken, de Jaap Edenbaan in
Amsterdam en in het Zuiderzeemuseum. In 2019 gaan we dat
doen op de ijsbaan op Marken. Krijgen we wel ijs, dan liggen
de draaiboeken klaar om stante pede binnen 2-3 dagen de
ijsbruiloft op echt ijs op de ijsbaan te organiseren.

Onderweg naar Arnhem voor de ijsbruiloft in 1919.

IJsbruiloft in het Zuiderzeemuseum in 2014.
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