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TAFEL 1

STYLINGTIP
Een kersttafel kan niet zonder pronkstuk. Kies
meteen voor een XL eyecatcher zoals deze
hoge vaas met takken. Zo’n groot stuk met
een paar eenvoudige kerstornamenten is al

Styling: Kristel van Leeuwen/Woon(t)huis
Interieurstyling - Fotografie: Denise Keus
Locatie: De Opkamer, Made

voldoende om een wow-effect te bereiken.

OUD VERSUS NIEUW
Deze fotoshoot vond plaats in de showroom van De Opkamer in Made.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in oude bouwmaterialen zoals oude
eikenvloeren, antieke schouwen en exclusieve natuursteenvloeren.
Dat je met deze authentieke materialen ook een zeer hedendaags,
maar warm ontwerp kunt maken, wordt hier bewezen.
Info: de-opkamer.nl
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Tafel en bank van Artistiek (prijs op aanvraag, artistiek.eu) - Natuurstenen vloer met matte afwerking van De Opkamer, afkomstig uit Italië (€ 155/m2, de-opkamer.nl)
Handgekapte klassieke schouw van De Opkamer met gedetailleerd medaillon in het linteel, gemaakt uit Franse kalksteen, op maat te verkrijgen (€ 5.950, de-opkamer.nl)
XL koperen vaas (privébezit) - Witte carpinustak van Couronne bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 26,50, Woon(t)huis.nl) - Ronde houten kersthangers Wood’y
van Pomax (€1,35, pomax.com) - Kristalvormige houten kersthanger Norland van Pomax (€ 6,65, pomax.com) - Koperen ornament met glitters van Couronne
bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 14,50/10 stuks, Woon(t)huis.nl) - Plaid Lines van Scapa Home (€ 145, scapaworld.com) - Tafelloper Mini Chevron van Scapa Home
(€ 35, scapaworld.com) - Effen roze servet Mini Chevron van Scapa Home (€ 8, scapaworld.com) - Wit servies Porcelino van Pomax (soepkom € 9,35 en dinerbord
€ 12,40, pomax.com) - Bestek Mouvement van Pomax (€ 127,50/24-delige set, pomax.com) - Koperen kerstballen van Via Cannella (tussen € 3 en € 17, viacannella.nl)
Windlichten Charm van Pomax (€ 28,63/set van 3, pomax.com) - Stompkaarsen van PTMD bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 7,09, woonthuis.nl) - Houten kandelaars
van Woon(t)huis Interieurstyling (klein € 14,95 en medium € 19,95, woonthuis.nl) - Kerstboomkaars van Wackx bij Via Cannella (€ 9,50, viacannella.nl) - Ronde koperen
schaal van Via Cannella (€ 39,50, viacannella.nl) - Vierkante koperen schaal van Via Cannella (€ 44, viacannella.nl) - Wijnglas Moustiers van Pomax (€ 11,95, pomax.com)
Champagneglas Moustiers van Pomax (€ 11,30, pomax.com)
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Handgekapte schouw van De Opkamer, gemaakt uit Franse kalksteen, op maat te verkrijgen (€ 2.250, de-opkamer.nl) - Kussen met biesje Lyse van Scapa
Home (€ 62, scapaworld.com) - Effen roze kussen Cosi van Scapa Home (€ 57, scapaworld.com) - Plaid Lines van Scapa Home (€ 145, scapaworld.com)
Wit servies Porcelino van Pomax (soepkom € 9,35 en dinerbord € 12,40, pomax.com) - Aluminium onderbord Small van Pomax (€ 37, pomax.com) - Bestek
Mouvement van Pomax (€ 127,50/24-delige set, pomax.com) - Tafelloper Mini Chevron van Scapa Home (€ 35, scapaworld.com) - Koperen kerstballen van Via
Cannella (tussen € 3 en € 17, viacannella.nl) - Brood Lusciousloaf van Stil Genoegen (€ 6,25, stilgenoegen.nl) - Ronde koperen schaal van Via Cannella (€ 39,50,
viacannella.nl) - Roze servetten Babouch van Scapa Home (€ 14, scapaworld.com)

STYLINGTIP
Ook een vleugje wintergroen mag niet
op de feesttafel ontbreken. Knip een
takje van een naaldboom af en schik
dit in elk glas, of op de borden van je
gasten. Geen naaldboom in de buurt?
Rozemarijn heeft een gelijkaardige look
en ruikt ook nog eens enorm lekker.

Tafelloper Mini Chevron van Scapa Home (€ 35, scapaworld.com) - Wit servies Porcelino van Pomax (soepkom € 9,35 en dinerbord € 12,40,
pomax.com) - Koperen ornament met glitters van Couronne bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 14,50/10 stuks, Woon(t)huis.nl) - Aluminium
onderbord Small van Pomax (€ 37, pomax.com) - Bestek Mouvement van Pomax (€ 127,50/24-delige set, pomax.com) - Wijnglas Moustiers
van Pomax (€ 11,95, pomax.com) - Champagneglas Moustiers van Pomax (€ 11,30, pomax.com) - Koperen kerstballen van Via Cannella
(tussen € 3 en € 17, viacannella.nl) - Windlichten Charm van Pomax (€ 28,63/set van 3, pomax.com) - Stompkaarsen van PTMD bij Woon(t)huis
Interieurstyling (€ 7,09, woonthuis.nl) - Houten kandelaars van Woon(t)huis Interieurstyling (klein € 14,95 en medium € 19,95, woonthuis.nl)
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STYLINGTIP
Kies een afgelijnd kleurschema.
Op deze manier kun je de kersttafel
overdadig decoreren – een must
voor een extra feestelijke touch –
zonder er een chaos van te maken.
Hier werd de hoofdkleur koper
(te zien in de kerstornamenten,
kaarsen en schalen), aangevuld
met roze (linnen) en paars.

Ronde koperen schaal van Via Cannella (€ 39,50, viacannella.nl)
Koperen kerstballen van Via Cannella (tussen € 3 en € 17,
viacannella.nl) - Windlichten Charm van Pomax (€ 28,63/set van 3,
pomax.com) - Stompkaarsen van PTMD bij Woon(t)huis Interieurstyling
(€ 7,09, woonthuis.nl) - Houten kandelaars van Woon(t)huis
Interieurstyling (klein € 14,95 en medium € 19,95, woonthuis.nl)
Kerstboomkaars van Wackx bij Via Cannella (€ 9,50, viacannella.nl)
Vierkante koperen schaal van Via Cannella (€ 44, viacannella.nl)
Aluminium onderbord Medium van Pomax (€ 74,55, pomax.com)
Champagneglas Moustiers van Pomax (€ 11,30, pomax.com)
Wit servies Porcelino van Pomax (soepkom € 9,35 en dinerbord € 12,40,
pomax.com) - Biscotti van Stil Genoegen (€ 5,95, stilgenoegen.nl)
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Natuurstenen vloer met een matte afwerking van De Opkamer, afkomstig uit Italië (€ 155/m2, de-opkamer.nl) - Vierkante koperen schaal van Via
Cannella (€ 44, viacannella.nl) - Aluminium onderbord Medium van Pomax (€ 74,55, pomax.com) - Wit servies Porcelino van Pomax (soepkom € 9,35
en dinerbord € 12,40, pomax.com) - Biscotti van Stil Genoegen (€ 5,95, stilgenoegen.nl) - Champagneglas Moustiers van Pomax (€ 11,30, pomax.com)
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TAFEL 2
STYLINGTIP
Styling en fotografie: Sarah Van Hove en
Stefanie De Neve
Locatie: B&B Biendomo, Reet
i.s.m. Woontheater, Antwerpen

Ga voor een samenhangend kleurenpalet, afgestemd op jouw
interieur. Deze cognackleurige stoelen vragen heel wat aandacht
en kunnen dus perfect aangevuld worden met koperkleurige
accessoires. Een frisse blauwtint zorgt ervoor dat het geheel niet
klassiek wordt, maar net fris en haast scandinavisch.

Tafelkleed van Pomax bij Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Gouden tafeltje van WoonTheater (€ 290, woontheater.be) - Zwarte schaal van WoonTheater
(€ 99, woontheater.be) - Hertje van Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Groen-koperen vazen van Broste Copenhagen (€ 12,30, brostecopenhagen.com) Groen schaaltje van Broste Copenhagen (€ 33, brostecopenhagen.com) - Wijnglazen van Serax (€ 7,35, serax.com) - Waterkaraf lsa van The Recollection (€ 12,50,
therecollection.com) - Bestek van Pomax bij Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Kerstballen bij Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Koperen
bowl van The Recollection (€ 30, therecollection.com) - Koperen tafellamp van The Recollection (€ 275, therecollection.com) - Authentieke grijze bloempot van
WoonTheater (€ 65, woontheater.be) - Houten kerstbomen van D&M depot bij Plantago Schilde (klein € 8,25 en groot € 36,95) - Blauw-groene borden van The
Recollection (prijs op aanvraag, therecollection.com) - Kerststerren (eigendom stylist) - Koperen tray van The Recollection (€ 60, therecollection.com) - Unieke
stenen onderzetter van Woontheater (€ 110, woontheater.be)
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Unieke stenen onderzetter van Woontheater (€ 110, woontheater.be)
Hanger in groen marmer van Broste copenhagen (prijs op aanvraag, brostecopenhagen.com)
Schaaltje in groen marmer van Broste Copenhagen (€ 33, brostecopenhagen.com)

BIJZONDERE OBJECTEN
Een bijzondere styling begint bij bijzondere objecten. Daarvoor gingen wij shoppen
bij WoonTheater: een onconventionele winkel die geen trends volgt, maar ze zelf
creëert. Door hun vele reizen en hun passie voor spullen uit vervlogen tijden,
bieden ze een zorgvuldig samengestelde collectie van unieke stukken, zowel
meubels als accessoires. Ook voor je kerststyling vind je hier gegarandeerd dat
ene object dat de tafel net dat tikkeltje meer uitstraling geeft. Info: woontheater.be

Unieke stenen onderzetter van Woontheater (€ 110, woontheater.be) - Hanger in groen marmer van Broste copenhagen (prijs op aanvraag, brostecopenhagen.com)
Glazen kistje van Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Gouden wijnkurk met hertenhoofd van Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Flesjes van gefumeerd
glas van Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Veertjes van Broste Copenhagen (€ 16,90, brostecopenhagen.com) - Kom van House doctor via wonenlandelijkestijlshop
(€ 9,90/ set van 2, wonenlandelijkestijlshop.nl) - Linnen serviet van Pomax bij Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Groene pannenhouder van The Recollection
(€ 6,50, therecollection.com) - Schaaltje in groen marmer van Broste Copenhagen (€ 33, brostecopenhagen.com)
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ZELF ONTDEKKEN!
Ben je helemaal weg van deze bijzondere locatie? Ga
ze dan lekker zelf ontdekken: B&B Biendomo in Reet is
een gloednieuw logeeradresje. Behalve deze knappe
eetruimte, heeft de B&B 4 ruime kamers met een
privébadkamer ter beschikking. Een ideale uitvalsbasis
voor fiets- of wandeltochtjes in de Rupelstreek.
Info: biendomo.be

Schaal van Casa Vivante via wonenlandelijkestijlshop (€ 34,95, wonenlandelijkestijlshop.nl)
Witte kommen van The Recollection (prijs op aanvraag, therecollection.com) - Grote lepel van
WoonTheater (€ 19, woontheater.be) - Kleine lepel van Pomax bij Van Gastel (prijs op aanvraag,
vangastel.be) - Groene pannenhouder van The Recollection (€ 6,50, therecollection.com)
Rendiervel van Bloomingville via wonenlandelijkestijlshop (€ 219, wonenlandelijkestijlshop.nl)
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Authentiek vierkant plateau van WoonTheater (€ 125, woontheater.be) - Glas met koper van Serax (€ 15,25, serax.com) - Karaf van Serax (€ 27,65,
serax.com - Geel theelichtje van Serax (€ 4, serax.com) - Koperen pot van WoonTheater (€ 65, woontheater.be) - Servies van The Recollection (prijs op
aanvraag, therecollection.com) - Kerstballen bij Van Gastel (prijs op aanvraag, vangastel.be) - Houten kerstboom van D&M depot bij Plantago Schilde
(€ 8,25) - Wijnglas van serax (€ 7,35, serax.com) - champagneglas van Serax (€ 7,55, serax.com) - theelichthouder op koperen staander van Serax
(€ 19,35)
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TAFEL 3
Styling en fotografie: Sarah Van Hove en
Stefanie De Neve
Locatie: Luxus Interieur, Gent

STYLINGTIP
Donkere

kleuren

automatisch

voor

zorgen
een

haast
chique,

upscale uitstraling. Dé trendkleur
van deze winter is Marsala: een
donkerrode tint die perfect bij de
feestdagen past. Met tafellinnen in
Marsala en grijs zit je sowieso goed.

Tafel Tokio in zwart eikfineer bij Luxus Interieur (€ 2.927, luxus-interieur.be) - Fluwelen stoelen Luz by Luz bij Luxus Interieur (€ 759, luxus-interieur.be) - Bordeaux
kussen van Raaf bij Luxus Interieur (€ 37, luxus-interieur.be) - Kast Quadro bij Luxus Interieur (€3.750, luxus-interieur.be) - Koperen objecten bij Luxus Interieur
(€ 290/set van 2, luxus-interieur.be) - Glazen flesvazen van Dame Jeanne bij Luxus Interieur (€ 101 en € 126, luxus-interieur.be) - Rode geurkaars M&Sense bij Van Gastel
(klein € 13,80 en groot € 19,65, vangastel.com)
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Porseleinen lepels van Serax
(prijs op aanvraag, serax.com)
Alle linnen op tafel van Scapa Home
(prijs op aanvraag, scapaworld.com)
Stijlvol Wonen 105

TIJDLOZE BASIS
We kozen deze locatie van Luxus Interieur in Gent
om haar prachtige, tijdloze basis met meubels die
jaren meegaan en up-to-date blijven. Door af en
toe de accessoires te veranderen, zoals tijdens de
feestdagen, gaat zo’n interieur nooit vervelen.
Info: luxus-interieur.be

Marmeren schaal van XL Bloom bij Luxus Interieur
(€ 85, luxus-interieur.be) - Bestek van Scapa Home bij
Luxus Interieur (prijs op aanvraag, luxus-interieur.be)
Alle linnen op tafel van Scapa Home (prijs op
aanvraag, scapaworld.com) - Witte vijzel in marmer van Scapa Home (€ 58, scapaworld.com)
Servies Facing Food van Roel Vandebeek voor Serax
(prijs op aanvraag, serax.com
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Bordeaux plaid van Teixidors bij Luxus Interieur (€ 220, luxus-interieur.be) - Alle linnen op tafel van Scapa Home (prijs op aanvraag, scapaworld.com) - Servies Facing
Food van Roel Vandebeek voor Serax (prijs op aanvraag, serax.com) - Bestek van Scapa Home bij Luxus Interieur (prijs op aanvraag, luxus-interieur.be) - Porseleinen lepels van Serax (prijs op aanvraag, serax.com) - Glazen windlichten van Scapa Home bij Luxus Interieur (€ 49, luxus-interieur.be) - Kandelaars van Van Gastel
(€ 9,45/stuk, vangastel.be) - Zwarte kookpot van Scapa Home bij Luxus Interieur (€ 52, luxus-interieur.be) - Marmeren schaal van XL Bloom bij Luxus Interieur (€ 85,
luxus-interieur.be) - Gevlochten windlichten van dekocandle bij Luxus Interieur (groot € 39, klein € 29,50, luxus-interieur.be) - Donkergrijze vijzel in marmer van Scapa
Home (€ 69, scapaworld.com) - Glazen van Klaar Prims bij Luxus Interieur (€ 41,50, luxus-interieur.be) - Karaf van Klaar Prims bij Luxus Interieur (€ 115, luxus-interieur.be)
Rode dennenappel van Van Gastel (€ 4,35/stuk, vangastel.be) - Kleine schaaltjes van Rina Menardi bij Luxus Interieur (€ 24, luxus-interieur.be)
Stijlvol Wonen 107

Theelichten bone china (€ 19, 50) - Konijnenvachtje
(€ 19,50) - Schaaltje van Astier de Villate (€ 60)
Kom van Astier de Villate (€ 60) - Schaaltje (€ 37,50)
Alles via Oogenlust: oogenlust.com - Chocoladecreaties van Jacques van Bragt (jacquesvanbragt.nl)

TAFEL 4
Styling: Oogenlust - Fotografie: Denise Keus
Locatie: Vergaderlocatie Huize De Brink debrink-waalre.nl

STYLINGTIP
Met een witte kersttafel zit je sowieso goed. Stylist Paul van Oogenlust:
“Maak je witte kerst speciaal door een echte eyecatcher op tafel te zetten
zoals deze onconventionele kerstboom. Hij is hoog genoeg zodat je je
tafelgenoten gemakkelijk ziet zitten. Door de aankleding met witte lampjes,
mondgeblazen hangers en seleniet – een mineraal dat ook wel eens
engelensteen wordt genoemd – zit je onder een magisch wit scherm.”

Kerstornamenten (vanaf € 5) - Pegel in Seleniet (€ 7,50) - Theelichten bone china (€ 19, 50) - Konijnenvachtje (€ 19,50) - Schaaltje van Astier de Villate (€ 60)
Kom van Astier de Villate (€ 60) - Rond bord (€ 62,50) - Ovaal bord (€ 100) - Schaaltje (€ 37,50) - Alles via Oogenlust: oogenlust.com
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STYLINGTIP
Paul van Oogenlust: “Houd het deze
kerst lekker nonchalant. Het hele jaar
door moeten we al presteren, dus
tijdens de feestdagen mag je het eens
relaxed aanpakken. Met een mooi
servies

en

ambachtelijk

gemaakte

objecten heb je een goede basis die
gegarandeerd de sfeer zet. Plaats alles
bij elkaar op tafel en laat je gasten
zichzelf bedienen.”

Grote vaas van Mobach (prijs op aanvraag)
Houten zuil (€ 300) - Kleine vaas van
Henri Dean (prijs op aanvraag) - Rechthoekige schaal van Des Pots (€ 40) - Ovalen
schaaltje (€ 45) - Glazen kerstboompjes
van Sempre (vanaf € 36,50) - Bistrovaasje
van Sempre (vanaf € 13,50) - Kaarsen (vanaf
€ 12,50) - Kerstornamenten (vanaf € 5)
Pegel in Seleniet (€ 7,50)
Alles via Oogenlust: oogenlust.com
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Kerstornamenten (vanaf € 5) - Pegel in Seleniet (€ 7,50) - Theelichten bone china (€ 19, 50) - Konijnenvachtje (€ 19,50) - Schaaltje van Astier de Villate (€ 60)
Kom van Astier de Villate (€ 60) - Rond bord (€ 62,50) - Ovaal bord (€ 100) - Schaaltje (€ 37,50) - Alles via Oogenlust: oogenlust.com
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ZITKAMER 1

Kussen van Pomax (€ 44,98, pomax.com) - Zilveren kerstballen
van Couronne bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 5,05, woonthuis.nl)
Zilveren schaaltje van Via Cannella (€ 9,50, viacannella.nl)

Styling: Kristel van Leeuwen/Woon(t)huis
Interieurstyling - Fotografie: Denise Keus
Locatie: De Opkamer, Made

BIJZONDERE MATERIALEN
Deze zitkamer in de showroom van De Opkamer
in Made is één en al gezelligheid door het gebruik
van warme kleuren en bijzondere materialen. De
basis met een knappe natuurstenen vloer en een
antieke haard zorgt vanzelf voor een upscale look.
Bourgondische dallen (Franse kalkstenen vloer met bijzondere kleurschakering) van De Opkamer, met de hand afgewerkt (€ 215/m2, de-opkamer.nl) - Sofa (privébezit) Fake fur plaid van Rietveld Bloemisten (€ 237,95, rietveldbloemisten.nl) - Houten dienblad van PTMD bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 74,95, Woon(t)huis.nl) - Fake fur
kussen van Riverdale bij Stil Genoegen (€ 27,95, stilgenoegen.nl) - Kleine kussentjes van Linum bij Via Cannella (€ 22, viacannella.nl) - Kussen met print van Pomax (€ 44,98,
pomax.com) - Kussen Ivva viscose-fluweel van Pomax (€ 60,95, pomax.com)
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Info: de-opkamer.nl
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Zilveren schaaltje van Via Cannella (€ 9,50, viacannella.nl)
Theelicht met etnische print van Via Cannella (klein € 2,50 of
medium € 4,50, viacannella.nl) - Donkergroen theelicht met
bolletjes van PTMD bij Via Cannella (€ 4, viacannella.nl)
Groen theelicht met gouden binnenkant van PTMD bij
Via Cannella (€ 7,10, viacannella.nl) - Zilveren vaas van
Via Cannella (€ 28, viacannella.nl) - Hert van Couronne via
Woon(t)huis Interieurstyling (€ 14,50, woonthuis.nl)

STYLINGTIP
Geen ruimte voor een kerstboom?
Of gewoon geen fan van een
boom in huis? Ga dan voor een
subtiele groendecoratie. De haard
is hier een perfecte plaats voor.
Met een eenvoudige dennentak en
wat kerstornamenten of een hoorn
krijg je toch de kerstsfeer in huis.

Natuurstenen vloer met een matte afwerking
van De Opkamer, afkomstig uit Italië (€ 155/m2,
de-opkamer.nl) - Fake fur kussen van Riverdale
bij Stil Genoegen (€ 27,95, stilgenoegen.nl)
Hert van Couronne via Woon(t)huis Interieurstyling
(€ 14,50, woonthuis.nl) - Kaars van Pomax
(€ 2,92, pomax.com) - Theelicht van Via Cannella
- (€ 2,50, viacannella.nl) - Vergrijsde dennentak
van Couronne bij Woon(t)huis Interieurstyling
(€ 19,25, woonthuis.nl) - Zilveren kerstballen
van Couronne bij Woon(T)huis Interieurstyling
(€ 5,05, woonthuis.nl)
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STYLINGTIP
De

feestdagen

kunnen

niet

zonder

kaarsjes.

Combineer verschillende
modellen

theelichten

voor een verrassend en
dynamisch resultaat. Voor
de rust en eenheid houd
je het best wel bij één
kleur, zoals groen-blauw.

Bourgondische dallen (Franse kalkstenen vloer met bijzondere kleurschakering) van De Opkamer, met de hand afgewerkt (€ 215/m2, de-opkamer.nl) - Handgekapte
schouw van De Opkamer, gemaakt uit oude Franse kalksteen, de vuurmond is gemaakt met vuurvaste stenen die achteraf gecementeerd werden, op maat verkrijgbaar
(€ 6.950 en antieke Franse haardplaat € 975, de-opkamer.nl) - Salontafel (privébezit) - Houten dienblad van PTMD bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 74,95, Woon(t)huis.nl)
Blokkaarsen van Pomax (tussen € 2,95 en 18,60, pomax.com) - Lichtgroen theelicht van PTMD bij Via Cannella (€ 7,10, viacannella.nl) - Donkergroen theelicht
met bolletjes van PTMD bij Via Cannella (€ 4, viacannella.nl) - Groen theelicht met gouden binnenkant van PTMD bij Via Cannella (€ 7,10, viacannella.nl) - Theelicht
met etnische print van Via Cannella (klein € 2,50 of medium € 4,50, viacannella.nl) - Zilveren vaas van Via Cannella (€ 28, viacannella.nl) - Hert van Couronne via
Woon(t)huis Interieurstyling (€ 14,50, woonthuis.nl) - Zilveren schaaltje van Via Cannella (€ 9,50, viacannella.nl) - Rieten mand van Via Cannella (€ 44,50, viacannella.nl)
Plaid van Knit Factory bij Via Cannella (€ 79,95, viacannella.nl) - Fake fur kussen van Riverdale bij Stil Genoegen (€ 27,95, stilgenoegen.nl) - Vergrijsde dennentak
van Couronne bij Woon(t)huis Interieurstyling (€ 19,25, woonthuis.nl) - Koehoorn van Via Cannella (€ 58, viacannella.nl) - Zilveren kerstballen van Couronne bij
Woon(t)huis Interieurstyling (€ 5,05, woonthuis.nl)
120

ZITKAMER 2
Styling en fotografie: Sarah Van Hove en
Stefanie De Neve
Locatie: Luxus Interieur, Gent

STYLINGTIP
Deze XL sofa van interieurwinkel Luxus Interieur
is de ideale uitvalsbasis voor een uitgebreid
aperitief. Zorg voor extra kussens, zodat
iedereen comfortabel zit tijdens het borrelen.
Salontafel van Linteloo bij Luxus Interieur (€ 1.950, luxus-interieur.be) - Wijnglas van Scapa Home bij Luxus Interieur (€ 15, Luxus-interieur.be) - Gevlochten windlichten van dekocandle bij Luxus Interieur (groot € 39, klein € 29,50, luxus-interieur.be) - Kerstobject in gouddraad van Van Gastel (€ 4,65, vangastel.be) - Linnen van Scapa
Home (prijs op aanvraag, scapaworld.com) - Gouden appeltjes bij Luxus Interieur (vanaf € 18, luxus-interieur.be) - Witte vaas van Scapa Home bij Luxus Interieur (€ 96,
scapaworld.com) - Kunstobject Sculpture Raku Parels bij Luxus Interieur (€ 4.999, Luxus-interieur.be) - Schilderij van Sabine Maes bij Luxus Interieur (€ 3.400, Luxusinterieur.be) - Sofa bij Luxus Interieur (v.a. € 8.315 tot € 15.995, luxus-interieur.be) - Grote schaal van Rina Minardi bij Luxus Interieur (€ 221, luxus-interieur.be) - Kleine
schaaltjes van Rina Menardi bij Luxus Interieur (€ 24, luxus-interieur.be) - Bordeaux plaid van Teixidors bij Luxus Interieur (€ 220, luxus-interieur.be) - Zilveren kussen van
Van Gastel (€ 20,45, vangastel.be) - Grijs kussen van J-Line bij Van Gastel (€ 18,95, vangastel.be) - Linnen bordeaux kussen van Broste Copenhagen (prijs op aanvraag,
brostecopenhagen.com) - Bijzettafeltje cup of tea bij Luxus Interieur (€ 595, luxus-interieur.be) - Schaaltje van Rina Menardi bij Luxus Interieur (€ 118, luxus-interieur.be)
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Een bijzettafeltje is ook handig zodat gasten
niet met hun glas in de handen blijven zitten.
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STYLINGTIP
Leuk idee voor het aperitief: maak een kast of
sidetable vrij voor een klein aperitiefbuffet.
Je gasten zullen zich sneller thuis voelen als
ze zichzelf mogen bedienen. Bovendien is
zo’n buffet een echte conversation starter.

Houten plateau van Scapa Home (€ 76, scapaworld.com) - Marmeren ijskoeler van Scapa Home (€ 84, scapaworld.com)
Marmeren vijzel van Scapa Home (€ 58, scapaworld.com) - Witte vaas van Rina Menardi bij Luxus Interieur (€ 180,
Luxus-interieur.be) - Glazen schaal van Scapa Home bij Luxus Interieur (€ 34, Luxus-interieur.be) - Glazen van Klaar
Prims bij Luxus Interieur (€ 41,50, luxus-interieur.be) - Linnen van Scapa Home (prijs op aanvraag, scapaworld.com)
Gouden appeltje bij Luxus Interieur (vanaf € 18, luxus-interieur.be) - Potje in wit marmer van Scapa Home (€ 35,
scapaworld.com)
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Kunstwerk in brons van Jacques Van Roose bij Luxus Interieur (€ 1.369, luxus-interieur.be) - Rode theelichtjes bij Luxus Interieur (€ 13/stuk, luxus-interieur.be) - Rode
dennenappel van Van Gastel (€ 4,35/stuk vangastel.be) - Geurkaars Onno bij Luxus Interieur (prijs op aanvraag, luxus-interieur.be) - Zwarte draadmand XLBoom
(€ 79,50, luxus-interieur.be) - Linnen van Scapa Home (prijs op aanvraag, scapaworld.com) - Zeteltje Luz bij Luxus Interieur (€ 759, luxus-interieur.be) - Kussen Marsala
van Raaf bij Luxus Interieur (€ 37, Luxus-interieur.be) - Schilderij van Daisy Boman bij Luxus Interieur (Prijs op aanvraag, luxus-interieur.be) - Salontafel van Linteloo bij
Luxus Interieur (€ 1.950, luxus-interieur.be) - Marmeren schaal van Jules Wabbes bij Serax (€ 53,40, serax.com) - Wijnglas van Scapa Home bij Luxus Interieur (€ 15,
luxus-interieur.be)
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ZITKAMER 3
Styling: Oogenlust
Fotografie: Denise Keus

STYLINGTIP
Houd het eenvoudig, is de gouden tip
van Oogenlust. Stylist Paul: “dit jaar
geen kerstboom, maar een grote, mooie
vaas met bijvoorbeeld sneeuwbes voor
een winterse look. Verder zorg je voor
een aangename geur – met een mooie
geurkaars – en voor een paar mooie
salontafelboeken. Deze kunnen de
conversatie echt een boost geven. Ik
koos voor een mooi boek over geluk,
erg passend bij de feestdagen.”

Vaas van Sempre (€ 380) - Geurkaars van Baobab
Collection (€ 185) - Boek Geluk (€ 25) - Boek Paris
(€ 60) - Boek Les Brasseries de Paris (€ 89)
Alles via Oogenlust: oogenlust.com
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Vaas van Sempre (€ 380) - Geurkaars van Baobab Collection (€ 185) - Boek Geluk (€ 25) - Boek Paris (€ 60) - Boek Les Brasseries de Paris (€ 89)
Alles via Oogenlust: oogenlust.com
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Vaas van Sempre (€ 380)
Glazen kerstboompjes van Sempre (vanaf € 36,50)
Alles via Oogenlust: oogenlust.com

STYLINGTIP
Stylist Paul van Oogenlust: “Kerst is het
feest van het licht, daarom is een mooie
krans met talloze kaarsen echt wel op
zijn plaats. Ook mooi kristal dat het licht
reflecteert hoort erbij.”

SFEER OPSNUIVEN
Extra inspiratie vind je gegarandeerd tijdens de
kerstsfeerdagen van Oogenlust in november. Op
5, 6, 12, 13, 19 en 20 november wordt het domein
Oogenlust helemaal in licht, gezelligheid en
warmte ondergedompeld. Een bezoekje waard.
Info: oogenlust.com

Glazen kerstboompjes van Sempre (vanaf € 36,50)
Krans van appelhout (prijs op aanvraag)
Kaarsen (vanaf € 3,50)
Alles via Oogenlust: oogenlust.com

132

Stijlvol Wonen 133

