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Weddingplanner Pauline Vollrath van WITenzo Weddings & Events organiseert bruiloften en 
bedenkt daarbij samen met het bruidspaar Stylingconcepten die passen bij hun persoonlijk-
heid en stijl. 

Goede styling geeft de huwelijksdag meer sfeer en een mooiere aanblik. 

Het kan een weerspiegeling zijn van jullie unieke stijl of een (kleur)thema 

tot uitdrukking brengen. Stijlen zijn grenzeloos, van traditioneel tot thea-

traal, van modern tot over de top.

Tafels: De tafels op deze foto zijn gedekt met glanzende gebroken-witte 

tafelkleden die bedrukt zijn met een zwart velours motief waardoor de tafel 

een chique uitstraling krijgt. 

Zet in het midden veel zwarte en witte vaasjes 

met een enkele bloem en een zilver takje erin, 

afgewisseld met zilverkleurige waxinelichtjes. 

Combineer dit met drie-armige zilveren kan-

delaars met paarse lintjes eromheen en paarse  

kaarsen. 

Om het geheel af te maken zijn er pareltjes over 

het midden van de gehele tafel gestrooid. Voor 

de naamkaartjes is gebruik gemaakt van waxi-

nelichtjes waar je de naam of foto van de gast 

in het lijstje kan doen.

De enTree: Je hebt al een 

uiterst stijlvolle binnenkomer als je 

twee trossen witte en paarse 

heliumballonnen aan weerszijden 

van de ingang plaatst. 

Zet daarbij bijvoorbeeld twee zwarte 

potten, gevuld met robuuste mate-

rialen (o.a. verschillende takken) en 

knoop een paar brede paarse tule 

linten om de potten (zie foto rechts).

 

ringkussenTJe: Zelfs het 

ringkussentje kun je in dezelfde stijl 

doorvoeren. Hier is met een mooi 

zwart lint (voile) een strik gemaakt 

THEma: 

  Black & White
with a touch of purple

om een wit ringkus-

sentje; de trouw-

ringen zijn aan een 

paarse lintje vastge-

maakt.                     

O.a. de waxinelicht-

jes, linten, tule, ring-

kussentje, ballon-

nen en peper&zout 

bruidspaartje vind je 

bij www.weddinggift-

shop.nl

Het allerbelangrijkste bij een mooie styling is dat je het doorvoert 

tot in de kleinste details!

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijk dan op 

www.witenzo.nl 

Voor iedere gast is er een zwart 

doosje met een hartje geplaatst op 

paarse tule op de servet. Het doosje 

is hier versierd met een wit en paars 

lintje en een parelsnoertje. Je kunt er 

een leuke give-away in stoppen of 

lekkere bonbons. Deze zou je kun-

nen laten bedrukken met jullie namen 

om het nog persoonlijker te maken.
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