
H E T  I N S P I R A T I E B O E K



Laat u inspireren door de beste partners van De Avenue!

De Avenue is meer dan een 
trouwlocatie, wij denken met jullie 

mee aan een totaalconcept! 
 

Onze bruiloft-experts werken samen 
met jullie aan de perfecte dag. 

Jullie gaan trouwen? Gefeliciteerd! 
 

Wat leuk dat jullie een kijkje nemen in het 
inspiratieboek van De Avenue. Dit boek is 

samengesteld met een groep enthousiaste 
ondernemers in de regio Brabant.  

De foto's zijn gemaakt door: 
Saskia van der Eijk Fotografie. 

Dream, 
Create 

& Party!



info@deavenue.nl 

@deavenueweddings en @deavenue 

@avenuebreda 

www.de-avenue.nl 



dress room 
De Avenue

De bruidsjurk is belangrijk, maar ook 

hetgeen wat eronder zit. Daarom is het 

mogelijk om bij De Avenue jezelf helemaal 

klaar te maken voor de grote dag.  

 

De Avenue beschikt over een mooie jaren 

30' kleedruimte waar visagisten en kappers 

hun werk kunnen doen en jullie je kunnen 

voorbereiden op de grote dag.  

 

Hoe bijzonder en speciaal is het om dit 

moment vast te leggen? Met een 

prachtige, elegante, nette lingerie shoot zal 

jouw toekomstige partner versteld staan. 

 

En... de eerste blik van elkaar laten 

plaatsvinden bij De Avenue? Dat is toch 

bijzonder en uniek!





Entree 
De Avenue

De entree van De Avenue is een echte eye catcher. 
In het centrum van Breda bevindt zich De Avenue. 

Op loopafstand van het station, diverse hotels 
en diverse parken. 

 
De aankomst bij De Avenue laten we niet 

onopgemerkt aan de gasten voorbij gaan. Arriveer 
in een prachtige trouwauto voor De Avenue! 

 
Buiten staat een prachtig welkomstbord, gemaakt 

door een van onze partners. En de rode loper is 
voor u neergelegd.  

 
Waan jezelf als een filmster en laat jezelf de 

drempel met de rode loper overdragen door je 
verloofde.





Societeit 
De Avenue

Onze intieme bovenzaal noemen wij 
De Sociëteit. Deze zaal is voorzien van een 
prachtig, karakteristiek plafond en mooie 

kroonluchters. Door onze technische 
mogelijkheden is het mogelijk om de 

ceremonie op een podium te laten 
plaatsvinden. Maak de ceremonie helemaal af 
door onze prachtige lichten te gebruiken en 

uniek entertainment in te huren.





Bar Societeit De Avenue
De Sociëteit beschikt over een bargedeelte waar je kunt toosten op het huwelijk en de taart kunt 

aansnijden. Onze bruiloft-experts zullen ervoor zorgen dat jullie en jullie gasten aan niets zal ontbreken. 
 

Klik! Klik! De Avenue beschikt over een photobooth waar gebruik van kan worden gemaakt!





De Avenue beschikt 

over een eigen 

photobooth!

Eye catcher! 



Dineren in de Avenue
Bij De Avenue is het mogelijk om een heerlijk meergangen 

diner te nuttigen, waarbij we zorg dragen aan de 
aankleding. Zo hebben we samenwerkingen met diverse 
bloemisten die een prachtig tafelstuk kunnen verzorgen. 

 
Doordat De Avenue een theater is, is het ook mogelijk om 
entertainment bij uw diner te boeken. Denk bijvoorbeeld 

aan een singer-songwriter die prachtige, akoestische 
nummers ten gehore brengt. Of een gezellig bandje die 

heerlijke jazzmuziek speelt.





Theaterzaal 
De Avenue

Wil je echt een knalfeest waarvan het dak eraf gaat? 
Dan ben je bij De Theaterzaal bij De Avenue aan het 

juiste adres! 
 

Door de spectaculaire technische mogelijkheden 
maak je van jouw bruiloft een fantastisch feest! De 
Theaterzaal beschikt over een groot podium waar 

jullie je grote entree kunnen maken met veel 
technische mogelijkheden zoals rook- en 

windmachines! Waan jezelf als sexy Marylin Monroe 
of dans jullie intieme openingsdans! Mochten jullie 
een band of DJ willen dan is er genoeg plek op het 
podium! Of kies je voor intimiteit? Dan kan de DJ 

booth ook beneden staan. De Theaterzaal beschikt 
over een balkon, waar je eventueel je VIP desk kunt 

creëren met Chesterfields banken. 
 

Daarnaast beschikt De Theaterzaal over een 
gezellige en warme bar waar de gastheren en 

gastvrouwen jullie en jullie gasten zullen voorzien 
van heerlijke drankjes. 
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U-Light 

Hotel Nassau 

Licht & Techniek

Foto- & Videografie

Bruidsmode & Accessoires

Marieke Hendriksen 
Saskia van der Eijk Fotografie 
Mogli Media 

Goudmerk 

Hanneke Peters Couture 
Michael & Giso 
D-Dreams Bruidsmode 
Lovely Elysian 

A Cup of Cake 

Trouwjuwelen

Cakes & Bites

Trouwkaarten
Cotton Bird 

Bruidsvisagie & Haar

Bloemen

Vervoer

Muziek

Overnachting

Esther van 't Zelfde 

BloemenNoord Breda 

Laurent Postma 

Sifra&Jaap 



U-Light

U-Light is huisleverancier voor alles rondom de 
podiumtechniek van De Avenue, of het nou gaat 
om een DJ set, versterking van jullie band, of dé 

ultieme set-up voor jullie bruiloft. 
 

Ons specialisme ligt in creatief maatwerk aan 
jullie te bieden, met goede voorbereidingen en 

een strak verloop van zaken. Gezien we kind aan 
huis zijn bij De Avenue weten we als geen 

ander wat de mogelijkheden en uitdagingen 
van de prachtige zalen zijn. Wij zetten jullie 

bruiloft in de schijnwerpers! 

Contactgegevens: 
U-Light 

Rens de Grauw 
Tel: 06-19875755 



info@u-light.nl 

@ULight.nl



Marieke Hendriksen

Gaan jullie binnenkort trouwen? Gefeliciteerd! 
Op zoek naar een videograaf die jullie belangrijkste 

dag kan vastleggen? Ik kan jullie helpen! 
 

Ik ben Marieke Hendriksen, 25 jaar en 
videograaf! Mijn kracht is dat ik iedereen op zijn of 
haar gemak kan stellen waardoor een persoonlijke 
en warme video wordt gecreëerd, waar jullie nog 

veel plezier aan zullen hebben. 
 

Een trouwvideo is een blijvend document met jullie 
persoonlijke, mooie en dierbare momenten van 

jullie grote dag. Denk aan de ceremonie, de ringen, 
het diner, de openingsdans. Een trouwvideo laat 

jullie liefde voor elkaar zien. 
 

Een trouwvideo van Marieke is een beleving: 
het is dynamisch, niet statisch, puur, van nu, 
persoonlijk, uniek, vernieuwend & blijvend. 

 
Contactgegevens: 
Marieke Hendriksen 
Tel: 06 55057998 



mail@marieke-hendriksen.nl 

@mariekesadventures 

@mariekehendriksen.marketingencom 
municatie 

www.marieke-hendriksen.nl 



Saskia van der Eijk 

Fotografie
Let’s create some magical moments together!

Graag wil ik de tijd stilzetten en al dat moois 
van jullie vastleggen. Een droom die ik vandaag 

de dag mijn werk mag noemen.   
 

Liefde, de avondzon, een oprechte lach, details, 
de buitenlucht, avontuurlijke mensen en 

prachtige omgevingen geven mij kriebels! 
 

Contactgegevens: 
Saskia van der Eijk Fotografie 

Nieuwstraat 139 
4384 CS, Vlissingen 



saskiavandereijkfotografie@gmail.com  

@saskiavandereijkfotografie 

@saskiavandereijkfotografie 

www.saskiavandereijkfotografie.nl 



Mogli Media
Bekijk de online trouwvideo van Avenue 
Weddings op de website van De Avenue!

Mogli Media is een videobedrijf dat 
hoogwaardige bruidsvideo’s, productvideo’s en 

bedrijfsvideo’s produceert. Mogli Media staat 
onder leiding van Kirsten van Kralingen en werkt 
door het gehele land, met als thuisbasis Tilburg. 
Een enthousiaste, gezellige, Brabantse vibe met 

veel ervaring op gebied van televisie en film is 
waar Mogli Media iedere dag aan werkt. 

 
Willen jullie graag de mooiste dag van jullie leven 
laten vastleggen in een professionele video maar 

weten jullie nog niet precies wie dit voor 
jullie moet gaan doen, of zijn jullie gewoon 

benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan 
snel een kijkje op onze website of neem contact 

met ons op zodat we samen jullie wensen 
kunnen doorspreken in een persoonlijk gesprek 

Contactgegevens: 
Mogli Media 

Tel: 06 24 61 09 54 

https://www.youtube.com/watch?v=eHxBvs65OO8


info@moglimedia.nl 

@moglimedia 

@MogliMedia 

www.moglimedia.nl 



Hanneke Peters Couture

Handgemaakte bruidscouture in opdracht!

Als ik terugkijk op jeugdfoto's dan weet ik precies hoe 
ik me voelde in de jurk die ik aanhad. Mijn jurk maakte 

mijn dag en dat is nog steeds zo. Daarom houd ik zo 
van mijn werk als bruidscouturier, ik kan dit bijzondere 

gevoel ook aan een ander geven! 
 

Een oriëntatie in mijn atelier begint dan ook altijd met 
jouw dromen. Hoe ziet jouw perfecte trouwdag eruit 
en wat voor jurk zou daarbij passen? Tussen de vele 

trendy stoffen vind jij er vast een waar jouw hart 
sneller van gaat kloppen en het ontwerp ontstaat dan 
vanzelf.  Dus maak meteen een vrijblijvende afspraak, 

100% garantie dat je nog verliefder de deur uitgaat! 

Contactgegevens: 
Hanneke Peters Couture 

Reigerstraat 9a 
4811 XA Breda 

Tel: 0615282906 

https://www.youtube.com/watch?v=eHxBvs65OO8


info@thelovecelebration.nl 

@hannekepeterscouture 

@hannekepeterscouture 

www.hannekepeterscouture.nl 



Michael & Giso

Het is vanzelfsprekend dat op een bruiloft alle 
aandacht uitgaat naar de bruid én haar jurk. 

Maar hoe zit het met de bruidegom? 
Zeg ja in stijl! 

 
Wij ontfermen ons over jouw perfecte pak 

met alle gewenste details zodat jij je 
zorgeloos kunt voorbereiden op de mooiste 

dag van je leven. 
 

Met het trouwpak op maat van Michael & 
Giso ben jij verzekerd van een perfect 

passend en kwalitatief trouwpak.  

Contactgegevens: 
Michael & Giso 

Veemarktstraat 36 
Breda 4811 ZG 

Tel: 076 51 388 60 



info@michael-giso.com 

@michaelgiso 

@michaelgiso 

www.michael-giso.com 



D-Dreams Bruidsmode

D-Dreams Bruidsmode is de bruidsmodezaak voor hem en haar!

Wij hebben een collectie van bruidsjurken met prijzen in 
het lagere en middenprijssegment, prachtige accessoires 

en een ruime paskamer. Wij verkopen niet alleen 
bruidsjurken, maar ook lingerie, accessoires en 

bruidsschoenen. Bij D-Dreams bruidsmode verkopen we 
trouwpakken van het merk Wilvorst. Wilvorst is een 
bruidsgommodemerk die een elegante en moderne 

uitstraling heeft . 
 

Naast de bruidsjurken en trouwpakken verkoopt 
D-Dreams Bruidsmode kleding voor de modieuze 

moeder van het bruidspaar. Vera Mont is een modemerk 
met frisse, tijdloze designs. 

 

Contactgegevens: 
D-Dreams bruidsmode 

Kerkwerve 3a 
4873CE Etten-Leur 
Tel: 0631931614

https://www.youtube.com/watch?v=eHxBvs65OO8


info@ddreamsbruidsmode.nl 

@ddreamsbruidsmode 

@ddreams.nl 

www.ddreamsbruidsmode.nl 



Lovely Elysian
Lovely Elysian ontwerpt en maakt prachtige 
haarstukken voor jullie perfecte trouwdag! 

Contactgegevens: 
Lovely Elysian 

Tel: 0031-633188024. 



hello@elysian.wedding 

@lovely.elysian 

@lovely.elysian 
 

www.elysian.wedding 



Goudmerk

Trouwringen zijn het aandenken aan het speciale 
moment dat jullie elkaar het ja-woord geven. Dit verdient 

trouwringen van een mooie kwaliteit, gemaakt met 
aandacht en precisie. Edelsmid Erwin Borggreve is 

gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van 
persoonlijke en unieke trouwringen. Voor Erwin is het 

belangrijk dat je jullie trouwringen dagelijks met plezier 
kunt dragen. Bij trouwringen werkt hij met geelgoud, 
witgoud en roodgoud, eventueel met diamanten en 

andere edelstenen. 

Contactgegevens: 
Edelsmederij Goudmerk 

St. Annastraat 17 
4811 XK Breda 

Tel: 076 - 737 02 31  



info@goudmerk.com 

@goudmerk 

@Goudmerk 

www.goudmerk.com 



a Cup of Cake
Voor de perfecte bruiloft zijn jullie bij A Cup of 

Cake aan het juiste adres! Jullie kunnen natuurlijk 
cupcakes uit het menu kiezen, maar het is ook 

mogelijk om de cupcakes helemaal in de 
gewenste kleur, stijl en smaak te laten maken. 

Eventueel afgewerkt met een bijpassende 
versiering of een persoonlijke foto, plaatje of tekst! 

Contactgegevens: 
A Cup of Cake 
St. Janstraat 6 
4811 ZL Breda 

Tel: 076 88 01 595 



info@acupofcake.nl 

@acupofcakenl 

@acupofcake.nl 

www.acupofcake.nl 



Cotton Bird

Cotton Bird, opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het 
ontwerpen en drukken van trouwkaarten. Wij 

helpen jullie bij het kiezen van een kaart die bij jullie 
creativiteit en persoonlijkheid past.  

Contactgegevens: 
Cotton Bird 

27 rue Gustave Eiffel 
66280 Saleilles, Frankrijk 

Tel: 085 3031479  

@cottonbirdnl 

@cottonbirdnl 

www.cottonbird.nl 





Esther van 't Zelfde 

Visagie

Mijn passie is om voor jou de perfecte look te 
creëren, eentje die bij jou past. Ik wil je niet 
alleen mooier maar vooral ook gelukkiger 

maken, ik wil je laten stralen. Of het nu gaat om 
visagie of haarstyling, ik ga graag met je aan de 

slag en luister goed naar jouw wensen. 
 

Ben je de bruid en wil je stralen op de tofste dag 
van je leven? Hou je net als ik ook van een 

feestje en wil je er "stunning" uitzien op jouw 
mooiste feestavond? Dan ben je bij mij op het 

juiste adres.... 

Contactgegevens: 
Esther van 't Zelfde 
Tel: 06 24808087 

Beauty begins the moment you decide to be yourself!

https://www.youtube.com/watch?v=eHxBvs65OO8


esther.vt.zelfde@gmail.com 

@esthervantzelfde.nl 

@esthervantzelfde.nl 

www.esthervantzelfde.nl 



BloemenNoord

Gaan jullie trouwen in De Avenue? Gefeliciteerd! 
Wij denken graag met jullie mee om jullie bruiloft 
zo persoonlijk en feestelijk mogelijk te maken. Een 

bloemige trouwdag om nooit meer te vergeten! 
 

Met aandacht nemen we jullie wensen door en 
adviseren we in de mogelijkheden van het seizoen. 

De bloemen moeten passen bij de bruid en 
natuurlijk bij de bruidegom. Passend bij jullie 

persoonlijkheden en locatie komen we tot een 
samenstelling. Indien gewenst kunnen we een 
moodboard maken van de sfeer die jullie graag 

wensen. Naast een bruidsboeket, corsages, 
bloemen in het haar, kunnen we ook een bloemige 
aankleding verzorgen voor tijdens de ceremonie of 
de feestelijke momenten daarna. Iedere bruiloft is 
uniek en daar passen we onze creativiteit op aan. 

Contactgegevens: 
BloemenNoord Breda 

Tel: 06 24565309 



info@bloemennoord.nl 

@bloemennoord 

@BloemenNoord 

www.bloemennoord.nl 



Laurent Postma

De Jaguar Mark II heeft een tijdloos elegant 
lichaam. De sierlijke rondingen, het vele chroom 

te zien tot in de omlijstingen van de grote ramen, 
maken het rijden in deze Jaguar een groot plezier. 

 Het is duidelijk dat het werd ontworpen in een 
land met veel monarch aan het roer. 

Contactgegevens: 
Laurent Postma 

Tel: 06 37124377 



laurent.postma@outlook.com 

@laurent_postma 



Sifra & Jaap

Het singer-songwriter duo Sifra en Jaap 
maakt ‘zoete’ muziek met een diepere 

betekenis. Een vleugje Soul met een goede 
dosis Pop. Samen schrijven we pure liedjes met 

autobiografische teksten, omlijst door 
origineel gitaarspel voor jullie mooie ceremonie 

of tijdens jullie heerlijke diner. We spelen 
(op aanvraag) ook covers. Beiden zijn we al van 

jongs af aan veel met muziek bezig en inmiddels 
maken en schrijven we wekelijks samen 

muziek. Met onze muziek hopen we 
veel bruidsparen te kunnen verblijden. 

Contactgegevens: 
Sifra & Jaap 

Tel: 06-27142681  



sifraenjaap@gmail.com 

@SifraJaap



Hotel Nassau

Hotel Nassau Breda is een unieke hotelbelevenis 
op historische katholieke bodem waar vroeger 
sober geleefd werd. Hotel Nassau Breda telt 94 
hotelkamers. De ‘look and feel’ van alle kamers 

komt sterk overeen, maar iedere kamer is 
dankzij de historische kenmerken uniek qua 

indeling en samenstelling. 

Contactgegevens: 
Hotel Nassau Breda 

Nieuwstraat 23 
4811 WV Breda 

Tel: 076 8884921 

Exactly like nothing else !

https://www.youtube.com/watch?v=eHxBvs65OO8


welcome@hotelnassaubreda.nl 

@hotelnassaubreda 

@hotelnassaubreda 

www.hotelnassaubreda.nl 



bruiloft-experts

Zien we jullie snel in De Avenue?

info@de-avenue.nl 

@deavenue en @deavenueweddings 

@AvenueBreda 

www.de-avenue.nl 






