Tekst en foto’s : Pauline Vollrath

Weddingplanner Pauline Vollrath van WITenzo Weddings & Events
organiseert bruiloften en bedenkt daarbij samen met het bruidspaar
stylingconcepten die passen bij hun persoonlijkheid en stijl. Styling geeft
de dag 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 theatraal, van modern tot over de top.

wit winter
wedding
Wit is zuiver en puur. Je kunt een locatie sfeervol aankleden in

kunt ze natuurlijk allemaal verschillend vullen, maar wel in hetzelfde

verschillende wittinten zoals sneeuwwit, zilverwit of roomwit.

thema. Ik heb gebruik gemaakt van witte en zilveren vaasjes gevuld

Gecombineerd met zilveren accenten krijgt alles een extra

met witte bloemen. Daartussen staan met sneeuw bespoten

glamorous uitstraling. Bij een wit winter wedding denk ik aan
een brandend haardvuur, veel kaarsen, waxinelichtjes, chique
windlichten, wit ‘bont’ en... een heerlijk glas glühwein.

dennenappels, glitterkerstballen en verschillende waxinelichtjes.
Verder heb ik sneeuw ertussen gestrooid. Om het een persoonlijke
touch te geven heb ik ook waxinelichtjes met een lijstje erop gebruikt
en daarin fotootjes van het bruidspaar geplaatst. Verkrijgbaar in de
Weddinggiftshop, zie www.weddinggiftshop.nl

Wensboom
Wil je even heel wat anders dan een gastenboek, plaats dan

Het gebruik van meerdere wittinten geeft een speels effect en een

een wensboom bij de entree. Zet een mooie vaas met daarin

warme uitstraling. Blijf altijd oog voor detail houden. Ik wens jullie

verschillende takken in wit met zilver op

een fantastische winterwedding toe!

een zuil en leg daarnaast op een tafel een
stapeltje luxe papier, eventueel bedrukt met
jullie initialen of namen. De gasten kunnen een
leuke anekdote of wens voor het bruidspaar
opschrijven, rol het op, bind er een lint omheen
en hang het in de wensboom. Meteen een
leuke binnenkomer.

Vaasjes
Op de dinertafel heb ik kleine
zilveren trays met daarop
drie glazen vaasjes geplaatst,
nepsneeuw op het water
gestrooid en witte bloemen erop
gelegd. Voor een echt winters
effect kun je nog wat sneeuw en
pareltjes op de tray strooien.

Stilleven
Een stilleven op een groot zilveren dienblad. Plaats een of meerdere
grote dienbladen door de locatie heen, zo creëer je een eenheid. Je

TROUWEN

Voor meer informatie
of een vrijblijvend
kennismakingsgesprek
over wedding
planning, ceremonie/
meesterschap en
styling, kijk op www.
witenzo.nl (lid bwpn).
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