
De perfecte trouwdatum 2023 tot 2027

Overzicht met populaire trouwdata in het weekend (zaterdag, zondag) met gewilde 
nummerreeksen en shotnummers

2023 2024 2025 2026 2027

„23“ als weekdag

23.04.2023 (Zondag)

23.07.2023 (Zondag)

23.09.2023 (Zaterdag)

23.12.2023 (Zaterdag)

„24“ als weekdag

24.02.2024 (Zaterdag)

24.03.2024 (Zondag)

24.08.2024 (Zaterdag)

24.11.2024 (Zondag)

„25“ als weekdag

25.01.2025 (Zaterdag)

25.05.2025 (Zondag)

25.10.2025 (Zaterdag)

„26“ als weekdag

26.04.2026 (Zondag)

26.07.2026 (Zondag)

26.09.2026 (Zaterdag)

26.12.2026 (Zaterdag)

„27“ als weekdag

27.02.2027 (Zaterdag)

27.03.2027 (Zaterdag)

27.11.2027 (Zaterdag)

„3“ als weekdag

03.06.2023 (Zaterdag)

03.09.2023 (Zondag)

03.12.2023 (Zondag)

„4“ als weekdag

04.02.2024 (Zondag)

04.05.2024 (Zaterdag)

04.08.2024 (Zondag)

„5“ als weekdag

05.01.2025 (Zondag)

05.04.2025 (Zaterdag)

05.07.2025 (Zaterdag)

05.10.2025 (Zondag)

„6“ als weekdag

06.06.2026 (Zaterdag)

06.09.2026 (Zondag)

06.12.2026 (Zondag)

„7“ als weekdag

07.02.2027 (Zondag)

07.03.2027 (Zondag)

07.08.2027 (Zaterdag)

07.11.2027 (Zondag)

„20“ als weekdag

20.05.2023 (Zaterdag)

20.08.2023 (Zondag)

„20“ als weekdag

20.01.2024 (Zaterdag)

20.04.2024 (Zaterdag)

20.07.2024 (Zaterdag)

20.10.2024 (Zondag)

„20“ als weekdag

20.04.2025 (Zondag)

20.07.2025 (Zondag)

20.09.2025 (Zaterdag)

20.12.2025 (Zaterdag)

„20“ als weekdag

20.06.2026 (Zaterdag)

20.09.2026 (Zondag)

20.12.2026 (Zondag)

„20“ als weekdag

20.02.2027 (Zaterdag)

20.03.2027 (Zaterdag)

20.11.2027 (Zaterdag)

„22“ als weekdag

22.01.2023 (Zondag)

22.04.2023 (Zaterdag)

22.07.2023 (Zaterdag)

22.10.2023 (Zondag)

„22“ als weekdag

22.06.2024 (Zaterdag)

22.09.2024 (Zondag)

22.12.2024 (Zondag)

„22“ als weekdag

22.02.2025 (Zaterdag)

22.03.2025 (Zaterdag)

22.06.2025 (Zondag)

22.11.2025 (Zaterdag)

„22“ als weekdag

22.02.2026 (Zondag)

22.03.2026 (Zondag)

22.08.2026 (Zaterdag)

22.11.2026 (Zondag)

„22“ als weekdag

22.05.2027 (Zaterdag)

22.08.2027 (Zondag)

Weekdag = maand

01.01.2023 (Zondag)

09.09.2023 (Zaterdag)

11.11.2023 (Zaterdag)

Weekdag = maand

05.05.2024 (Zondag)

07.07.2024 (Zondag)

Weekdag = maand

02.02.2025 (Zondag)

Weekdag = maand

04.04.2026 (Zaterdag)

06.06.2026 (Zaterdag)

08.08.2026 (Zaterdag)

10.10.2026 (Zaterdag)

12.12.2026 (Zaterdag)

Weekdag = maand

04.04.2027 (Zondag)

06.06.2027 (Zondag)

08.08.2027 (Zondag)

10.10.2027 (Zondag)

12.12.2027 (Zondag)

2e cijfer dag = maand

01.01.2023 (Zondag)

21.01.2023 (Zaterdag)

12.02.2023 (Zondag)

09.09.2023 (Zaterdag)

2e cijfer dag = maand

21.01.2024 (Zondag)

03.03.2024 (Zondag)

23.03.2024 (Zaterdag)

14.04.2024 (Zondag)

05.05.2024 (Zondag)

25.05.2024 (Zaterdag)

16.06.2024 (Zondag)

07.07.2024 (Zondag)

27.07.2024 (Zaterdag)

18.08.2024 (Zondag)

29.09.2024 (Zondag)

2e cijfer dag = maand

11.01.2025 (Zaterdag)

02.02.2025 (Zondag)

22.02.2025 (Zaterdag)

23.03.2025 (Zondag)

25.05.2025 (Zondag)

27.07.2025 (Zondag)

2e cijfer dag = maand

11.01.2026 (Zondag)

22.02.2026 (Zondag)

04.04.2026 (Zaterdag)

06.06.2026 (Zaterdag)

08.08.2026 (Zaterdag)

19.09.2026 (Zaterdag)

2e cijfer dag = maand

13.03.2027 (Zaterdag)

15.05.2027 (Zaterdag)

26.06.2027 (Zaterdag)

17.07.2027 (Zaterdag)

28.08.2027 (Zaterdag)

19.09.2027 (Zondag)

Cijferreeks „1, 2, 3“ Cijferreeks „2, 3, 4“

02.03.2024 (Zaterdag)

Cijferreeks „3, 4, 5“ Cijferreeks „4, 5, 6“ Cijferreeks „5, 6, 7“

05.06.2027 (Zaterdag)

„3“ in dag, maand, jaar „4“ in dag, maand, jaar

14.04.2024 (Zondag)

„5“ in dag, maand, jaar

25.05.2025 (Zondag)

„6“ in dag, maand, jaar

06.06.2026 (Zaterdag)

„7“ in dag, maand, jaar

„13“ als weekdag

13.05.2023 (Zaterdag)

13.08.2023 (Zondag)

„14“ als weekdag

14.01.2024 (Zondag)

14.04.2024 (Zondag)

14.07.2024 (Zondag)

14.09.2024 (Zaterdag)

14.12.2024 (Zaterdag)

„15“ als weekdag

15.02.2025 (Zaterdag)

15.03.2025 (Zaterdag)

15.06.2025 (Zondag)

15.11.2025 (Zaterdag)

„16“ als weekdag

16.05.2026 (Zaterdag)

16.08.2026 (Zondag)

„17“ als weekdag

17.01.2027 (Zondag)

17.04.2027 (Zaterdag)

17.07.2027 (Zaterdag)

17.10.2027 (Zondag)

Dag met „2“, maand met „3“

12.03.2023 (Zondag)

25.03.2023 (Zaterdag)

26.03.2023 (Zondag)

Dag met „2“, maand met „4“

20.04.2024 (Zaterdag)

21.04.2024 (Zondag)

27.04.2024 (Zaterdag)

28.04.2024 (Zondag)

Dag met „2“, maand met „5“

24.05.2025 (Zaterdag)

25.05.2025 (Zondag)

Dag met „2“, maand met „6“

20.06.2026 (Zaterdag)

21.06.2026 (Zondag)

27.06.2026 (Zaterdag)

28.06.2026 (Zondag)

Dag met „2“, maand met „7“

24.07.2027 (Zaterdag)

25.07.2027 (Zondag)

Dag met „20“, maand met „3“ Dag met „20“, maand met „4“

20.04.2024 (Zaterdag)

Dag met „20“, maand met „5“ Dag met „20“, maand met „6“

20.06.2026 (Zaterdag)

Dag met „20“, maand met „7“
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Selfiewall - uw feest, uw foto's

De bruiloft diavoorstelling met feestfoto's van uw mobiele telefoon live op de 
beamer

Gebruik de mooie trouwdatum als hashtag voor de Selfiewall op je feest

Trouwdatum: 03.06.2023 → #Hashtag: #3623 of #030623

Trouwdatum: 23.09.2023 → #Hashtag: #23923 of #230923

Trouwdatum: 02.03.2024 → #Hashtag: #2324 of #020324 of #02032024

Trouwdatum: 25.05.2025 → #Hashtag: #25525 of #25052025

Trouwdatum: 06.06.2026 → #Hashtag: #6626 of #662026 of #06062026

Trouwdatum: 20.06.2026 → #Hashtag: #20626

Trouwdatum: 17.07.2027 → #Hashtag: #17072027

Boek de Selfiewall voor uw feest of als cadeau voor het feest van een vriend

Feestplezier voor vele gelegenheden: Met de Selfiewall krijgt uw locatie een virtuele fotowand in XXL-

formaat. U ontvangt feestfoto's van de mobiele telefoons van uw gasten en projecteert ze live op een muur 

als een diavoorstelling in real time. op een muur. Alles wat je nodig hebt voor de diavoorstelling van de 

fotopresentatie: Projector, laptop, internet, online toegang tot de Selfiewall en een individuele hashtag. Laten 

we gaan: www.selfiewall.net
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Een huwelijk vieren met de Selfiewall

• Alle gasten nemen deel

• Stuur een onbeperkt aantal foto's van uw mobiele telefoon naar de beamer

• Stuur groeten, felicitaties en emoji's

• Stuur muziekverzoeken naar de DJ

• Foto's aanpassen en verwijderen

• Download foto's na het feest

• Doe spontaan en anoniem mee, zonder registratie

• Geen reclame

Heeft u vragen over Selfiewall?

Wij zullen u graag helpen.

Selfiewall Team c/o hma GmbH 

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden 

Telefoon : +49 (0) 351 / 500 97 21 

E-mail : info@selfiewall.net
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