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Catherine
Eigenaresse Landgoed Klarenbeek

Trouwen
De meest fantastische dag van ons leven! I know; 
mega cliché, maar zo was de huwelijksdag van 
mij en mijn man op Landgoed Klarenbeek toch 
echt. Natuurlijk ben ik als lid van dit prachtige 
familiebedrijf wel een beetje bevooroordeeld, 
maar inmiddels hebben vele bruidsparen ons 
opgevolgd en kunnen zij het Wow-gevoel 
beamen.

Wat er nu zo bijzonder is aan onze trouwlocatie? 
Wat mij betreft de unieke combinatie van de 
stoere rijks monumentale fabriekspanden 
met de groene serene omgeving van het 
landgoed. Als klein meisje kwam ik iedere 
zaterdag met mijn vader in de zagerij van de 
sigarenkistenfabriek om afvalplankjes te halen 
voor de houtkachel. yDe wandeling door het 
bos naar de fabriek was iedere keer weer een 
verrassing door de wisselende seizoenen. In 
de fabriek rook het naar vers gezaagd hout. 
De zaagmachines die stilstonden, de waterval 
die rustig klaterde.. Het had iets magisch. Ik 
herinner me het als de dag van gisteren.

Nu, ruim 30 jaar later, is er eigenlijk niets 
veranderd. Nog altijd heerst er een magische 
sfeer op ons landgoed. De waterval stroomt 
nog steeds en zorgt voor een serene rust. 
De fabriek, inmiddels gerestaureerd tot een 
prachtige trouwlocatie, ademt nog veel historie 
door de vele elementen die zijn behouden, zoals 

de aandrijfwielen van de zagen. Wat natuurlijk wel 
is veranderd, is dat we tegenwoordig te gekke 
huwelijken mogen verzorgen op onze locatie. 
Van het ja-woord in de voormalige slijperij naar 
de toost met bubbels op de patio, om vervolgens 
te genieten van een culinair diner in de theetuin 
en te eindigen met een spetterend feest in de 
zagerij. Gedurende jullie dag beleven jullie ieder 
onderdeel van de dag op verschillende plekken 
en in verschillende ruimtes, waardoor het steeds 
weer als een nieuw feestje voelt. En dat is precies 
wat we willen; de bruidsparen iedere keer weer 
verrassen!

Maar dat kan natuurlijk niet zonder alle geweldige 
professionals waar wij mee samenwerken op ons 
landgoed. Zo is het idee om een styled wedding 
shoot te organiseren, ontstaan na een nieuwe 
samenwerking met Fine Food Factory. We wilden 
graag nog beter in beeld brengen hoe gaaf een 
huwelijk op ons landgoed is en welke partners er 
nog iets specialers van weten te maken. Zij komen 
allen aan bod in dit magazine. Maar bovenal alle 
lof voor Jahra Esser, Renske Kleverwal en Karin 
Keesmaat: zij hebben ervoor gezorgd dat de shoot 
vlekkeloos verliep en dit geweldige magazine 
gemaakt!    

Ik wens jullie veel inspiratie toe en ik hoop jullie 
graag te ontmoeten op de meest fantastische dag 
van jullie leven!
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Landgoed
Klarenbeek

Landgoed Klarenbeek is Industrieel Erfgoed. 
In 1732 werd een koperpletterij opgezet, 
waarna deze in 1870 werd omgebouwd 
tot sigarenkistenfabriek. Thans worden er 
nog steeds deuren geproduceerd op het 
landgoed en is er een meubelwerkplaats. De 
voormalige sigarenkistenfabriek is tussen 
2012 en 2017 volledig gerestaureerd tot 
een sfeervolle trouwlocatie. In de rijks-
monumentale fabriekspanden zijn nog 
veel elementen van de oude Zagerij van 
de sigarenkistenfabriek zichtbaar en de 
waterval is ook nog steeds aanwezig. Een 
unieke plek om te trouwen: een historisch 
industrieel pand op een prachtig landgoed. 
Die combinatie is bijzonder in Nederland. 
Stoer en gewaagd en tegelijkertijd charmant 
en romantisch.

In de voormalige Slijperij is de trouwzaal 
gevestigd, waar het zonlicht prachtig door 
de hoge monumentale ramen binnenvalt. 
Tevens kan er een kerkelijk huwelijk 
plaatsvinden in de nabijgelegen oude 
kerk. Bij mooi weer is buiten trouwen ook 
mogelijk. Hier hoor je het klateren van de 
waterval en het ritselen van de blaadjes van 
de eeuwenoude bomen. Zowel binnen als 
buiten zijn dan ook genoeg Idyllische plekjes 
voor prachtige trouwfoto’s. 

De hele dag, van receptie tot culinair diner 
en avondfeest is geheel naar persoonlijke 
wens in te vullen. Wij denken graag mee! 

In de Theetuin met verwarmd terras is het 
van vroeg in de lente tot laat in de herfst 
goed toeven. De culinaire invulling is in 
goede handen bij de chefs van Fine Food 
Factory. Samen met het bruidspaar gaan 
we op zoek naar een culinaire invulling 
die zo goed mogelijk bij hen past en 
waarbij we de gasten optimaal kunnen 
verwennen. Verfijnde bites, spannende 
smaakcombinaties of stoere aardse 
gerechten, onze chefs staan voor jullie klaar. 
Ook de bruidstaart of een feestelijke sweet 
table wordt verzorgd door onze maître 
patissier. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van groenten en vruchten uit onze eigen 
moestuin en kas. In de zomer is het zelfs 
mogelijk om te dineren in de Kas! Van een 
culinair festival tot een fraai uitgeserveerd 
diner; wij staan klaar om jullie te adviseren. 

In de voormalige Zagerij kan er worden 
gedanst tot in de late uurtjes. De Zagerij 
wordt naar wens ingericht en voor de 
cocktailliefhebbers staat de cocktailbar klaar.

Sluit de dag af met een romantische 
overnachting in onze sfeervolle B&B. 
Naast de bruidssuite zijn er ook twee 
gastenkamers. De volgende ochtend staat 
een luxe ontbijt klaar. Een fijn moment om 
samen in alle rust nog even na te genieten 
van een geweldige trouwdag.

Zodra je door de poorten het landgoed oprijdt, betreedt je een andere 
wereld. Een industrieel erfgoed, verborgen op de Veluwe. Waar ooit koper en 
hout werd bewerkt op de kracht van de waterval. Nu een prachtige locatie 
voor huwelijken. Welkom op een uniek landgoed. 
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Karin Keesmaat
AFDRUK VAN INDRUK 
Toen ik van mijn grote liefde mijn eerste 
cursus fotografie kreeg, wist ik nog niet 
hoe groot dat cadeau eigenlijk was.
Het heeft me leren kijken, ik zie met 
andere ogen en mijn glimlach is breder 
dan elke camera zijn kan.
Onderdeel zijn van mensenlevens, mogen 
meekijken bij liefde en emotie.. Het is als 

fotograferen vanuit de lucht, het laat je 
zweven van trots.
“Mijn naam is Karin Keesmaat, ik wil de 
hele dag om jullie heen zijn. Zodat ik 
jullie weer kan geven, op een manier die 
je niet zult vergeten.
En van al die indrukken, zullen we de 
mooiste afdrukken in jullie
album.”

K I J K - K U N S T  F O T O G R A F I E

https://karinkeesmaat.nl
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Renske Kleverwal
F O T O G R A F I E

Jij zoekt een gepassioneerd fotograaf 
die met plezier één van de mooiste 
dagen van jullie leven vastlegt. Renske 
fotografeert onopvallend, maar met een 
flinke dosis gezelligheid en plezier. Op de 
achtergrond en als het moet rollend door 
bloemenperken of hangend in lantaarnpalen. 
Het belangrijkste? Dat jullie de dag van je 
leven én supergave bruidsfotografie hebben 
om op een fantastische dag terug te kijken. 

Een bruidsfotograaf met oog voor detail, 
creativiteit en het allerbelangrijkst: oog voor 
jullie. Want foto’s gaan verder dan alleen 
het schieten van een plaatje; Renske weet 
als geen ander pure emotie op de gevoelige 
plaat vast te leggen. Bereid je voor op een 
berg prachtige foto’s vol emotie en details 
naderhand, verpakt in een schitterend album 
met creatieve foto’s om nog jaren plezier van 
te hebben.
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Jahra

Dat moment waarop jullie 
elkaar voor het eerst zagen? Die 
verbazing die je in elkaars ogen 
zag? Die traan van blijdschap 
die op de foto nog net niet 
gevallen is? Die zie je op video 
toch écht wel bewegen!
Wat is er nou mooier dan dat 
jij, wanneer je maar wilt, jouw 
bruiloft in bewegende beelden 
keer op keer kunt herbeleven? 
Zodat jij op elk gewenst 
moment weer even die kriebels 

in je buik kunt krijgen en weer 
kunt genieten van jullie speciale 
dag.

Ik let op alle details die jij zo 
zorgvuldig hebt uitgekozen! 
Maar ook de details die jij over 
het hoofd ziet, omdat je volop 
aan het genieten bent.
Ik wil jouw herinnering blijvend 
maken, zodat jij over 10 jaar 
nog steeds terug kunt kijken op 
het moment van jouw dromen!” VIDEO

J O U W     V I D E O G R A A F

“Een foto zegt meer dan duizend woorden, 
een video zegt meer dan duizend foto’s.”

B E K I J K  D E
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Mijn naam is Simone Radix, Allround hair- & make up artist.
Sinds Juli 2017 ben ik mijn eigen bedrijf genaamd SR Hair- & 
make up artist gestart. 
Bij mij ben je aan het goede adres voor alles op het gebied van 
haar en make up. 

In 2014 heb ik mijn diploma als kapster behaald. Hierna ben ik 
begonnen aan de opleiding allround Make-up and Hair artist 
op het ROC Rijnijssel in Arnhem. De afgelopen jaren heb ik 
ervaring op gedaan op de verschillende disciplines. O.a. bij de 
kap&grime van de musical The Bodyguard, Mamma Mia en 
momenteel werk ik bij Tina de Tina Turner Musical. 

Naast het werken bij musicals. Verzorg ik 
ook met regelmaat het haar en make up van 
bruiden en werk ik mee aan fotoshoots.
Hierdoor ben ik breed inzetbaar.
Professionaliteit en kwaliteit staan bij mij 
hoog in het vaandel, hierdoor kan ik mijn vak 
op de juiste manier uitvoeren.
Mocht je vragen hebben of advies willen. 
Neem dan gerust contact met mij op. 
Ik beantwoord je vragen en geef je graag 
advies. 
Kijk gerust even rond op mijn website of 
stuur een mail en wie weet zien wij elkaar 
binnenkort! 

SR Hair
          & Make-up
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Witte Huys
Iets boven Zwolle is de leukste bruidszaak 
van Nederland. Een bruidsjapon uitzoeken 
is een belevenis waar je intens van kan 
genieten. Dit vergeet je je leven lang niet 
meer. 
Het is heel bijzonder om te ontdekken 
wat jouw droomjapon is. Hoe komen jouw 
verhoudingen perfect uit in het beste 
silhouet voor jouw figuur? Welke stof vind 
je mooi, welke stijl spreekt je aan? Het is de 
meest leuke zoektocht van je leven, naar DE 
jurk! Okay, op de zoektocht naar je partner 
na dan. Of liep je hem zo tegen het lijf? 😉
Op www.theperfectwedding.nl is onze score 
een 9,8 en bruiden uit heel Nederland weten 
ons te vinden. Met meer dan 250 ervaringen 
die je kan lezen, krijg je een indruk hoe het 
hier werkt. Ja, ik heb een droombaan, en sta 
elke dag tussen de mooiste bruidsjaponnen! 
Het Witte Huys Bruidsmode is gevestigd 
in een historisch pand uit 1860. De sfeer is 
trendy, gezellig en huiselijk. Je voelt je hier 
snel op je gemak. Een plekje in onze agenda 
betekend dat er tijd en aandacht voor je is. 
Je hoeft niet na anderhalf uur de deur weer 
uit te zijn omdat de volgende bruid staat te 
wachten. Boek je afspraak wel op tijd want 
vol is vol. En gratis parkeren voor de deur!
Op www.hetwittehuys.com kan je onze 
collectie bewonderen. Kijk uit: een 
bruidsjurk is in het echt nog mooier! En nog 
een gevaar: je gaat veel mooie japonnen 
spotten. De japonnen zijn geprijsd van 500-
2000 euro. Dan blijft het leuk. Trouwen is 
al duur genoeg. Ik laat bruiden altijd passen 
binnen hun budget. 
De boho stijl is momenteel helemaal hip 
en daar hebben wij veel keus in. Heerlijk 
draagbaar, licht, in allerlei tinten (blush, 

nude, champagne), en vaak met de meest 
prachtige mouwen. Alle maten zijn te 
passen, ook in plus-size zijn er trendy 
japonnen. Trouw je in de kerk en zoek je 
een modest japon? Ook daar is veel keus in. 
Bovendien kunnen wij uniek werk leveren, 
als je bepaalde elementen van je japon 
anders wilt zien. Maatwerk is een woord wat 
hier dagelijks gebruikt word. 
Ons team van gespecialiseerde coupeuses 
staat klaar om jouw japon perfect op maat 
te maken. Wij geven iedere bruid dezelfde 
service, ook als je hier een SALE japon 
koopt, het maakt niet uit wat je uitgeeft. 
De coupeuse is altijd nodig om het plaatje 
perfect te maken, en elke keer dat je bij haar 
komt, zal je de japon mooier zien worden. 
Tot je hem op je trouwdag een hele dag aan 
mag. Dat word genieten!
We zijn lekker actief op sociale media, en 
als je trouwplannen hebt, zou ik Het Witte 
Huys Bruidsmode zeker gaan volgen. Je 
komt vast in de stemming en als je ziet wat 
er aan beauty’s van japonnen voorbij komt, 
wil je zeker een pasafspraak gaan boeken! 
Wil je van een bepaalde japon een prijs 
weten, stuur me dan een PB. Ga je trouwen 
en heb je geen idee waar je op moet letten 
en waar je begint met het uitzoeken van je 
bruidsjapon, bel dan even. Op internet zie je 
soms door de bomen het bos niet meer….
Tip voor 2022 bruiden: kijk eens naar de 
merken Modeca, Lillian West en Maggie 
Sottero. You like? Van deze merken komen 
er speciale weken aan, waarin er extra veel 
topjaponnen van deze labels in de winkel 
zijn! Misschien is dat een mooi startpunt 
voor jouw zoektocht naar de perfecte 
dreamdress.

H E T

B R U I D S M O D E
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CITYSTORE DEN BOSCH ONLINE WINKELEN CUSTOMER CARD

Piet Zoomers
Met onze bijzondere heren- 
en damescollecties, schoenen, 
lifestyle artikelen, speciale 
aanbiedingen en leuke 
activiteiten is shoppen bij ons 
een belevenis. Piet Zoomers 
heeft 2 winkels, ModeMall Wilp 
en CityStore Den Bosch. 

ModeMall Wilp heeft zijn 
oorsprong in 1972 en heeft 
sindsdien vele metamorfoses 
ondergaan. De ModeMall bevat 
vandaag de dag ruim 5.500 m2 
aan mode en lifestyle en meer 

dan 150 fashion merken en 
heeft een Fashion Café waar 
je koffie kunt drinken, lunchen, 
borrelen en dineren (zodra de 
maatregelen van de overheid 
i.v.m Corona dit weer toelaat). 
De ModeMall is ook iedere 
zondag geopend en heeft een 
eigen gratis parkeerterrein en 
oplaadpunten voor elektrische 
auto's (ook 2 Tesla destination 
charging punten) en fietsen. 
Bovendien heeft de ModeMall 
een eigen professioneel 
verander atelier.

A  C E L E B R A T I O N  O F  F A S H I O N

In 2012 opende CityStore Den 
Bosch zijn deuren in het oude 
postkantoor in het centrum. 
De CityStore bevat 3.000 m2 
aan mode en lifestyle en meer 
dan 100 fashion merken. De 
CityStore is ook iedere zondag 
geopend en heeft een eigen 
professioneel verander atelier.

Bij Piet Zoomers kun je ook 
online winkelen via onze 
uitgebreide webshop. Je krijgt 
je bestelling mooi ingepakt 
bezorgd.

Piet Zoomers heeft ook zijn 
eigen customercard. Met deze 
kaart kun je gebruik maken van 
vele voordelen. Bij besteding 
van elke € 20,= ontvang je een 
gratis bonuspunt, ook in onze 
webshop. Elke bonuspunt is € 
1,= waard en de punten zijn bij 
een volgende aankoop direct 
in te wisselen. Met deze kaart 
word je ook op de hoogte 
gebracht van speciale acties en 
aanbiedingen.
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Van Hell
Wij zijn Van Hell Juweliers, een familiebedrijf met twee winkels in 
Amersfoort en Apeldoorn.  
Eén gemeenschappelijk doel bepaalt inmiddels tot in de vijfde 
generatie onze koers: ‘Met persoonlijke service onze cliënten 
vanuit het hele land, blij maken met onderscheidende sieraden en 
horloges’. We verzamelen al sinds 1933 schitterende producten 
van nationale en internationale merken, maar hebben door de 
jaren heen ook een schat aan ervaring verzameld. Wij kijken 
ernaar uit om u gastvrij te ontvangen in onze winkels. Want het 
zijn al bijna 90 jaar de persoonlijke ontmoetingen met u, die 
door alle generaties van Van Hell Juweliers het meest worden 
gekoesterd.

J U W E L I E R S
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SAVE THE DATE TROUWKAARTEN MENUKAARTEN WELKOMSBORDEN

Zo leuk om jullie gasten 
welkom te heten met een 
welkomstbord. Het geeft 
een welkom gevoel en 
staat natuurlijk heel mooi 
op jullie dag.
Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor het 
bord zoals borden met 
leuke teksten of een 
seatingplan.

Leintjes

Een save the date stuur je 
zo’n jaar tot een half jaar 
van te voren. Tegenwoordig 
met allemaal drukke 
agenda’s kan dit best 
handig zijn. Zo weet je 
zeker 
dat familie en vrienden 
tijdig op de hoogte zijn 
van jullie grote dag. Het 
is natuurlijk erg fijn dat 
iedereen erbij kan zijn. 
Het is ook handig om een 
splitsing te maken voor 
gasten die uit zijn genodigd 
voor bijvoorbeeld de 
gehele dag of alleen de 
avond. Dan weten jullie 
gasten ook over welk 

Jullie trouwkaarten 
verstuur je ongeveer 2 
maanden voor de bruiloft. 
Het leukste is natuurlijk 
om hetzelfde design weer 
te gebruiken. Maar voor 
welk formaat? want er zijn 
veel keuzes in formaten en 
types.
Wil je het bijvoorbeeld 
chique? kies dan voor 
een pocketfold waarbij 
je allerlei kaartjes in kan 
verwerken.
Wat jullie ook kiezen, het 
is handig om jullie info over 
de grote dag duidelijk en 
zonder al te veel tekst te 
omschrijven.
Kies een bijpassende 
envelop erbij met leuke 
sluitzegels!

Ook tafelen kan je in stijl 
met het leuke design wat 
jullie hebben gekozen! 
Zo mooi als het matcht met 
de styling van jullie mooi 
gedekte tafel, dit maakt het 
helemaal af!
En wat denk je 
van naamkaartjes, 
tafelnummers of een 
seatingplan om aan te 
kunnen geven waar gasten 
zitten.

S T A T I O N E R Y  B Y

OVER MARJOLEIN
Inmiddels 10 jaar ontwerp ik met veel plezier en passie alle kaarten van Leintjes. Ik hou 
van kleur, bloemen, patronen en watercolor. Kaarten waar je vrolijk van wordt! Wil je een 
speciale kaart in een thema of heb je meer wensen? Ik maak ook ontwerp op maat.
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Ten Kate
F L O W E R S  &  D E C O R A T I O N S

Een bruiloft is ongetwijfeld één van de meest bijzondere 
momenten in uw leven. Genieten, sfeer en gezelligheid 
zijn belangrijke factoren die de dag onvergetelijk maken. 
Wij helpen bij het ontzorgen en kleden de locatie 
smaakvol aan op basis van uw wensen.
Bruidsdecoratie met bloemen en planten met bijpassend 
meubilair geven een bruiloft net die extra glans.

Op die manier is uw perfecte dag tot in de puntjes 
geregeld en kunt u optimaal genieten op de dag zelf.

De meeste mensen denken bij een bruiloft direct 
aan een bruidsboeket. Dat is vaak het belangrijkste 
bloemelement op een trouwdag. Maar wij gaan veel 
verder dan dat! 
Voor elke wens en ieder budget. Met ten Kate flowers & 
decorations creëert u de perfecte look die garant staat 
voor een onvergetelijke dag voor u en uw gasten.
Samen met onze meesterbinders stelt u de meest 
fantastische arrangementen samen voor een 
onvergetelijk feest!
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Persoonlijk
      Huwelijk

"Een afdruk is een indruk die met nadruk 
vraagt om een herdruk."

Allereerst natuurlijk, ook namens mijn collega’s, 
Van Harte Gefeliciteerd met jullie voorgenomen 
huwelijk!

Mijn naam is Hedwig Peters en samen met 4 
collega trouwambtenaren voltrekken wij met veel 
plezier elke huwelijksvoltrekking hier binnen de 
gemeente Voorst. 
En dus ook op deze prachtige locatie: Landgoed 
Klarenbeek.

Kijkende naar ons team van trouwambtenaren, 
hebben wij allemaal onze eigen unieke wijze om 
een ceremonie te voltrekken. Zo is mijn werkwijze 
bijvoorbeeld persoonlijk, informeel, interactief 
met de gasten en daar waar mogelijk/wenselijk 
met humor, máár met respect naar de wettelijke 
verbintenis. Uiteraard alles afgestemd op jullie 
wensen.

Op de site van de Gemeente Voorst zijn korte 
introducties van ons te lezen en als bruidspaar kun 
je je voorkeur uitspreken voor een van ons. Ook 
staan op de site onze contactgegevens vermeld, 
dus jullie kunnen altijd even contact met een van 
ons opnemen.  

Ongeveer 6 weken vóór jullie huwelijksdatum krijgt 
de trouwambtenaar van jullie keuze, jullie gegevens 
van de afdeling Burgerzaken toegestuurd en dat is 
dan ook het moment dat hij/zij contact met jullie 
opneemt voor het maken van een afspraak. Dit ter 
voorbereiding op jullie huwelijksvoltrekking.

Rood is de kleur van de liefde en jullie liefde zetten 
wij als trouwambtenaar, allemaal op onze eigen 
unieke wijze, centraal op jullie huwelijksdag.

Namens de collega’s wens ik jullie heel veel plezier 
met alle voorbereidingen en natuurlijk wensen wij 
jullie een fantastische huwelijksdag toe hier in deze 
prachtige Gemeente Voorst.
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Micha & Diana's
Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen! 
De tijd van alles uitzoeken, plannen 
en organiseren van jullie bruiloft is 
aangebroken. Een bruidstaart hoort daar 
natuurlijk ook bij. Bij Micha en Diana's 
pâtisserie is de kennis en vakmanschap 
in huis om je bruidstaart tot één van 
jullie mooiste momenten van de dag 
te maken. Er is een ruime keuze aan 
vullingen die in eigen pâtisserie worden 
ontwikkeld. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een heerlijke bruidstaart met 
prosecco of champagne vulling met rood 

fruit, een crème mousseline met vanille 
uit Madagaskar en citroen en verse 
aardbeien of een framboosbavaroise 
met witte chocolade mousse. Wij stellen 
de hoogste eisen aan de kwaliteit van 
onze bruidstaarten en laten geen enkele 
ruimte voor halffabricaat producten 
of mixen. Hierdoor kunnen wij u een 
bruidstaart bezorgen die aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoet. In West-
Friesland, Noord-Holland en ver daar 
buiten.

P A T I S S E R I E
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Fine Food
Factory

Onze stijl is Frans-Internationaal. 
Alles is ambachtelijk bereid, van 
de amuses tot de zoetigheden. 
fabrieksproducten komen onze 
keuken niet in We volgen de 
seizoenen; groenten, vruchten 
en kruiden komen zoveel 
mogelijk uit eigen moestuin. 
Wilde paddenstoelen, kruiden 
en eetbare bloemen worden 

gevonden in het Achterhoeks 
landschap. We maken 
zoveel mogelijk gebruik van 
streekproducten die direct van de 
producent worden betrokken. Vis 
komt uitsluitend uit de Noordzee, 
wild is altijd van Nederlandse 
bodem, vlees komt van een boer 
die zijn dieren bijna jaarrond in de 
wei heeft staan.
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De Feestavond
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Trouwleveranciers
Deze leveranciers hebben meegewerkt aan de styled shoot.

Trouwlocatie
Landgoed Klarenbeek
https://www.landgoedklarenbeek.nl

Fotograaf
Karin Keesmaat
https://karinkeesmaat.nl

Fotograaf
Renske Kleverwal
https://www.renskekleverwal.nl

Videograaf
Jahra Esser
https://www.jahra.nl

Hair & make-up
Simone Radix
https://www.simoneradix.com

Trouwjurk
Het Witte Huys
https://www.hetwittehuys.com

Trouwpak
Piet Zoomers
https://www.pietzoomers.com

Stationery
Leintjes
https://leintjes.nl

Juwelier
Van Hell
https://www.vanhell-juweliers.nl

Bloemen & Styling
Ten Kate Flowers & Decorations
https://www.tenkate-deventer.nl

Trouwambtenaar
Hedwig Peters
https://www.persoonlijkhuwelijk.nl

Taart & Sweet Table
Micha & Diana's Patisserie
https://michas.nl

Catering
Fine Food Factory
https://www.finefoodfactory.nl
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Deze folder is samengesteld door:

https://karinkeesmaat.nl
https://www.jahra.nl
https://www.jahra.nl
https://www.renskekleverwal.nl

