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Château Lacrou
KERSTFEEST IN

TEKST: LOUISE BEVERS - FOTOGRAFIE: JORIS LUYTEN

Sfeervol de feestdagen tegemoet met de stylingtips van onze 

styliste Viv Van Bulck. In haar kerstdroom spelen lichte tinten 

de hoofdrol en worden stijlvol vergezeld door kerstgroen, 

verse bloemen en kaarslicht. Ze haalt alles uit de kast voor een 

onvergetelijke jaarwisseling. 
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Met deze prachtige styling garandeert Viv dit jaar een witte 
kerst. Sereniteit en elegantie vormen de basis voor deze 
feestelijke decoratie. Elk hoekje van het huis vult ze met 

een gezellige sfeer. 

Het knetterende geluid van een haardvuur begroet ons in de biblio-
theek van het kasteel. Een plek om even tot rust te komen met een 
goed boek en een glas whisky in de hand. Deze ruimte werd door 
Viv in een kerstjasje gestoken. Zo schikte ze bovenop de sierschouw 
Tillandsia, dennenappeltjes en enkele bosorchideeën tussen de kunst-
guirlande. Door eveneens met eucalyptus te werken, geeft ze een 
nieuwe kijk op kerstgroen. Omdat warmte centraal staat tijdens de 
feestdagen konden theelichtjes natuurlijk niet ontbreken. Zij kregen 
zowel een plekje op de sierschouw als op het houten tafeltje waar een 
streelzacht konijnenvelletje de basis vormt voor de kerstcreatie. “Hier 
en daar laat ik een kerstbal uit de boom terugkomen in de andere ka-
mers van de woning. Op die manier creëer je eenheid en rust.”  

@

@

Door echt kerstgroen af te wisselen met verse materialen 
verrijk je de ruimte met een typische kerstgeur. Het 
nepgroen zorgt er dan weer voor dat je lang van je 
creaties kunt genieten, zonder in te boeten aan de 
feeërieke uitstraling van de bloemstukken.

Glas Whisky goud hobstar 35 cl €5,79/stuk - Krukje 
hout 40cm x 25cm x 45cm €107, - Kerstbal €15,99/
doos van 6 stuks - Phaelenopsis €14,99/plant met 5 
bloemen - T-Licht Goldie Waxine €7,99 - €5,79 - €3,79 - 
Verkrijgbaar bij Van Gastel by OhGreen
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“Een kunstguirlande is 
een perfect alternatief 
voor een kerstboom”

Een sierlijke guirlande omarmt de gasten in de inkomhal en maakt ze 
nieuwsgierig om de andere kerstdecoraties te ontdekken. Viv drapeerde 
de kunstguirlande rond de trapleuning en koos voor vers groen dat mooi 
indroogt. “Door het verse groen krijgt je guirlande een andere dimensie 
en kun je je gasten toch verwelkomen met een heerlijke geur dat het 
kerstgevoel onmiddellijk aanwakkert. De duizenden fonkelende lichtjes 

geven op hun beurt het geheel een magisch effect.”

@

Viv droomde als kind al van een eigen 
bloemenwinkel. Die droom borg ze echter 
op en ze koos er in plaats daarvan voor 
om jarenlang ervaring op te doen in de 
decoratie- en bloemenwereld. Na 25 jaar 
waagde Viv zich aan een nieuw avontuur 
en begon ze als zelfstandig styliste. Ze geeft 
interieurs en feestjes extra sfeer met haar 
bloemencreaties en bezorgt mensen een 
magische kerst met haar uitmuntende gevoel 
voor interieurstyling.
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“Natuurtinten met 
glamoureus goud op 

het glaswerk”
Terwijl je de laatste voorbereidingen voor het feestdiner 
treft, verzamelen de gasten zich rond het kookeiland. Een 
ongedwongen sfeer onder vrienden vormt het startsein 
voor een onvergetelijke avond. Verwen ze me enkele 
heerlijke hapjes en laat de bubbels rijkelijk vloeien. Voor 
extra feestelijkheid hebben de glazen een gouden randje 
en prijkt boven het kookvuur eveneens een prachtige 

kerstguirlande. 

Soupplate Andalusia 21 cm €19,89 - Champagneglas €6,49 - Serveerplank €17,99 - 
Tapenade €2,69 - Limonade ijzige munt €5,69 - Motivo Prosseco €14,79 - Gold Prosseco 
€34,99 - Kom Ø15 cm €12,29 (PN) - Kom Ø11 cm €11,49 (PN) - Plateau voor 3 potjes 
€28,99 (PN) - Bord Ø28 cm €26,29 - Olijfolie Surface €19,49 - Olijfolie (PN) €10,29 - 
€16,49 - Grissini €4,99 - Mand Catu zwart €19,99
Verkrijgbaar bij Van Gastel by OhGreen
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Een gracieuze woonkamer 
gehuld in een toverachtige 

wintersfeer
Na het aperitief nemen we plaats in de zitkamer die baadt in een rijkelijke 
kerstsfeer. Witte tinten worden stijlvol afgewisseld met goudaccenten en 
geven de ruimte een gracieuze uitstraling. De kerstcompositie die op het 
salontafeltje prijkt geeft alles meer cachet, maar het is de majestueuze 

boom die alle aandacht trekt. 
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Wanneer de verlichting de juiste magische toon zet, krijgt de kerstver-
siering een plaatsje in de boom. Zorg voor een juiste afwisseling van 
vormen en kleuren. De fijne versiering plaats je aan het uiteinde van 
de takken terwijl de zware kerstballen dieper worden gestoken. “Ook 
hier koos ik ervoor om met verse materialen te werken. Het zorgt voor 
een verrassende toets in het kerstgebeuren en het geeft de decoratie 
meer karakter. Tillandsia is een grijs mos dat perfect aansluit bij het 
kleurenschema en het is ook gevriesdroogd verkrijgbaar. Enkele da-
gen voor het kerstfeest plaats ik nog enkele Phaelenopsis Orchideeën 
in de kerstboom. Zij zorgen voor de finishing touch.”

@

@

Kerstbal €15,99/doosje van 6 stuks - Kerstbal glimmend 
€6,99 doos van 18 stuks - Glas dennenappels €19,95/2 
stuks - Glaskegel €3,95 - Krukje hout €107 - Plaid 
nepbont zw/br €129 - Piek glas €8,79 - Kunstkerstboom 
€569 - Champagneglas €6,49 - Kom €12,29/€11,49 (PN)
Verkrijgbaar bij Walter Van Gastel by Oh’Green

Met dank aan:
Styliste Viv Van Bulck, +32 477 35 96 56 - www.vivvanbulck.be

Walter Van Gastel by Oh’Green Sint-Katelijne-Waver
Mechelsesteenweg 146, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel. +32 15 56 91 91 - www.ohgreen.be

Château Lacrou vormde het decor van deze schitterende styling.
Je kan deze vakantiewoning boeken op www.ardenneresidences.com


