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Creatief 
met kerst

KLAAR VOOR HET FEEST
TEKST: LOUISE BEVERS

FOTOGRAFIE: JORIS LUYTEN

Eindelijk kunnen we weer beginnen met 

aftellen naar de gezelligste periode van het jaar. 

Fonkelende lichtjes kleuren het straatbeeld en aan 

de voordeuren hangen zelfgemaakte kransen. Maar 

ook binnenshuis speelt gezelligheid de hoofdrol. 

De medewerkers van onze uitgeverij lieten hun 

creativiteit de vrije loop en genoten samen van een 

sfeervolle kerst in Château Lacrou.
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In de aanloop naar kerst hechten we nog 
meer waarde aan vrienden en familie. 
Elk jaar opnieuw kijken we uit naar de 

gezellige momenten rond de kerstboom en 
aan tafel. Om ons team nog hechter te ma-
ken, keken we samen met de collega’s uit naar 
Kerstmis. Château Lacrou was het prachtige 
decor voor ons kerstfeest.

HARTELIJK ONTVANGST

Met de kerstdagen voor de deur beginnen 
onze groene vingers te jeuken en creëren we 

maar al te graag enkele prachtige bloemcrea-
ties. Traditiegetrouw koos onze hoofdredac-
trice en bloemschikfanate Ilse voor roodtin-
ten en een groene basis. 
Onze creatieveling en handige Harry, Kris, 
maakte met slechts enkele benodigdheden 
een fonkelende kerstster. Een ideale creatie 
om samen met de kinderen te maken. Sprok-
kel enkele takken met dezelfde lengte in het 
bos, leg ze in de juiste positie, maak ze vast, 
draai er een lichtjesslinger omheen en je hebt 
de sfeermaker voor je woonkamer.

Op een basis van piepschuimkegels en een piepschuim-
krans wordt platmos vastgezet met krammetjes. Daarna 
lijmen we verschillende appeltjes verspreid op het mos. 
Hiertussen bevestigen we rozenbottels zodat het geheel 
een vrolijke en speelse uitstraling krijgt. Extra kerstsfeer 
brengen we aan door een lichtjesslinger op batterijen 
rond het geheel te slingeren. De kegels klemmen we vast 
op een tak om ze daarna als kleine boompjes in mooie 
bloempotten te presenteren aan de voordeur.

Rode tinten zetten de toon aan 
de voordeur en geven de gasten 

een warm welkom. 
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Verschillende materialen 
in groentinten maken de 

buitenbar sfeervol
Vertegenwoordigster Sofie weet als geen ander hoe je het 
gezellig maakt. Haar buitenbar nodigt uit om samen urenlang te 
keuvelen en is dus de perfecte locatie voor de welkomstdrankje. 
De vazen van Henry Dean in verschillende tinten worden speels 
gerangschikt op tafel en afgewisseld met natuurlijke materialen. 
Heerlijke hapjes presenteert ze mooi op een houten plank en het 

gouden wijnrekje zorgt voor een originele toets. 

Zachte kussens en plaids verdienen 
eveneens een plekje aan de buitenbar. 

Sofie koos voor een kussen in ribfluweel 
en eentje met print om het geheel speels 
te maken. Het natuurlijke kleurenpalet 

roept een landelijke sfeer op en geeft een 
rustgevend en sereen gevoel. 

Presenteer je hapjes feestelijk op een houten snijplank. 
Zeer eenvoudig en toch enorm stijlvol.



32

La
nd

el
ijk

 W
on

en

33

Omdat sfeer en gezelligheid centraal 
staan tijdens de kerstdagen, kunnen 
warme schapenvachten (van 
Ambertree) natuurlijk niet ontbreken. 
Ze zijn ontzettend eigentijds en geven 
een ongedwongen sfeer aan deze setting. 
Kies voor naturelle uitvoeringen en 
benadruk zo de landelijke touch. 

Warme vachten nodigen 
je uit op het aperitief.
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Linnen stoffen, goudkleurig bestek en 
robuuste houten onderborden geven warmte 
aan het frisblauwe servies. De perfecte 
combinatie voor een landelijke kerst. In het 
midden kronkelen eucalyptustakken speels 
rond de theelichtjes. De bonte kleuren van de 
pauwenveren zorgen voor een subtiel accent 
terwijl de fonkelende lichtjes een ultieme 
kerstsfeer oproepen. Deze tafelsetting nodigt 
de gasten uit voor een onvergetelijk diner. 

Na het aperitief nemen we plaats aan 
een feestelijk gedekte tafel. Met Kerstmis 
halen we alles uit de kast om onze gasten 
te imponeren. Vincent, Annemieke en 
Louise kozen eveneens voor een natuurlijk 
kleurenpalet en laten zien hoe soberheid ook 
feestelijk kan zijn. 

FEESTELIJK TAFELEN
Het zijn vaak de kleine details die het geheel feeste-
lijk maken. Linnen servetten worden versierd met 
een dennentakje in combinatie met een speels naam-
kaartje en het bestek kleurt voor deze aangelegenheid 
goud. Een legio theelichtjes geeft een glimp van speel-
se vlammetjes die samen met de glazen kerstballen in 
verschillende formaten (van Pomax) voor gezellig-
heid zorgen. 
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Aperitief vol liefde

Het hoeft niet steeds overdadig te zijn om klasse uit te stralen. Uit 
deze gedachte vertrok IB Laursen bij het dekken van de tafel voor hun 
gasten. Botanische sferen spelen hier de hoofdrol en benadrukken 
de eenvoud van het servies. Enkele houten elementen, zoals de 
onderbordjes en lepels, zorgen samen met de zwarte placemats en 

linnen servetten voor een luxueuze toets. www.iblaursen.dk 

De tafel is gedekt en de keuken vult zich 
met heerlijke geuren. Wij zijn klaar om 
aan tafel te gaan en te genieten van Pedro’s 
kookkunsten. Samen klinken we op een 
nieuw jaar vol leesplezier voor onze trouwe 
lezers. Wij beginnen 2019 alvast met een 
frisse kijk op de nieuwste interieurtrends 
en kijken ernaar uit om jullie weer te 
verrassen met magazines boordevol 
wooninspiratie. 

We waren te gast bij Château 
Lacrou. Een unieke locatie met een 
betoverend uitzicht waar je met de 
hele familie kunt genieten van een 

exclusief verblijf. 
Château Lacrou staat voor puur 

genieten in een royaal landhuis waar 
gezelligheid de toon zet.

Met dank aan: 
Ambertree - www.ambertree.be

Pomax - www.pomax.be

U kan dit verblijf boeken op 
www.ardenneresidences.com


