
SPRANKELENDE ADRESSEN VOOR EEN 
ONVERGETELIJK HUWELIJKSFEEST



Sprankelende adressen voor een huwelijksfeest.

Voor u ligt een boekje waarin veertien bedrijven zich aan u voorstellen. 
Stuk voor stuk gedragen door mensen die zich met hart en ziel verbonden 
voelen met hun specialisme. Elk van hen onderscheidt zich van vakgenoten 
door kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid.

Wanneer u samen besloten heeft om te gaan trouwen en u wilt deze bijzon-
dere stap vieren met uw dierbaren, dan zult u op zoek gaan naar die adres-
sen die u kunnen helpen om uw huwelijksdag onvergetelijk te maken. 

Wij van de ‘sprankelende adressen’ zullen er alles aan doen om u hierbij te 
helpen. Blader het boekje door en mocht u vragen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op of kom gewoon langs.

Laten we er samen uw feest van maken!

DE MOOISTE DAG VAN JE LEVEN



DE KUNST VAN HET GENIETEN

S C H R E U D E R

K R A A N
&

Genieten: van het leven, van gezelligheid, 
van lekker eten, van mooie dingen.

In onze winkel in Haarlem vindt u alles voor en rondom een bijzondere
gedekte tafel. Eigentijds serviesgoed, opmerkelijk glaswerk, verfi jnd
bestek, exclusief tafellinnen en bijzondere gebruiksvoorwerpen.

Vanaf het moment dat wij besloten om onze kunsthandel uit te breiden
met een winkel en kozen voor de gedekte tafel als uitgangspunt, gaat
er eigenlijk geen dag voorbij dat we niet even blij om ons heen
kijken. Een winkel gevuld met die dingen die voor ons het leven leuk
maken. En niet alleen voor ons, zo blijkt. Wie ons eenmaal gevonden
heeft, komt steevast terug. Of het nu gaat om een aanvulling op het
servies, eindelijk dan toch maar dat mooie Laguiole mes, om ideeën op
te doen voor een passend cadeau, om inspiratie op te doen voor een
verrassende gedekte tafel voor dat speciale etentje bij u thuis, 
of zoals in uw geval om te overleggen over het samenstellen van een 
bruidslijst.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje bij ons te komen nemen. Dat
kan op onze website en in onze winkel aan de Gierstraat in Haarlem.

Marc Schreuder en Nicole Kraan.

Gierstraat 51 • 2011 GB  Haarlem
023 - 531 39 05
info@schreuder-kraan.com
www.schreuder-kraan.com



Bloemenatelier Klavertje Vijf
Elk bruidsboeket combineert liefde en eigenheid

Voor Paul Wijkmeijer van bloemenatelier Klavertje Vijf is geen mens en geen 
bloem hetzelfde. “Elk boeket maak ik anders. Een mooi bruidsboeket is een 
unieke combinatie van kleur, geur, het seizoen en natuurlijk het bruidspaar. 
Passie
Voor de bruidsbloemen - het boeket, de corsages, tafel- of autodecoraties 
en bloemstukken - maak ik met het bruidspaar een afspraak. Zij reiken mij de 
ingrediënten aan, zijn mijn inspiratiebron. Hoe hebben ze elkaar leren kennen; 
welke bloemen kopen ze voor elkaar? Rozen, zonnebloemen, gerbera’s of lelie-
tjes van dalen. Hoe ziet de trouwkleding eruit; het kapsel en de make-up? Wil 
je een romantisch veldboeket, een cascade of misschien een heel strak stuk, 
met slechts één enkele bloem. Al die indrukken zet ik op een groot vel papier. 
Samen maken we een ‘moodboard’ met kleuren, steekwoorden, pijlen en de 
aanzet voor de vorm. Ik wil bloemen en creaties leveren die harmoniëren met 
het bruidspaar en hun trouwdag. 
Persoonlijk
Met dat moodboard onder mijn arm ga ik bloemen inkopen. Op zoek naar die 
ene roos in een bijzondere kleur en geur. Geur voeg ik bewust toe. Geur herinner 
je je altijd. Het hoeft maar een vleug te zijn van de bloemen in je bruidsboeket 
en je gedachten gaan terug naar de trouwdag. En ook op elke trouwfoto zie je 
het bruidsboeket in volle glorie terug; een waardevol aandenken. Ik ben er trots 
op als ik met mijn creaties de liefde vorm kan geven.” 

Breestraat 30 • 2011 ZZ Haarlem
t. 023 - 534 54 54  • f. 023 - 534 31 17
info@klavertjevijf.com • www.klavertjevijf.com

FLOWERS ARE LOVE’S TRUEST LANGUAGE

bloemenatelier



Diner op servies
Huub Sleper verzorgt met zijn team van Diner op Servies trouwdiners in bin-
nen- en buitenland. De traiteur kookt in een Italiaans-Franse sfeer voor 15 tot 
200 mensen en heeft in de afgelopen 20 jaar tal van onvergetelijke avonden 
voor zijn klanten georganiseerd. Met veel plezier willen we ook u helpen met de 
organisatie van uw partij!

Wij houden van een pure keuken met biologische producten waarbij onze 
aandacht uitgaat naar uitgebreide antipasti, eerlijke hoofdgerechten en 
bijvoorbeeld een zelfgemaakte bruidstaart als onderdeel van een grand des-
sert. Uw trouwdiner kan bij u in huis of in een tent bij u in de tuin gehouden 
worden, maar wij onderhouden ook goede contacten met vele unieke loca-
ties die zich uitstekend lenen voor een feestelijke gelegenheid. 

De keuze uit een van onze bijzondere serviezen, de bloemen en originele 
aankleding zijn details waar we sterk in zijn! Uw wensen staan voor ons cen-
traal en gebruikmakend van onze jarenlange ervaring, hebben we originele 
manieren om deze voor u te verwezenlijken.

Voor meer informatie, bekijkt u onze uitgebreide website.

We zijn bereikbaar op onderstaande telefoonnummers
en de email lezen en beantwoorden we altijd snel! 

Ter Haarstraat 20 • 1053 LJ Amsterdam
t: 020 - 683 93 67 • 06 292 753 23
info@dineropservies.nl • www.dineropservies.nl

HUUB SLEPER MET ZIJN DINER OP SERVIES



Hans Koreman Fotografi e
Een ‘échte Hans Koreman’ is nooit standaard. De autodidact werkt vanuit 
zijn gevoel: “Mijn foto’s hebben emotie en sfeer, maar vooral humor. 
Ze vertellen een anecdote”. Neem de bruiloftsfoto’s. Ja, hij legt het ja-
woord, de taart en de groepsfoto vast. Maar hij heeft ook aandacht voor 
sokken met gaten op de dansvloer of een ceremoniemeester die zich drukt. 
Hij betrapt zelfs de moeder van de bruid op het verstoppen van een bit-
terbal. Of neem dat familieportret waarbij een bruiloftsgast haar roze hoed 
verloor en in het water terecht kwam.
 
“Soms lijkt het alsof ik meer zie dan anderen”. Achteraf zijn de mensen ver-
rast dat ik daar een foto van heb gemaakt. De beelden zijn nooit in scène ge-
zet. Het resultaat is een complete speelfi lm van je huwelijk, met momenten 
en details waar menig conventionele fotograaf aan voorbij gaat.
 
Met zijn losse journalistieke stijl heeft Hans Koreman naam gemaakt in bin-
nen- en buitenland. Het begon allemaal in zijn Leidse studententijd, hij viel 
op. Mond op mond reclame deed daarna verder zijn werk. Hans publiceerde 
inmiddels 3 boeken, de laatste ‘Among Americans’ (2010), met foto’s van 
de inauguratie van Barack Obama; Verder exposeerde hij bij Galerie Nine 
(Amsterdam, 1999), Staal Bankiers (Leiden, 2001), Kasteel Tongelaar (Mill, 
2004), Faculty Club Erasmus Universiteit (Rotterdam, 2004) en Galerie 91 
(Den Haag, 2008).

Kom gerust een keer langs (na afspraak) in zijn stijlvolle galerie in Leiden.

Hogewoerd 69 • 2311 HG Leiden
071 - 512 47 00 • 06 535 056 82
info@hanskoreman.nl • www.hanskoreman.nl

 

BIJZONDERE HUWELIJKSFOTO’S 
MET EMOTIE, SFEER EN OOK HUMOR



Bijzondere boekenkunst voor speciale gelgenheden
Anne-Mieke Boonstra is meester handboekbinder en kunstenaar. Die twee 
disciplines komen samen in haar boekenkunst. Prachtig ambachtelijk 
vakwerk in combinatie met bijzondere vormgeving. Met liefde gemaakt.

“De meeste mensen realiseren zich vaak niet dat ik een boek helemaal vanaf 
het begin met de hand maak. Daarom is iedere vormgeving en uitvoering 
mogelijk. Ik maak voor u een boek waar er maar één van is en dat helemaal 
bij u en uw trouwdag past. 

Samen bespreken we uw wensen. Het formaat, het aantal bladen, het kleu-
renpalet, de materialen en de uitvoering. Wordt het bijvoorbeeld een album 
met blanco bladen of levert uw fotograaf gedrukte fotobladen aan.
Ik vind het fi jn om te weten van welke stijl u houdt. Ik wil graag echt iets 
maken wat bij u past. Bijna altijd maak ik een ontwerp zodat u een idee krijgt 
van de uitvoering. 

Voor de boeken en albums maak ik ook bijpassende overslagdozen en foe-
dralen. Wilt u ook een origineel gastenboek of fotoalbum voor uw bruiloft? 
Laat u inspireren op www.boekenkunst.nl.”

“Een bruiloft is een heel bijzondere gebeurtenis. Daar hoort echt een unieke 
herinnering bij.”

Boekenkunst • Anne-Mieke Boonstra
Gardenierslaan 43 • 7314 CT Apeldoorn
055 - 378 29 63 • 06 303 883 37
info@boekenkunst.nl • www.boekenkunst.nl

HANDGEMAAKTE UNIEKE BOEKEN



Restauratie & Ontwerp Atelier Schiff 

Huwelijkssieraden en geboortegeschenken
Ringen, oorhangers en colliers
Manchetknopen en gebruikszilver

Al 20 jaar houd ik me bezig met het ontwerpen, vervaardigen en restaure-
ren van sieraden en gebruiksvoorwerpen in platina, goud en zilver. Ik streef 
er naar om bij ieder ontwerp voor mijn klanten iets te maken, waar ze zich 
helemaal in kunnen vinden en waar ze lang van zullen genieten.
Een persoonlijk object dat helemaal past bij de vrouw of man waarvoor het 
is ontworpen.

De aanschaf van een sieraad valt meestal samen met een bijzondere 
gelegenheid: een huwelijk, geboorte of verjaardag. Ik heb een atelier waar je 
een afspraak maakt om langs te komen. Ik neem dan alle tijd om samen in 
overleg iets speciaals te ontwerpen. Het kan iets éénvoudig zijn, maar ook 
iets groots. Klassiek of modern, alleen van edelmetaal of ook met kleurste-
nen of diamant. 

Elk sieraad of object wordt zorgzaam en met de hand vervaardigd.

info@jurrienschiff .nl • www.jurrienschiff .nl
t: +31(0)6 242 366 78

HUWELIJKSSIERADEN EN 
GEBOORTEGESCHENKEN

De afgebeelde trouwring heeft iets speciaals.
Het is een ‘twisted twin ring’. De ring ziet er dicht geklapt uit als een gladde 
gouden ring. Het bijzondere is dat je hem kan open klappen en dan zie je dat hij 
op ingenieuze wijze in elkaar gedraaid is. Uit historisch onderzoek is gebleken 
dat dit type ring al vroeg in de 17e eeuw werd vervaardigd. Het is bekend dat 
George IV van Engeland in 1785 een zelfde paar ringen liet vervaardigen voor 
zijn huwelijk met Maria Anne Fitzherbert. Aan de binnenzijde van de ringen 
werd van oudsher een gravure aangebracht met de namen en de datum, maar 
ook vaak met een Latijnse spreuk, waarvan de bekendste ‘Quod Devs 
Coniuxit’ ’Homo Non Separet’ (What God has joined together. 
Let no man put asunder) De symboliek spreekt voor zich; 
De man en vrouw voor altijd met elkaar verbonden.



MarryWise, Wedding Planning & Styling Consultancy
MarryWise is gespecialiseerd in full-service planning & styling van 
exclusieve weddings & events (opgericht in 2002, door Brigitte Mes).
“Wij bieden u de persoonlijke aanpak en deskundigheid, waardoor u 
verzekerd kan zijn van een unieke huwelijksdag waarbij uw wensen, 
persoonlijkheid, smaak en levensstijl centraal staan. 
Ieder bruidspaar heeft wel een duidelijk beeld van hun perfecte bruiloft: 
de één gaat voor de klassieke, romantische bruiloft ; de ander kiest voor 
een hippe en moderne uitstraling. Aan de wedding planner om de correcte 
vertaalslag te maken van wat u voor ogen heeft”. 

MarryWise staat voor ‘weddings with a diff erence’: Het verschil zit ‘m in de 
details, die vanaf a tot z naadloos op elkaar zijn afgestemd (uitnodigingen, 
stijl van de locatie, decoraties van trouw- en feestlocaties, tafelversiering, 
bloemen, benodigdheden zoals een gastenboek en give-aways). Met onze 
internationale expertise, creatieve fl air en specialistisch netwerk van ge-
renommeerde toeleveranciers, kunt u met een gerust hart de hele planning 
en organisatie aan ons toevertrouwen. Op de dag zelf staat het team van 
MarryWise garant voor een bijzondere en stressvrije dag, waarbij u alleen 
maar geniet van elkaar en uw gezelschap.
 
MarryWise is tevens exclusive reseller van bijzondere drukwerk collecties 
uit Amerika: Ceci New York & Envelopments (www.cecinewyork.com & 
www.envelopments.com)

MarryWise’s styling studio:
Stetweg 43 a
1901 JD Castricum (uitsluitend op afspraak)
t: 06 109 299 71 
brigitte@marrywise.nl • www.marrywise.nl

OOG VOOR DETAIL



Wijnkoperij Okhuysen
Wijnkoperij Okhuysen is al meer dan 140 jaar traditioneel en innovatief. 
Het bedrijf heeft zich bekwaamd in de eigen import van topwijnen uit presti-
gieuze wijngebieden en nieuwe wijnen uit onbekendere streken. Bijna alle 
wijnen worden exclusief voor de Nederlandse markt geïmporteerd en vinden 
dagelijks hun weg naar wijnliefhebbers in het gehele land, thuis of op tafel bij 
één van de vele (top)restaurants waar Okhuysen de wijnen levert.

Bijzondere gelegenheden vragen om bijzondere wijnen
Voor alle feestelijke en speciale gelegenheden heeft Okhuysen de passende 
wijn. Bijzondere champagnes, toegankelijke receptiewijnen en prachtige 
dinerwijnen, ieder element van de huwelijksdag kunnen wij voor u invullen. 
Wij bieden u bovendien het recht om overgebleven wijnen retour te sturen. 
Okhuysen levert niet alleen de wijn, maar zorgt tevens voor een verras-
send en bijpassend wijn-spijsadvies en adviseert u bij de presentatie van de 
wijnen. Daarnaast is Okhuysen dé plek voor het opstellen van een huwelijks-
wijnlijst, het ultieme huwelijkscadeau voor de echte wijngenieter. 

Advies op maat
U bent van harte welkom op een van onze locaties in Haarlem. Voor een 
uitgebreid advies op maat voor een onvergetelijke huwelijksdag raden wij u 
aan telefonisch contact op te nemen met één van onze adviseurs op tele-
foonnummer 023 - 531 22 40 voor het maken van een passende afspraak 
of voor een uitgebreid telefonisch advies.

Bezoekadres: Küppersweg 19 • 2031 EA Haarlem
t: 023 - 531 22 40 • f: 023 - 532 48 15
Postadres: Postbus 501 • 2003 RM Haarlem
vineus@okhuysen.nl • www.okhuysen.nl
Winkel: Gierstraat 34 • 2011 GE Haarlem

WIJNEN EN SERVICE VAN HOOG NIVEAU
Hubrecht Duijker: “Okhuysen behoort tot de absolute top.
De zaak is, om in restauranttermen te spreken, beslist drie sterren waard.” 

Wijnkoperij Okhuysen
Sinds 1867
www.okhuysen.nl



Angélique Hissink, gepassioneerd hoedenontwerpster.
Angélique leerde het ambacht in haar geboorteplaats Amsterdam, van 
wijlen Harry Scheltens, gedurende meer dan veertig jaar de vaste hoeden-
maker van koningin Beatrix. In Antwerpen en Londen specialiseerde zij zich 
in verschillende technieken, waaronder het met de hand vervaardigen van 
zijde corsages. Zowel voor uitbundige corsages in een elegant kapsel of een 
feestelijke hoed om mee te schitteren op een bruiloft, bent u bij Angélique 
aan het juiste adres.

Het is de kunst om voor iedereen een geschikte hoed te maken die past 
bij de persoon, de kleding en de gelegenheid. Om dit te kunnen realiseren 
ontvangt Angélique haar klanten in alle rust persoonlijk in haar atelier in 
het Belgische Kapellen, net boven modestad Antwerpen. Materiaal, model, 
kleur en stijl worden in overleg met u bepaald. 

Alle hoeden worden volledig met de hand en op maat 
gemaakt. U zult geen tweede exemplaar tegenkomen! 
Ze werkt uitsluitend met de beste kwaliteiten vilt en 
sisal die ze inkoopt in Engeland, Frankrijk en Italië. 
Voor de creatieve fi nishing touch maakt 
Angélique gebruik van de mooiste veren, bloemen, 
linten en voiles. De hoeden van Angelique Hissink 
kenmerken zich door een elegante, klassieke en toch 
modieuze stijl waarbij perfectie verzekerd is.

Angélique Hissink
+32 - 3 - 213 14 36
info@angeliquehissink.be • www.angeliquehissink.be

CHAPEAU !



‘Landgoed de Olmenhorst: trouwen in stijl’
Het is misschien wel de mooiste dag in uw leven. Het moment dat u in het 
huwelijk treedt vraagt om een bijzondere aankleding. Landgoed de Olmen-
horst is met haar natuurlijke sfeer, excellente catering en unieke locaties een 
ideale plek. 

Welke locatie wenst u?
U kunt groots uitpakken met een diner in Het Boshuis, gezellig borrelen in het 
La Campagne Paviljoen, of geniet met uw gezelschap van een high tea in 
Het Lokaal. Er zijn nog veel meer plekken op het landgoed waar u terecht 
kunt, bijvoorbeeld bij het klassieke theeprieel voor de ceremonie of bij de 
oprijlaan voor de fotoreportage. 

De sfeer. Het eten. De activiteiten. U bepaalt het zelf. Een plechtige ceremo-
nie, luxe borrelhapjes en een heerlijk viergangendiner. Informeel is ook prima: 
een uitgebreide Italiaanse lunch, een intieme ceremonie en ’s avonds een lan-
delijk gedekt buff et, de fakkels aangestoken, loungebanken waar de gasten op 
ontspannen. Wilt u tijdens het diner een muzikaal optreden laten verzorgen? 
De bruidstaart bij ons bestellen of de kleur van de dinerkaarsen kiezen? We 
horen het graag. Verder hebben we diverse ideeën voor de invulling van uw 
dag, zoals een workshop, rondleiding of huifkartocht. Plant uw eigen trouw-
boom op het landgoed of adopteer een appelboom. Van onze landgoedproduc-
ten maken we graag originele gastgeschenken. 
Wees van harte welkom voor een prachtige dag.

Landgoed de Olmenhorst
Lisserweg 481 • 2165 AS Lisserbroek
t: 0252 - 413 16 5
info@olmenhorst.nl • www.olmenhorst.nl

TROUWEN OP LANDGOED DE OLMENHORST



HET BEGIN VAN HET FEEST

De Bruidshoek
Je gaat trouwen en één van de leukste dingen om te regelen is je bruidsjurk. 
Lekker door de bladen neuzen, internet afstruinen, wegdromen... Alles voor 
die ene jurk waar jij je helemaal op je gemak in voelt. Als je eenmaal weet hoe 
je droomjurk er uit moet zien ga je je verder oriënteren. Je speurtocht zou 
heel goed kunnen eindigen bij onze winkel. De Bruidshoek in Leiden. 
Al 25 jaar is de Bruidshoek een toonaangevende bruidswinkel in Nederland. 
In onze uitgebreide collectie werken we met alle topmerken. Jarenlang heb-
ben we kunnen bouwen aan een merkenpallet dat uniek is in Nederland. In 
de moderne stijl zijn Rembo Styling, Linea Raff aelli en Cymbeline trendset-
ters op het gebied van kwaliteit en styling. In de klassiekere stijl voeren we 
merken als Pronovias, Maggie Sottero en Sincerity. Ook echte designer-
merken als Ian Stuart ontbreken niet in onze collectie. Wij werken met een 
deskundig en enthousiast team om al jouw dromen te verwezenlijken. 

Dat begint al bij het uitzoeken. Ons team kan zich heel goed in jouw wensen 
verplaatsen en komt zelf met allerlei goede adviezen en initiatieven om 
jouw dromen vorm te geven. Nadat je jouw jurk gevonden hebt kun je er 
op vertrouwen dat de aanpassingen gedaan worden op eigen atelier door 
gediplomeerde coupeuses. Leuk weetje: onze coupeuses samen hebben al 
meer dan 200 jaar ervaring! Natuurlijk hebben we ook alle aandacht voor de 
bruidegom! In onze collectie kun je alle kanten op. Wil je echt de bruidegom 
zijn in een feestelijk kostuum of vieren jullie het op het strand met opgerolde 
pijpen. In beide gevallen ben je bij ons aan het goede adres. Wij zorgen ervoor 
dat jullie als bruidspaar ook qua kleding perfect bij elkaar zullen passen. 
Jullie zijn van harte welkom!

Vrijheidslaan 45 • 2321 JR  Leiden
071 - 521 95 19
info@bruidshoek.nl • www.bruidshoek.nl



PATISSERIE PASSIONNELLE

Tummers patisserie passionnelle
Met passie voor ons ambacht maken wij graag een bruidstaart geheel 
op uw wensen afgestemd, om bij te dragen aan de perfecte invulling van 
één van de meest bijzondere dagen van uw leven.

Niet alleen het publiek, maar ook nationale en internationale jury’s 
erkennen de uitzonderlijke kwaliteiten van onze producten en ons team 
(met Nederlands enige Wereldkampioen Patissier). 
Dit blijkt ook uit de vele prijzen die wij in de loop van de jaren hebben 
ontvangen, waaronder Beste Banketbakkerij van Noord-Holland, 
Best Geslaagde Patissier van Nederland en Publieksprijs Heerlijkste 
Taart van Nederland.

Openingstijden winkel
ma-vr 9:00 - 17:30
za 8:30 - 17:00

Openingstijden tearoom
ma 13:00 - 17:00
di-vr 9:00 - 17:00
za 8:30 - 16:15

Binnenweg 133 • 2101 JE Heemstede
023 - 528 30 05
info@bestelbijtummers.nl
www.bestelbijtummers.nl

Met passie voor ons ambacht maken wij graag een bruidstaart geheel 
op uw speciale wensen afgestemd, om bij te dragen aan de perfecte 
invulling van één van de meest bijzondere dagen van uw leven. 

Niet alleen het publiek, maar ook nationale en internationale jury’s 
erkennen de uitzonderlijke kwaliteiten van onze producten en ons team 
(met Nederlands enige Wereldkampioen Patissier). Dit blijkt ook uit de 
vele prijzen die wij in de loop van de jaren hebben ontvangen, waaronder 
Beste Banketbakkerij van Noord-Holland, Best Geslaagde Patissier van 
Nederland en Publieksprijs Heerlijkste Taart  van Nederland

Openingstijden winkel
ma-vr 9:00 - 17:30
za 8:30 - 17:00

Openingstijden tearoom
ma    13:00 - 17:00
di-vr 9:00 - 17:00
za 8:30 - 16:15

Binnenweg 133, 2101 JE Heemstede 
023 - 528 30 05
www.bestelbijtummers.nl

patisserie passionel le



Eventconcept Total View
Total View is een initiatief van toetsenist/arrangeur Jean Louis van Dam en 
bassist/ zanger Eric Timmermans. De minimale bezetting van Total View is 
2 personen, buitengewoon geschikt voor een gezellige avond met een niet 
al te nadrukkelijk karakter. In een grotere bezetting bestaat de mogelijkheid 
om verschillende artiesten te begeleiden. Bijvoorbeeld jazzy achtergrond-
muziek met een zanger of zangeres, smaakvolle latinjazz & bossa nova 
met zangeres Tamara Maria of een speciaal optreden van zangeres Sarah 
Fairfi eld. Later op de avond eventueel een knallend feest waarbij er nog 
even lekker gedanst kan worden op de bekendste danceclassics uit de 70’er 
80’er en 90’er jaren met een of meerdere zangeressen (bijvoorbeeld Femme 
Vocale) die speciaal voor dit deel van de avond ingehuurd worden. Ook het 
stijldansrepertoire behoort tot de mogelijkheden. De kwaliteit van de er-
varen musici maakt deze band tot een veelgeboekte act door boekingskan-
toren, bedrijven, gala-avonden. Total View zeer geschikt voor restaurants, 
clubs, hotels en privéfeesten. De band kan worden uitgebreid met gitarist, 
saxofonist en met extra zangers of zangeressen. De uitbreidingen geven 
het geheel een extra dimensie en maken de band van een fl exibele groep 
voor een gepaste muzikale omlijsting tot een showorkest met een enorme 
uitstraling. Welk concept het beste bij uw event past kan vooraf uitgebreid 
besproken worden in een persoonlijk gesprek.
De prijs van een optreden is uiteraard afhankelijk van de grootte van de 
bezetting en de duur van het optreden. De band verzorgt zelf ook geluid en 
licht en zelfs een verlichte dansvloer behoort tot de mogelijkheden.

www.totalviewevents.nl • www.muziekconcept.nl
www.muzikantenboekingsburo.nl • www.erictimmermans.nl
Jean Louis van Dam/ Eric Timmermans
info@totalviewevents.nl • info@muziekconcept.nl

 VEELZIJDIG EN EEN BREED REPERTOIRE



Drukkerij E.P.A. van de Geer

studio
Wij werken hier met een creatief team de doorgesproken wensen uit.
Voor productie ontvangt u uiteraard ter accoord een digitale proef.

drukkerij
Met zorg en op maat wordt hier uw kaart in kleur gedrukt, op het juiste 
papier en in de juiste aantallen.

afwerking
Klinkt eenvoudig, het afwerken. Maar onze afdeling is meer dan snijden en 
vouwen. We kunnen hier een speciale vorm geven aan uw kaart (stansen) 
of een verhoogd of verdiept beeld aanbrengen op uw kaart (pregen).

overig
Verder bestaat uiteraard de mogelijkheid om uit onze collectie een 
bestaande kaart te kiezen, die we dan indrukken met uw eigen gegevens.

Interesse? Maak direct een afspraak met ons!

Sloterweg 222 • 1171 CX Badhoevedorp
020 - 659 33 96
info@drukkerijvandegeer.nl
www.drukkerijvandegeer.nl
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voor al het drukwerk
van uw speciale dag!
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VOOR AL HET DRUKWERK VOOR 
UW SPECIALE DAG



De deelnemers aan deze brochure wensen  
u de mooiste dag van uw leven!

Schreuder & Kraan - Haarlem
Klavertje Vijf - Haarlem
Diner op Servies - Amsterdam
Hans Koreman - Leiden
Boekenkunst - Apeldoorn
Jurriën Schiff - Heemstede
MarryWise - Castricum
Wijnkoperij Okhuysen - Haarlem
Angélique Hissink - Kapellen België
Landgoed de Olmenhorst - Lisserbroek
De Bruidshoek - Leiden
Tummers - Heemstede
Total View - Overveen
Drukkerij van de Geer - Badhoevedorp

Bloemenfoto voorzijde door Verena Six 
www.sixphotography.nl

Opmaak door Anne-Mieke Boonstra 
Boekenkunst

Gedrukt door Drukkerij E.P.A. van de Geer


