MIJN FAVORIETE
HUWELIJKSLEVERANCIERS
door Pure weddings

OVER PURE WEDDINGS

Ik ben Annick, het creatieve brein achter Pure weddings,
niet enkel wedding planner, maar ook ceremoniemeester,
handige Harry (DIY), tafelstylist en degene die jullie
zorgen wegneemt naar de aanloop van jullie huwelijk,
maar ook op jullie huwelijksdag zelf.

WAAROM DEZE BROCHURE?

Als verloofd koppel komt er heel veel op jullie af en is het
soms moeilijk om te weten welke leveranciers je allemaal
nodig hebt en wie goede referenties zijn.
Daarom heb ik deze brochure gemaakt om mijn favoriete
huwelijksleveranciers met jullie te delen. Zij hebben elk
hun expertise en zijn een aanrader om mee samen te
werken en doen ook hun duit in het zakje op vlak van
duurzaamheid.

BLOEMISTEN

Nele van Blooms & leafs zorgt voor een
romantische wilde bloemenaankleding op
jullie huwelijk. Alle bloemstukken die
nodig zijn om een prachtige setting te
creëren worden voorzien: van de
aankleding van jullie ceremonie en het
bruidsboeket tot de styling van het
feest. Jullie wensen worden gedetailleerd
besproken.
Op maat van jullie huwelijk wordt er een
moodboard ter inspiratie gemaakt. Blooms
& leafs verzorgt een volledig uitgewerkte
eigentijdse bloemenstyling passend bij
jullie concept, met een focus op duurzaam
gekweekte seizoensbloemen.

BLOOMSANDLEAFS@GMAIL.COM
WWW.BLOOMSANDLEAFS.BE

Heidi van Greengreetz maakt
seizoensgebonden huwelijksboeketten en
bloemstukken voor op de tafel op maat.
Daarnaast zorgt Greengreetz ook voor corsages
en de aankleding van de feestlocatie.
Het liefst legt ze de focus op gedeeltelijk eigen,
ecologisch gekweekte bloemen, zolang onze
natuur dit toelaat.

WWW.GREENGREETZ.BE
HEIDI@GREENGREETZ.BE

Soetkin van Tante Fins werkt zo veel
mogelijk met duurzaam gekweekte
bloemen en laat zich inspireren door
de natuur.
Bij haar kunnen koppels terecht die
houden van wilde veldboeketten.

SOETKIN VAN CAUSBROECK
0494/45.26.85
TANTEFINS@HOTMAIL.COM
HTTPS://WWW.TANTEFINS.COM/

Ingrid en Jessie, moeder en dochter, zijn
gepassioneerde dames met als
specialiteit: bruidswerk à la Pinterest,
dromerig... romantisch... en vooral héél
nostalgisch! Je kan ook ben hen terecht
voor droog bruidsboeketjes.
Ben je op zoek naar iets anders? Een andere
stijl, modern of liever klassiek? Dat kunnen
ze zeker ook aan.

TRAPPENSTRAAT 26
3630 MAASMECHELEN
INFO@HETBLOMMEHUYS.BE
WWW.HETBLOMMEHUYS.BE
FACEBOOK: HETBLOMMEHUYS
INSTAGRAM: HET BLOMMEHUYS

CATERING

Andy, de oprichter van BBQ brothers,
vertoeft graag achter het vuur en heeft
zijn expertise ook gericht op alles wat
je maar kan grillen.
Hij zorgt voor op en top catering en
ook verfijnd op jullie huwelijk.

HELLO@BBQBROTHERS.BE
WWW.BBQBROTHERS.BE

Eat Anders, een gepassioneerd team van ervaren
foodies. Ze verzorgen samen met het team zeer
smakelijke grill- en cateringformules, om duimen
en vingers van af te likken. Denk aan vlees &
seafood van topkwaliteit gecombineerd met
originele 'Eat Anders' bijgerechten, eventueel
gepaard met een mooie selectie wijnen of
streekbieren.

ANDRES TACK
GRILLING & CATERING
+32 476 692 616
KWERPESEBAAN 246
3071 ERPS-KWERPS
INFO@EATANDERS.BE
WWW.EATANDERS.BE

Bij Entre Deux Côtes verzorgen ze de
catering met oog voor detail en met
focus op de lokale en versheid van de
producten.
Ook proberen zij een totaalbeleving te
brengen zodat alles klopt op jullie
huwelijk.
Ze gaan voor een feest dat tot in de
puntjes op smaak wordt gebracht!

BRUGWEG 1, 2440 GEEL
WWW.ENTREDEUXCOTES.COM
INFO@ENTREDEUXCOTES.COM

CEREMONIESPREKERS

Isabelle van House of Bells is een straffe en
supertoffe madam. Ze zorgt voor een
'ceremonie met een hoekske (of twee, drie
hoekskes) af'. Ze omschrijft het als volgt;
"Zo'n ceremonie met een liefdevolle mix
van humoristische knipogen, gelukstranen
en oh-zo-schone woorden; zo’n ceremonie
waarbij hartverwarmende vibes in
waanzinnige proporties door de lucht
dwarrelen…
Jawel, zo’n ceremonie op jullie jurk en
kostuum geschreven - figuurlijk dan daarvoor zet House of Bells àlles op àlles :-)
Dat ik maar al te graag mijn Ja-woord geef
om jullie persoonlijke huwelijksceremonie
mee vorm te geven en te presenteren.
Yes, I Do. Do You?"

ISABELLE - HOUSE OF BELLS
CEREMONIESPREKER
STORYTELLER
WWW.HOUSEOFBELLS.BE
INSTAGRAM: HOUSEOFBELLS.BE

Olga van Minn geeft jouw moment vol
liefde vorm. Jullie unieke verhaal vertaalt
ze naar een warme, persoonlijke ceremonie
op maat. Wat een Minn ceremonie typeert
is dat je niet de heel de tijd stilzit en
luistert; ze zet jullie ook aan het werk! Of
dat nu met een mooi ritueel is of
een interactief intermezzo met alle gasten,
niemand zal op zijn of haar horloge willen
kijken ...
Je kan Olga boeken als ceremoniespreker
zodat je zelf alleen maar hoeft op te
dagen, maar ze helpt net zo graag achter
de schermen met het uitdenken van je
viering.
Als ceremonievormgever bedenkt ze dan
een concept, zodat je je verhaal de dag zelf
samenhangend kunnen vertellen.
Ben jij iemand die graag zelf de handen uit
de mouwen steekt voor je viering? Dan ben
je bij Minn aan het juiste adres.

Na het boek ‘Ja, ik wil’ (dat ze samen met
Tasja Van Rymenant schreef) lanceerde ze
een gloednieuw concept
#mijnceremonietoolkit waarbij ze
verloofde koppels op weg helpt om zelf
aan de slag te gaan met hun persoonlijke
ceremonie.

OLGA LINCAUTAN
JE MOMENTVORMGEVER
BERGENSTRAAT 5C
3450 GEETBETS
+32 (0)484 823 698
OLGA@MINN.BE

DASSEN,
STRIKKEN,
KOSTUUMS

De expertise van comme les loups is het
maken van karaktervolle strikken en
dassen, uit hun collectie of op maat. Ze
hebben ook een assortiment voor kindjes.

OP AFSPRAAK IN BRUSSEL
WWW.COMMELESLOUPS.COM
INFO@COMMELESLOUPS.COM

DJ'S

DJ Nick is een hedendaagse commerciële DJ met meer dan 20 jaar
ervaring. Zijn specialiteiten zijn zowel private als corporate events voor
een gevarieerd publiek. Hij brengt de beste muziek in een hippe,
dansbare mix. Met de beste reviews op diverse social media & een
professionele aanpak zowel voor, tijdens als nà het event is DJ Nick de
beste keuze voor een geslaagd event! Meer info www.DJNick.be

INFO@DJNICK.BE
WWW.DJNICK.BE
WWW.HOW2DJ.BE

FOTOGRAFEN

Lisa vindt een huwelijk één van de mooiste momenten uit het
leven en ze hou ervan om deze romantische gebeurtenis op een
spontane manier vast te leggen. Elkaar eerst leren kennen bij
een tasje koffie is een must voordat de bruiloft plaatsvindt, want
Lisa loopt een hele dag met jullie mee. Haar expertise is
huwelijksfotografie met een bright and airy feeling.

GROENHOEF 39
3270 SCHERPENHEUVEL
WWW.BRUNETTIPRODUCTIONS.COM
LISA@BRUNETTIPRODUCTIONS.COM

Lynn heeft zich helemaal opgewerkt tot
de fotograaf die ze is en wat maakt ze
voor prachtplaatjes.

LYNN VAN BAELEN
KONING LEOPOLD III LAAN 15
3970 LEOPOLDSBURG
WWW.LYNNVANBAELEN.COM
INFO@LYNNVANBAELEN.COM

Achter medialove staat een team van experten die jullie helemaal op
jullie gemak laten voelen op jullie dag. Ze doen dit op een persoonlijke
en spontane aanpak, een scherp oog voor detail en emotie, hoge
kwaliteit en een topservice.

ANDREAS GIJBELS
ANDREAS@MEDIALOVE.BE
WWW.MEDIALOVE.BE
+32 (0) 472 40 72 07
VISSERSSTRAAT 2D, 3500 HASSELT
TROUWFOTOGRAFIE – TROUWFILM – TROUWBOOTHS

Tara van studio Loupe is fotografe en grafisch ontwerper. Deze
diensten kunnen apart geboekt worden of als totaalconcept om zo
een gehele visuele lijn te creëren.
Als fotograaf wil ze vastleggen wie jullie zijn als koppel, jullie in
beeld brengen op een manier waarin je elkaars kleine gekke kantjes
ziet en de connectie die jullie met elkaar delen.

VAN BENEDENLAAN 69, 2800 MECHELEN
WWW.STUDIO-LOUPE.COM
TARA@STUDIO-LOUPE.COM

Julie leerde door het mama-zijn dat
geluk echt in de kleine dingen zit en dit
wil ze anderen ook laten beleven; kleine
momenten vol grote herinneringen
en een 'reminder' om dus ook van die
momenten te genieten. Ze brengt jou
helemaal tot rust bij de fotoshoots.

INFO@JOELZ.BE
WWW.JOELZ.BE

Huwelijksfotografie op zo een spontaan mogelijke
manier, onopvallend volgt Suzan jullie doorheen de
dag en ze legt met veel enthousiasme en creativiteit
alle emotie vast. Ze heeft oog voor detail, én oog voor
de grote én kleine momentjes.

NEREMSTRAAT 262/3, TONGEREN
WWW.SUZANFASTRE.BE
SUZAN_FASTRE@HOTMAIL.COM

Elvire van Love Tales by Elvire houdt van huwelijken met dat tikkeltje
eigenheid. Haar hart gaat sneller slaan door mooi licht en wanneer ze pure
momenten ziet.
Zo van die foto’s waarbij je de zon op je huid kan voelen. Of foto’s die jullie
terug naar de ontlading van jullie ja-woord katapulteren. Daar doet ze het
voor.
Ze is tot slot een krak in jullie op jullie gemak te laten voelen voor haar lens.
Zo heeft ze het ook het liefst, dat jullie lekker jezelf kunnen zijn en genieten.
Klinkt goed? Have a talk with Elvire!

INFO@ELVIREVANOOTEGHEM.BE
0494 75 88 14
WWW.LOVETALES.BE

ELIEN JANSEN
Elien, geboren op 23 januari 1996, is een opkomende fotograaf die sinds 2016
in de foto industrie werkt. Ze is altijd aangetrokken door de meest dromerige
locaties, haar eigen fantasiewereld.
Haar foto’s zijn een dromerige reis door een wereld van kleur. Met dank aan
haar camera, geeft ze leven aan haar dromen en haar perfecte wereld.
Nauwkeurig bij het kiezen van elk detail, combineert ze haar job graag met
haar passie voor reizen, “mijn geest combineert alles wat ik zie of doe met een
opname, de inspiratie is groots.
“Er is geen limiet aan de verbeelding”
WWW.ELIENJANSEN.COM
ELIENJANSENSTUDIO@GMAIL.COM

Mariëlle, 25 jaar, wonend in Diest en allround fotograaf en grafisch
ontwerper in bijberoep. Waar ze voor staat? Mensen herinneringen geven
voor het leven en dat op zo’n creatief mogelijke manier en zorgen dat ze
de tijd van hun leven hebben on set! Heel spontaan, echt zoals jullie zijn.
Mariëlle probeert altijd voor een zeer ontspannen sfeer te zorgen, zodat
iedereen ontspannen op de foto zal staan, niks geforceerd. Dat zorgt voor
vertrouwen en een hele mooie samenwerking. Meer info is te vinden op
www.studiomarielle.be of neem een kijkje op haar social media!

MARIËLLE VAN HOEYDONCK – STUDIO MARIELLE
@STUDIO.MARIELLE
INFO@STUDIOMARIELLE.BE
WWW.STUDIOMARIELLE.BE

GRAFISCH
DESIGN

Kelly van Studio Kiki uit Herent is een spontane en vriendelijke
grafisch ontwerpster. Zijn jullie nog op zoek naar iemand die jullie
huwelijkskaartjes wil maken? Dan helpt zij jou graag verder.
Bij Studio Kiki kies je voor een persoonlijke en kwalitatieve aanpak
voor jouw huwelijksdrukwerk en kan je terecht voor al jouw
trouwontwerpen: save the date, uitnodigingen, welkomstborden,
menukaarten, tafelnummers, naamkaartjes, geschenken voor de
gasten, stickers, … Alle ontwerpen worden afgestemd op elkaar zodat
jij een “pinterest-proof” huwelijksplaatje krijgt.

KELLY COOMANS
(LANGSKOMEN STEEDS OP AFSPRAAK!)
WWW.STUDIOKIKIONTWERP.BE
STUDIO-KIKI@OUTLOOK.COM

Stefanie van Touch of Gold specialiseert zich in kalligrafie. Haar kalligrafie
vormt dan ook de basis om zowel papierwaren als huwelijksdecoratie voor
jullie trouwdag te ontwerpen. De creaties worden volledig afgestemd op jullie
stijl of thema, om jullie dag zo uniek mogelijk te maken. Van save the dates en
uitnodigingen, welkomstborden, menukaarten, tafelnummers tot
naamkaartjes: alles wordt ambachtelijk gemaakt. In ieder detail wordt er
rekening gehouden met wie jullie zijn als koppel, zodat jullie dag er zeker één
wordt om nooit meer te vergeten.
Toch geen fan van kalligrafie? Dat is helemaal geen probleem, ook een
ontwerp zonder kalligrafie kan zeker. Samen met jullie zoekt Stefanie naar
datgene waar jullie blij van worden. Vandaag, maar nog steeds binnen twintig
jaar wanneer jullie je huwelijksuitnodigingen er nog eens bijnemen.

WWW.TOUCHOFGOLD.ME
HELLO@TOUCHOFGOLD.ME

Eline van Minius zorgt als grafisch
designer voor jullie mooie
huwelijksuitnodiging, save the
date en ander grafisch werk op
maat.

MINIUS.DIY@GMAIL.COM
INSTAGRAM MINIUS.DIY

HAIR & MAKE-UP

he Natural Beauty Club is een
plek waar je terecht kan om
je haar en/of make-up te laten
doen door hun natural beauty
experts. Voor een feestje,
jullie trouw, je wekelijkse
brushing of gewoon omdat je zin
hebt in wat selfcare!
Dit doen ze met clean cosmetics
en natuurlijke producten, die
ecofriendly en crueltyfree zijn.
Deze clean cosmetics verkopen
ze ook in hun (web)shop.

THE NATURAL BEAUTY CLUB
VISMARKT 13, 3000 LEUVEN

HELLO@THENATURALBEAUTYCLUB.COM
HTTPS://THENATURALBEAUTYCLUB.COM/

Wil je helemaal schitteren op je
trouwdag? Het team van The Natural
Beauty Club zorgt ervoor dat je jezelf
blijft voelen, maar ze zorgen net voor
dat tikkeltje meer! Samen met jou
gaan ze op zoek naar de perfecte
look voor je BIG day.
Een tweetal maanden voor je
huwelijksdag plannen jullie
een try out, hier zoeken jullie samen
naar de perfecte look.
De trouwdag zelf kunnen zij aan huis
komen of kom jij naar hun studio op
de Vismarkt in Leuven.

von Winckelmann staat al sinds
2015 helemaal in het teken van
authentieke schoonheid met
natuurlijke, diervriendelijke en
duurzame beautyproducten.
Als make-up artist en hairstylist
heeft Eva Trappeniers dus al 5 jaar
ervaring met bruidjes. Geen zin in
een over-the-top make-up look,
maar liever een mooie, naturelle
make-up en hairstyle die helemaal
bij je past? Dan ben je bij von
Winckelmann aan het juiste adres.

WWW.VONWINCKELMANN.BE
:HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VONWINCKELMANNMUAH
INSTAGRAM: VON_WINCKELMANN

Lore is oprichtster van Braids & Shades
by Lore. Make-up is een passie voor
haar: een make-up opdracht voelt voor
haar helemaal niet aan als werken en
ze heeft het geluk om van haar hobby
voor een stukje haar beroep te kunnen
maken.
Ze maakte een heel bewuste keuze
om te werken met minerale,
kwaliteitsvolle producten die je niet
enkel mooi maken, maar ook je huid
verwennen. Ze levert nooit half werk
en geeft haar klanten de garantie dat
ze 100% tevreden zullen zijn met een
look van Braids & Shades by Lore.

LORE EXELMANS
BALLAARSTRAAT 38
3270 SCHERPENHEUVEL
HTTPS://WWW.BRAIDSANDSHADESBYLORE.COM/

JURKEN

Eva Janssens creëert bruidsjurken
en feestkledij op maat, uitgewerkt
met oog voor detail, met de mooiste
stoffen, en een eigenzinnige final
touch.
Bezoek hun showroom in Gent, voor
een romantische trouwjurk op maat
of kies een uit onze bridal collectie
‘allure', alsook de bijhorende
accessoires.

KORENLEI 5
9000 GHENT
BELGIUM
EVAJANSSENS.BE
+32 497 80 00 00

"Wij zijn the place to be als je op zoek
bent naar een duurzaam alternatief voor
jouw trouwjurk!"
Hun collectie bestaat uit pasmodellen
en tweedehands trouwjurken van alle
maten, kleuren en stijlen.
Naast duurzaam is het ook betaalbaar
aangezien ze elke vrouw de kans willen
bieden in haar droomjurk te trouwen.
60% van de winst van jouw aankoop gaat
bovendien naar vrouwondersteunende
goede doelen.
Boek jouw afspraak online. Ze kijken er
alvast naar uit samen jouw droomjurk te
vinden!
Na jouw trouw kan je altijd je jurk
aan hen doneren voor het goede doel.

KAPELSTRAAT 37, 1700 DILBEEK
WWW.REALBRIDES.ORG

JUWELEN

Elisa Lee is een supermooi
juwelenmerk met hun wortels in
Gent. Ze hebben reeds 17 jaar
ervaring in het ontwerp en
maatwerk van minimalistische
trouwringen, de ultieme
verlovingsring, upcycling van
oud goud en diamanten, en
juwelen voor speciale
gelegenheden - of zomaar
omdat het kan."

ATELIER - FOSTIERLAAN 8-10, 9600 RONSE
SHOP - HOOGPOORT 33, 9000 GENT
JARDIN D'AMOUR - LEOPOLDSTRAAT 29, 2000 ANTWERPEN
WWW.ELISALEE.BE
ATELIER@ELISALEE.BE

"De dualiteit tussen geliefden inspireerde mij tot het ontwerpen van een
unieke collectie trouwringen. Elke ring is met de hand gemaakt en
gegraveerd."
Hun uitgangspunt is steeds een persoonlijke benadering en werkwijze.
"Welke kleur goud past het best bij jouw huidtint, wat is de juiste breedte van
de ring voor jouw hand, ga je voor een minimalistische of een meer
expressieve ring." Zo kan je bijvoorbeeld een diamant (of meerdere diamantjes)
toevoegen, om een extra accent te geven.
Met een jarenlange ervaring begeleiden ze
je graag bij het maken van jullie keuze. Zo
bekomen ze tot de juiste ring voor jou, om
een leven lang te koesteren. Bijna alle
ringmodellen uit de verschillende
collecties kan je personaliseren. Ze kunnen
gemaakt worden in een breedte van 3 mm
tot 10 mm, en zijn verkrijgbaar in 9
verschillende kleuren 18 kt goud of platina.

WIJNGAARDSTRAAT 16-18, 2000 ANTWERPEN
INFO@REMBRANDTJORDAN.COM
TEL: +32 3 289 42 62
WWW.REMBRANDTJORDAN.COM

MUZIEK

La Mûre Ventoux is een lekkere braambes die te vinden is op de alom
bekende berg in de Provence. Een covergroepje op 995 km daarvandaan, in
het mooie Oorbeek, draagt dezelfde naam. Miek, Bram en Gert brengen een
samengestelde set van de schoonste muziek van onder meer Joan Baez,
Donovan, Eva Cassidy en Villagers.
Bezetting is piano, zang, gitaar, basgitaar.

BEGIJNENSTRAAT 71, 3300 OORBEEK.
MBRIESEN@HOTMAIL.COM

JustJazz is een
collectief van
professionele Jazz
muzikanten: in hun
meest populaire
bezetting zijn ze een
trio (zangeres, pianist,
contrabassist), maar op
aanvraag stellen ze
even goed een nét iets
ander combo voor je
samen uit hun "pool"
van bekwame
collega's. Je kan hierbij
vrij kiezen uit: zangeres,
pianist, contrabassist,
drummer, saxofonist en
trompettist.
Ze zijn het gelukkigst wanneer ze muziek
mogen maken en vinden het vanuit hun
vakmanschap het allerbelangrijkst dat de
live muziek voor eender welke gelegenheid
getuigt van kwaliteit. Kortom: zij
voorzien graag de geschikte live soundtrack
bij bijzondere momenten. Zo hoef je je daar
als organisator het hoofd al niet meer over
te breken!
Organiseer je een feest(je), diner, receptie,
evenement? Of heb je misschien gewoon
een leuke tuin, schuur of huiskamer waar je
live Jazz en een muziekminnend publiek bij
elkaar wil brengen? Dan springen zij graag
aan boord van jouw plan en staan ze met
veel liefde voor hun vak in voor een
sfeervolle muzikale omkadering van jouw
bijzonder moment.

HANNE VANSANT
ZANGERES & BOEKINGEN
JUSTJAZZ COLLECTIEF

+32 (0) 476/58.71.27
WWW.JUST-JAZZ.COM

SARAH NEYRINCK
Een straffe madam én tevens zangeres die zichzelf
begeleidt op zowel gitaar als piano. Op haar website
www.sarahneyrinck.be en op haar instagram
@sarahneyrinckmusic kan je al heel wat prachtige muziek
van haar beluisteren. Sarah speelt op ceremonies en
verzorgt de live muziek tijdens de receptie of voorziet de
openingsdans live! Haar stijl is eerder ongedwongen,
spontaan en rustig. Haar vast repertoire en tevens
inspiratielijst kan je beluisteren op Spotify (gratis voor alle
koppels) onder de naam 'Sarah's huwelijksrepertoire'.

DUO MANON
Duo Manon is een jong koppel dat de muziek verzorgt tijdens jouw
huwelijk. Ze kunnen zowel de ceremonie, receptie als openingsdans van
live muziek voorzien!
Geen vaste setlist, maar ruimte voor jouw persoonlijke favoriete
nummers. Zo maken we samen iedere gelegenheid uniek!
Wil je hun boeken of heb je graag meer info? Neem dan gerust contact
op met hen via Instagram of Facebook, of stuur een mailtje naar
info@duo-manon.be

TAARTEN
&
DESSERTS

Raf bereidt elke dag met veel
liefde en goesting taarten,
cupcakes, cookies, brownies en
andere lekkernijen ‘voor bij de
koffie’ in zijn cakery en
koffiebar, gelegen in het hart
van Lier.
"Liefde gaat door de maag? Dat
zal wel zijn!" Indien je die liefde
graag deelt, maakt hij met veel
plezier al jullie desserten en
zet hij het buffet klaar. Voor
ieder wat wils dankzij zijn
verschillende formules.
Curiezeneuzen vinden een
staaltje van hem op Instagram.

@BARRAFCAKERY
INFO@BARRAF.BE
03 667 43 47
BARRAF.BE
ANTWERPSESTRAAT 90, 2500 LIER

HANNAH VERHEYDEN PATISSERIE

Bij Hannah staan verfijnde smaken en de beste
producten voorop. Ze combineert klassiek gebak met
haar ervaring uit de restaurantkeuken waardoor haar
producten vernieuwend en toch herkenbaar zijn.

Alle patisserie die ze maakt, is
gemaakt met enorm veel liefde,
respect en focus voor het product.
Ze probeert zoveel mogelijk te werken
met lokale en biologische producten.
Alles krijgt een #sweetbutnottoosweet
label omdat ze graag frisse, niet
overzoete, patisserie maakt (en eet!)

ANTWERPSESTEENWEG 14 |
2660 ANTWERPEN
HANNAH@HVPATISSERIE.COM
+32 491 744 767
BE0695653514

Kato is een jonge en straffe madam die haar
eigen koffiebar in Mechelen heeft.
Ze maakt superlekkere dessertjes en dit is
tevens haar expertise: dessertbuffetten
(inclusief trouwtaart).

KATO LAUWENS
KORENMARKT 11, 2800 MECHELEN
HTTPS://WWW.KATOGATEAUX.BE/INDEX.HTML
INFO@KATOGATEAUX.BE
HTTPS://WWW.KATOGATEAUX.BE/TROUWEN.HTML

La Bas is gevestigd in Diest en Brenda maakt met heel
veel passie al meer dan 15 jaar buitengewone taarten,
desserts en andere sweets voor elke gelegenheid.
Denk hierbij aan babyshower, verjaardag, gender reveal,
huwelijk, geboorte en andere feestelijke gelegenheden.
Alles is handgemaakt en wordt met veel liefde, geduld,
passie en toewijding gecreëerd. Met grondstoffen van de
beste kwaliteit en met liefde als geheime ingrediënt.

TURNHOUTSEBAAN 12B, DIEST
INFO@LABASDIEST.BE
WWW.LABASDIEST.BE

Mariska heeft zich gespecialiseerd in het decoreren en personaliseren van cupcakes en
richtte als volgt Miska’s Cupake Atelier op.
Hoe tovert Miska’s Cupcake Atelier jouw trouwdessert om tot een pareltje? Met een
bruidstaart die bestaat uit een heerlijke luchtige en smaakvolle biscuit. De afwerking
hiervan kan zowel in botercrème als in suikerpasta met vulling naar keuze. Met een
bijhorend dessertbuffet waarop je o.a. prachtige cupcakes, smeuïge brownies, frisse
cheesecakes, luchtige tiramisu, etc. kan terugvinden. Ten slotte wordt alles tot in het
kleinste detail met zorg gedecoreerd volgens jullie wensen.

0496/53 37 87
WWW.MISKASCUPCAKEATELIER.BE
FACEBOOK / INSTAGRAM

De expertise van Evelien & Kaat is het maken
van taarten voor verschillende
feestgelegenheden en daar horen ook
huwelijksfeesten bij! Op de eerste plaats
maken ze natuurlijk lekkere taarten ;)
Daarnaast versieren ze hun taarten met
eetbare bloemen, een extra touch aan de
taart. Deze bloemen kweken ze zelf in hun
tuin en ze werken ook samen met 't
Plukgeluk in Heverlee. Geen ingevoerde
bloemen van de bloemenwinkel voor
hen! Van november tot april werken ze met
gedroogde bloemen, vanaf mei tot oktober
met vers geplukte bio-bloemen.

PASTORIJSTRAAT 1
3020 VELTEM-BEISEM
HALLO@AGATHASCAKECLUB.BE
WWW.AGATHASCAKECLUB.BE

Ook het fruit waar ze mee bakken en
versieren is zoveel mogelijk seizoensgebonden. Zo werken ze graag met vergeten
fruit zoals rabarber, kweeperen maar ook
groenten zoals pastinaak.
Je kan dus terecht bij hen voor unieke
bruidstaarten maar ook voor de rest van jullie
taartenbuffet of high tea helpen ze je graag
verder!

TENTEN
VERHUUR

Konligo is een Belgische start-up die duurzame pop-up structuren maakt
voor privé- en bedrijfsevenementen, 100% Made in Belgium.Onze
structuren worden gebruikt enerzijds voor hun unieke look, anderzijds
omdat ze zeer snel opzetbaar zijn en gemaakt zijn uit herbruikbaar en/of
gerecycleerd aluminium. Op trouwfeesten kunnen deze tenten gebruikt
worden als dj-booth, cocktail-bar, eye-catching punt, ingang, etc.

AUSHIM KOUMAR
CEO
+32 479 95 25 16
WITTE PATERSSTRAAT 4, 1040 ETTERBEEK
WWW.KONLIGO.COM

Als moderne verhuurder van feestmateriaal is Eventa Rent al jaren
een betrouwbare partner voor
huwelijksfeesten.
Het moderne aanbod van vanzelfsprekend
feestmateriaal als stoelen, tafels, tenten,
verwarming, koeling en lounge wordt al
jaren aan heel scherpe prijzen aangeboden
en wordt gecombineerd met originele
producten zoals witte springkastelen (met
of zonder disco optie), steigerhout aanbod
aan meubels, lichtslingers, originele
speelelementen als een reuze voetbaldarts
voor volwassenen, springkastelen voor de
kinderen, muziekpakketten, mooie caravan
omgebouwd als bar voor aan de kerk, ...
DIJKSTRAAT 2, 2630 AARTSELAAR
INFO@EVENTARENT.BE
0484/29.55.10
ON: BE0728.726.356
IBAN: BE15735051870130

VERHUUR
DECOMATERIAAL

"Feestverhuur tot in de puntjes" is de
slogan die ze bij Picobello al sinds 1991 in
de praktijk weten om te zetten. Of je nu
een knus familiefeestje, een huwelijk, een
bedrijfsfeest of product launch
organiseert, één voorwaarde blijft altijd
dezelfde: Jij wil dat alles tot in de puntjes
verzorgd is!
Hun specialisten geven jou tal van tips
om jouw feestlocatie een stijlvol tintje te
geven. Klassiek, strak modern, of lounge,
Picobello denkt met jou mee hoe jouw
tafel er aantrekkelijk kan uitzien. Met de
nadruk op "kan", want jouw wensen en
het thema van jouw feest primeren
natuurlijk. Picobello levert een
persoonlijke service.

Picobello heeft vele troeven waardoor
ook uw feest picobello kan geregeld
worden: Picobello blijft eveneens niet
stilstaan. Als dé trendsetter in de verhuur
zijn ze steeds op zoek naar de nieuwste
looks om hun assortiment aan te vullen.
En dat "Picobello originaliteit" niet duur
is, daar kunnen hun talloze tevreden
klanten van meespreken!

ABRAHAM HANSSTRAAT 9-11
8800 ROESELARE - BELGIË
INFO@PICOBELLO.BE
WWW.PICOBELLO.BE

Liberty Vintage verhuurt een
heerlijk gevarieerde verzameling
meubels, vintage items en andere
unieke, handgemaakte stukken.
Dit gaat van verhuur van
meubilair, decoratie en
sfeerverlichting tot de verhuur
van luxe toiletwagens.

EUROPARK NOORD 19, 9100 SINT-NIKLAAS
WWW.LIBERTY-VINTAGE.COM
HELLO@LIBERTY-VINTAGE.COM

Caroline van HOSHII maakt met haar lasercutter gepersonaliseerde
decoratie, stationery, accessoires en geschenken. Hout is haar favoriet,
maar ze snijdt en graveert in tal van materialen. Ben je nieuwsgierig
naar de mogelijkheden van lasercutting voor jouw huwelijk, vraag dan
zeker HOSHII`s Wedding Guide aan via de website.

SINT-MARTINUSSTRAAT 52
2260 WESTERLO
WWW.HOSHII.BE
HELLO@HOSHII.BE

FOTOGRAAF ELLEN ROMBOUTS

SANYA HEYLEN

VIDEOGRAAF

Hadden jullie graag deze mooie dag voor eeuwig vastgelegd? Dat kan
allemaal bij 393 Productions. Korte cinematische trailers, langere docu's
of zelfs enkel de ceremonie? Stel gerust jouw vraag aan Raf en hij biedt
een oplossing naar jouw budget.

VAN DYCK RAF
ROZENGAARD 3, 3290 DIEST
393PRODUCTIONS@TELENET.BE
WWW.393PRODUCTIONS.BE

LOCATIES

Dit is een gerenoveerde hoeve met een
authentieke schuur dat is omgebouwd
tot een feestzaal voor 120 personen,
gelegen in een landelijk groene
omgeving,
Er is 1 kamer voor overnachting, een
ruime parking op het terrein, een
voortuin en binnentuin voor receptie
en/of ceremonie.

GROENDREEF 1 - 9800 DEINZE (VINKT)
TEL: 0471876094
WWW.DELLAFAILLEGOED.COM
DELLAFAILLEGOED@GMAIL.COM

Deze boerderij in Molenstede-Diest is op
authentieke wijze gerestaureerd met oog
voor detail en hedendaags comfort. Het
ligt afgelegen van de bewoonde wereld,
doch goed bereikbaar, te midden van de
prachtige natuur en bossen die elke
bijeenkomst een extra dimensie van rust,
privacy en inspiratie geven. Zoals vele
bezoekers zeggen : ‘het voelt als
thuiskomen’.

ANJA LAMMENS
ASDONKSTRAAT 45
3294 MOLENSTEDE
0473/53.47.74

Deze prachtige hoeve heeft een
gezellige hoevetuin waar jouw
event of trouwfeest helemaal tot
zijn recht komt.

STEENWEG OP DIEST 2, 2300 TURNHOUT
WWW.KAPELHOEVE.COM
INFO@KAPELHOEVE.COM

Deze vierkantshoeve vind je in het midden van de domeinen rond de Kolonieën
in Merksplas, hier zijn de opties eindeloos. Voor B2B maar ook particulier.
Iedereen vindt hier wel een plekje! Mogelijkheden voor vergaderingen, kleinere
feestjes, trouwfeestjes, bedrijfsfeesten…

KAPELSTRAAT 10, 2330 MERKSPLAS
WWW.COLONIE7.BE
INFO@COLONIE7.BE

Dit is niet zomaar een brouwerij. Je kan hier ook
jouw huwelijksfeest laten doorgaan. Deze locatie
geeft plaats aan maximum 200 personen.

MECHELSESTEENWEG 291,
2018 ANTWERPEN
WWW.DEKONINCK.BE
EVENTS@DEKONINCK.BE

Plannen uitwerken en organiseren, dat is de passie van Feestzaal Ter Heyde.
Jullie trouwfeest tot in het kleinste detail voorbereiden, zodat de dag zelf alles
vlot en naar wens verloopt, is wat zij het liefst doen.
Ter Heyde leent zich perfect voor jouw huwelijksfeest en werkt een aanbod op
maat voor jullie uit. Steeds zorgen ze voor een aangename en attentvolle
bediening, zodat elke gast ten volle kan genieten.

HTTPS://WWW.TERHEYDE.COM
INFO@TERHEYDE.COM
0494 75 33 21

Annick Luyten
annick@pureweddings.be
pureweddings.be
+32 472 55 64 09

Nog vragen of opmerkingen?
Contacteer annick@pureweddings.be

