Wolterinck Event Decoration
		 creëert sprookjes
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Dreammakers

Martin van Hemert is
samen met Anne van
Vorden verantwoordelijk
voor Wolterinck Event
Decoration.

Tekst: Erwin Feekes / Fotografie: Karen Kaper
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‘Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers
ophangen.’ Bij Wolterinck Event Decoration in Laren hebben
ze het ophangen van de slingers tot kunst verheven, dus in
weerwil van het aloude spreekwoord kunt u het beter aan
hen overlaten. U weet dan zeker dat uw feest nog lang in
herinnering zal blijven. Misschien iets om bij stil te staan met
het oog op de komende feestdagen.
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WIJ DENKEN

Plantaardig
NOG STEEDS

De voormalige bloemenwinkel van Marcel Wolterinck is in ruim twintig jaar tijd uitgegroeid tot

een stijlimperium van internationale allure, gevestigd aan het Zevenend in Laren. Creatieve
geest die hij is, ontdekte Wolterinck al vrij snel dat het decoreren en opluisteren van unieke
gebeurtenissen, zoals bruiloften, jubilea, recepties en premières, perfect aansloot bij zijn bezigheden en ambities. Event Decoration is één van de oudste bedrijfsonderdelen van Wolterinck.
Maar hoe omvangrijk en bijzonder de opdrachten nu soms ook mogen zijn, tot op de dag van
vandaag zijn het de bloemen die inspireren tot de meest fantastische decoratieconcepten.
Martin van Hemert, samen met Anne van Voorden verantwoordelijk voor Wolterinck Event
Decoration, zegt het zo: ‘Wij denken nog steeds plantaardig. Eerst kijken we welke bloemen
en planten de essentie van een gebeurtenis verbeelden en opluisteren en van daaruit ontstaan
de ideeën voor het totale decoratieconcept. De gehele omgeving moet een kloppend geheel
vormen in de breedste zin van het woord, geperfectioneerd tot in de kleinste details. Bloemen
zijn het vertrekpunt en de inspiratiebron voor alles.’

Gevoel, warmte, sfeer en emotie
Wolterinck Event Decoration richtte zich aanvankelijk overwegend op de particuliere markt
en wordt tegenwoordig ook meer en meer ingeschakeld door het bedrijfsleven. Dat is niet
verwonderlijk, want het decoreren van een happening van enige omvang is geen sinecuur,
dat geef je liever uit handen aan mensen die er verstand van hebben. Bij Wolterinck hebben ze
meer dan alleen dat.
Van Hemert: ‘Wij zijn met twee mensen binnen Wolterinck verantwoordelijk voor Event Decoration en we hebben natuurlijk alle andere bedrijfsonderdelen waarop wij kunnen terugvallen.
Wolterinck Event Decoration werkt tailormade en primair vanuit de klant. Eerst zijn er gesprekken, dan zoeken we de juiste sfeer en inspiratie om te komen tot een bijzonder decoratieplan.
Maar het is geen exacte wetenschap, we laten altijd ruimte voor improvisatie.’ Zo maakt Event
Decoration (vrijwel) alles mogelijk, op welke locatie dan ook. Bloemen zijn en blijven hierbij
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‘Wij zoeken de juiste sfeer

de basis. Het draait volgens Martin van Hemert allemaal om gevoel, warmte, sfeer en emotie.

en inspiratie om tot een

‘Wij luisteren naar de klant; wat voor indruk wil men maken, welke beleving moet er worden

bijzonder decoratieplan te

neergezet. Het is een kwestie van communiceren en van aanvoelen. Gasten moeten direct bij

komen. Bloemen zijn het

binnenkomst in de sfeer komen, die de gastheer of –vrouw voor ogen had. Het verrassingsele-

vertrekpunt voor alles.’

ment speelt daarbij een grote rol en direct daarna moet iedereen zich thuis voelen.’ Martin kan >
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Het White Warm Winter Dinner
bij Wolterinck was een sprookje
en maakte diepe indruk op alle
aanwezigen.
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Wat

WIJ DOEN IS ONMISKENBAAR
WOLTERINCK
zich veel decoratieprojecten herinneren die een diepe indruk achterlieten bij de gasten en zelfs
bij de mensen van Wolterinck, die het mogelijk maakten, zoals het White Warm Winter Dinner
aan het begin van het jaar, in het pand van Wolterinck. Alles werd daarbij uit de kast gehaald
om een schitterend sprookje te creëren.
‘Het thema was wit, dus ook werkelijk alles moest wit zijn. We hebben de hele ruimte leeggehaald, de muren wit geverfd, de vloer voorzien van wit tapijt en vervolgens de hele ruimte

Feestelijke kerstmaand bij
Wolterinck Flowers

prachtig in het wit aangekleed. Zelfs de dress code was wit, dus alles klopte tot in details. Vanuit
de hoogte daalden honderden fonkelende zilveren draden neer tot vlak boven de tafel, met
aan het uiteinde een glazen kelkje met daarin een witte ranonkel. Dat was al feeëriek en toen

Wolterinck Flowers is dit jaar Sophistica-

de kaarsen op tafel werden aangestoken, begonnen die ranonkels onverwacht in hun kelk te

ted Chique. De kerstdagen staan in het

dansen door de opstijgende warmte, toen was het sprookje helemaal compleet.’

teken van genieten, samenzijn en proeven, kortom: celebration.

De signatuur van Wolterinck

Met haar decoraties legt Wolterinck de

Eén van de peilers van het succes is volgens Martin van Hemert dat Event Decoration door de

nadruk op een warme, sobere en vooral

jaren heen trouw is gebleven aan haar manier van werken en aan de stijl van Wolterinck.

elegante Kerst.

‘We nemen de klant en zijn of haar wensen altijd als uitgangspunt, maar zullen niet tegen onze
stijl ingaan. Het is juist die stijl waardoor klanten bij ons komen, zij kiezen bewust voor de sig-

Wolterinck Event Decoration

natuur van Wolterinck. Wij zijn niet trendgevoelig, want we hebben onze eigen identiteit. Onze

Zevenend 33e

stijl is ontstaan en uitgegroeid in de afgelopen twintig jaar. Ooit was het misschien allemaal

1251 RL Laren – NH

wat barokker, wat klassieker en nu is het strakker, meer ingetogen, maar alles wat wij doen

035 – 53 83 909

is nog steeds onmiskenbaar Wolterinck. Zo ook onze klantbenadering. Wij creëren voor een

www.wolterinck.com

vooraf vastgesteld budget het maximaal haalbare. Het kan heel kostbaar worden, maar dat

events@wolterinck.com

hoeft dus helemaal niet.’ Wolterinck Event Decoration doet een groot aantal events per jaar,
van een intiem diner tot een feest met meer dan duizend gasten. Soms leveren ze alleen een
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Wolterinck Flowers

deel van de decoraties en doen de styling, maar op het gebied van decoratie doen zij het liefst

Torenlaan 2

alles, van a tot z.

1251 HJ Laren – NH

Martin van Hemert: ‘Als wij het hele plaatje mogen doen, dan is het resultaat het hoogst

035 – 53 83 597

haalbare. Bijvoorbeeld een huwelijk van het boeket voor de bruid tot de aankleding van het

www.wolterinck.com

stadhuis, de kerk en het diner en feest ’s avonds – alles in één stijl. Dan kun je echt iets onver-

contact@wolterinck.com

getelijks creëren.’ 
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