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De zon
aan tafel
HET VOORJAAR HAALT STEEVAST VROLIJKHEID IN HUIS EN AAN TAFEL.
EN WERKEN DE WEERGODEN EVEN NIET MEE, DAN HAAL JE DE ZON
GEWOON NAAR BINNEN MET ROZE TINTEN, HIPPE DROOGBLOEMEN EN
EEN VLEUGJE BOHO!

Tekst Bert De Pau
Styling Katrien Sterckx (tableinabox.be) en Kristin Van Eetvelt (kristinvaneetvelt.be)
Fotografie Sarah Van Hove
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BLIJVENDE BLOEMEN

Katrien Sterckx, styliste: “Investeer in een mooie
verzameling droogbloemen voor je tafel of boeket. Als
je ze goed onderhoudt, kun je er jarenlang van genieten.
Bespuit ze met haarlak om ze beter te beschermen tegen
stof en hou ze weg van vocht en langdurig, fel zonlicht.”

NONCHALANTE BOHOSTIJL

Katrien Sterckx, styliste: “De subtiele bohostijl van de
accessoires en de kleurrijke servetten geven de tafel een
nonchalante maar chique uitstraling.”

“Droogbloemen zijn helemaal hip
en zullen dat nog een tijdje blijven”
KATRIEN STERCKX, STYLISTE
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FIJNE GROEFJES

Het servies en de wijnglazen zijn
van Pomax. Kenmerkend voor
het porseleinen servies Mysa
zijn de fijne groefjes die in het
midden samenkomen. Doordat het
servies in reactief glazuur werd
ondergedompeld, kleurt het wit
tijdens het bakken hier en daar beige.
Meer info: pomax.com
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FRISSE FRUITTISANE

De wijnglazen zijn niet gevuld
met roséwijn, maar wel met tisane,
een variatie van thee die gemaakt
wordt zonder theeblaadjes. Culinair
theesommelier Kristin Van Eetvelt
maakt er al jarenlang werk van om
bij elk gerecht de perfecte thee of
tisane te vinden. “In dit geval koos
ik voor een frisse fruittisane met
citroengras, appel, citrus, rozenbottel
en hibiscus”, vertelt ze. “Die smaakt
heerlijk bij de zoete taarten en oogt
ook mooi in het glas.”
Meer info: kristinvaneetvelt.be,
jiting.be
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AFWISSELENDE KLEUREN

Katrien Sterckx, styliste: “Leg het
servet dubbelgebouwen op het bord
en creëer diepte door afwisselende
kleuren. Versier met een bloemetje
of een takje met besjes dat je als
extra decoratie op tafel legt.”

(H)EERLIJK GEBAK

Een feestelijk gedekte tafel is pas helemaal compleet als er ook allerlei lekkers
op verschijnt. Hier werd gekozen voor taarten en cupcakes van Niki’s Bakery.
Gepassioneerde baksters Siri en Hannelore kiezen voor hun creaties steevast
voor eerlijke en authentieke ingrediënten waarvan ze de oorsprong kennen en
weten dat ze met liefde gemaakt zijn. Blikvangers op deze tafel zijn onder meer de
ambachtelijk gemaakte wortelcupcakes en de red velvet stapeltaart.
Meer info: nikisbakery.be

“Een culinaire theebeleving
is altijd een feest voor alle zintuigen”
KRISTIN VAN EETVELT, THEESOMMELIER
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EXTRA DIEPTE

Katrien Sterckx, styliste: “Het roze servet zorgt voor extra diepte
in de tafelstyling. Combineer het met een witte tafelloper of
een linnen tafelkleed voor een extra feestelijke look.” Het juten
mandje is verkrijgbaar via jiting.be.

“Met deze look ben je helemaal klaar
voor een zonovergoten lunch of diner”
KATRIEN STERCKX, STYLISTE
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OVER DE LOCATIE

De foto’s van deze productie zijn genomen
in het ‘Huis op het Beekveld’ van culinair
theesommelier Kristin Van Eetvelt. Midden in
het Tallaartbos, vlakbij het dorpje Koningshooikt,
staat het gerenoveerde landhuis uit 1792. Het huis
werd in 2018 gerenoveerd naar de hedendaagse
manier van leven. Het interieur heeft Oosterse en
Afrikaanse accenten omdat de eigenaars in Afrika
woonden en vaak reizen naar het Oosten. Sinds
zo’n vier jaar vormt deze plek de inspiratie voor
Kristins Culinaire theebelevingen, waar iedereen
(op afspraak) welkom is.
Meer info: kristinvaneetvelt.be
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SFEERHOEKJE(S)

Katrien Sterckx, styliste: “Gebruik je tafeldecoratie
niet alleen voor een etentje. Ook op een salontafel
of buffetkast kun je met dezelfde accessoires een
mooi geheel creëren.”
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