
De mooiste dag van jullie leven

Dat vieren we natuurlijk bij 
Het Boscafé! 

Samen met onze 
In House Weddingplanner

Vera Pijnenburg

Voor elk seizoen 
EEN PERFECTE BRUILOFT 



Gefeliciteerd met jullie verloving!  
Jullie bijzondere dag, nemen wij graag onder onze

hoede. 
Bij Het Boscafé kan een bruiloft van A tot Z geregeld

worden. Zo ontnemen wij graag jullie zorgen en
kunnen jullie zelf optimaal genieten!  

Een trouwlocatie midden in de natuur
De Weddingplanner 

Aan gen aam !  M ijn  n aam  is Vera Pijn en b u rg.
Werkzaam  b ij H et  Boscafé  van af d e

h eropen in g in  2 0 17 .

Nad at  ik  m eerd ere  b ru iloft en  h eb
on d erst eu n d , kreeg ik in  ju n i 2 0 19  d e  kan s

om  d e  fu n ct ie  van  wed d in gplan n er
b ekled en . 

D e  veran t woord elijkh eid  om  ju llie  m ooist e
d ag werkelijkh eid  t e  m aken  is een  van  m ijn

groot st e  d rijfveren  en  d e  kern  van  h et
werk. 

Elke  b ru iloft  is an d ers en  d e  in vu llin g van
ju llie  b ru iloft  pak ik graag persoon lijk m et

ju llie  op. 

I k b en  er  voor  ju llie, van  b egin  t ot  ein d . En
ik kan  n iet  wach t en  om  aan  d e  slag t e  gaan

m et  ju llie  d room d ag!   

"Voor al onze wensen was ruimte en zelf
kwam Vera ook met suggesties naar

aanleiding van onze ideeën." S&R , september
2020

"Op de dag zelf was alles goed verzorgd, de
medewerkers zijn professioneel, en van onze
gasten hoorden we terug dat ze het zo heerlijk
ongedwongen vonden"  juli 2019 

"Het was fantastisch! Al het personeel zeer
behulpzaam op de grote dag. Communicatie
vooraf zeer goed en fijn ook, denken mee en
geven tips!" A&R september 2019

"Vooraf hebben we goed kunnen afstemmen
hoe wij de dag voor ons zagen, en konden
we met al onze vragen terecht." juli 2019



’Ja, ik wil!  



Proost op
het bruidspaar! 



Liefde gaat 
door de maag



Wie zoet is..



Time to Party!



Bijzondere
Winterwedding



Geïnteresseerd? 

Wat  leu k!  
I k on t m oet  ju llie  graag en  m aak m et
alle  liefd e  en  plezier  een  offert e  voor

ju llie  op m aat !  

Waar  wach t  je  n og op?  

Liefs, Vera 

vera@hetboscafe.nl
013 528 31 81

Met dank aan: 

Fotografie: 
 Ingrid Simons 

www.ingrid-simons.nl
info@ingrid-simons.nl

+316 364637 23
 

Met Licht Geschreven
Instagram: metlichtgeschrevenfotografie

 
Fotograaf Houten 
Instagram: Patbals

 
 


