FEEËRIEKE
SOBERHEID

Party in peace
BIJ EEN SOBER, LANDELIJK INTERIEUR HOORT GEEN KITSCHERIGE
OVERDAAD. MET EEN AANTAL NATUURLIJKE DECORATIES EN ZACHTE
TINTEN HUL JE JE INTERIEUR IN KERSTSFEER ZONDER DE RUST TE
VERLIEZEN WAAR JE ZO DOL OP BENT.
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FEEËRIEKE SOBERHEID

Klaar voor een
feeëriek feest
© Corine Zijerveld

Tekst & styling Wytske Hartog en Sophie van Breda – Fotografie Sarah Van Hove

.. styling ..

STYLISTES
WYTSKE HARTOG &
SOPHIE VAN BREDA
stylexclusief.nl

“Natuurlijke materialen zijn
ideaal om een serene sfeer
te creëren. Combineer dat
met poederige tinten en hier
en daar een glimmend detail
voor een totaalplaatje dat
tegelijkertijd feestelijk en
rustig oogt.”

SPEELS MET KAARSEN

Eucalyptus is niet alleen mooi
mat en groen van kleur, het
geeft je huis ook direct een
heerlijke kerstgeur. Schik een
paar takken eucalyptus losjes
op de schouw. Zet daartussen
nonchalant een aantal kaarsjes.
Gebruik verschillende hoogtes
voor een vrolijk, speels beeld.
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“Bij mij thuis tref je geen kitscherige kerstaccessoires,
geef mij liever 1.001 kaarsjes”
FAMILIEDINER

WYTSKE HARTOG, STYLISTE

Het hoogtepunt tijdens kerst is feestelijk dineren met
familie: eten aan een sfeervol gedekte tafel met een
cadeautjesschaal, een linnen tafellaken, linnen servetten,
gerookt glaswerk en servies in groen- en auberginetinten. Gouden glitters geven een extra feestelijke touch.

NIEUW LEVEN

Een afgebroken tak uit
de tuin krijgt een nieuw
leven boven de tafel. De
tak is bestrooid met
goudkleurig poeder. De
kaarsjes zorgen ervoor
dat de takken mooi
fonkelen boven de
gedekte tafel. Papieren
kerstballen voegen een
extra speels accent toe.
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TIP
Leg een mooi dennentakje, een
dennenappeltje of een eucalyptusblad op het servet in plaats van
een traditionele servetring.
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PERSOONLIJK CADEAUTJE

Een leuk ideetje voor de gasten: een klein, persoonlijk
cadeautje voor hen kopen en dat sierlijk ingepakt op
een schaal leggen. Het is de perfecte opwarmer voor de
eerste gang van het kerstdiner.
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“Blaas – het liefst voor je de tafel dekt –
gouden confetti over de tafel voor
een leuk, feestelijk detail”
SOPHIE VAN BREDA, STYLISTE

SERVIES MIXEN

Door servies in verschillende kleuren en
eventueel zelfs van verschillende merken
te mixen, geef je ieder gerecht een eigen
karakter. Wil je gouden details toevoegen?
Kies dan voor een zwart bestek.
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NOOIT TE VEEL KAARSEN

Maak je huis sprookjesachtig door te
strooien met windlichtjes in alle vormen
en maten. Met Kerstmis kun je nooit te
veel kaarsjes branden.

NATUURLIJKE KRANS

Een natuurlijke krans mag niet ontbreken tijdens de
feestdagen. Hoe vroeger je hem koopt, hoe langer je er
plezier van hebt. Hij is mooi op de voordeur, maar ook op
een wand of liggend op tafel geeft hij een feestelijk effect.
Deze krans is handgedraaid op een strokrans en gemaakt
van uitsluitend natuurlijke materialen.

“De perfecte start van het feest: op kerstochtend de keuken
induiken om de smakelijkste gerechten te creëren”
WYTSKE HARTOG, STYLISTE
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.. productinformatie ..

Houten bankje (189 euro, be-uniq.nl),
bamboe lantaarns (vanaf 45 euro,
stylexclusief.nl), papieren kerstboompjes (prijs op aanvraag,
brostecopenhagen.com), plaid (prijs
op aanvraag, sukha.nl), jurk (prijs op
aanvraag, shop.mango.com)

Kalkstenen schouw (prijs op aanvraag,
pietjonker.nl), glazen windlichtje (prijs
op aanvraag, himla.com), windlicht
kokosnoot (22 euro, stylexclusief.nl)

Papieren lampionnetjes (prijs op
aanvraag, brostecopenhagen.com),
zelfgemaakte lantaarntjes van glas
en koperdraad (prijs op aanvraag,
stylexclusief.nl)

Eetkamerstoelen (289 euro), kunstwerk van Femke Dijkstra (1.650 euro),
zuil met pot (265 euro), bamboe
lantaarntjes (45 euro, alles
stylexclusief.nl). Tafelkleed (prijs op
aanvraag, brostecopenhagen.com)

Schaal (prijs op aanvraag,
aurapeeperkorn.com), metallic
bespoten dennenappels uit het bos

Groot bord, gouden schaaltje, glaswerk, bestek en servet (prijzen op aanvraag, alles brostecopenhagen.com),
medium bord (prijs op aanvraag,
serax.com), porseleinen kommetje
met waxinelichtje (prijs op aanvraag,
himla.com), grote confetti (prijs op
aanvraag, hema.com)

Trap en aanrechtblad van Beal
Mortex (prijs op aanvraag), houten
etagère (98 euro, alles stylexclusief.nl).
Kandelaar (prijs op aanvraag,
oneworldinteriors.com)

Servies (prijs op aanvraag,
brostecopenhagen.com)

Handgedraaide krans op strokrans
met diverse bloemen en planten (prijs
op aanvraag, bloem-lifestyle.nl)

Ronde spiegel met zwarte rand (prijs
op aanvraag, brostecopenhagen.com)

FEESTELIJKE SPIEGEL

Deze ronde spiegel vraagt om een
groen detail met kerst. Eucalyptus
is soepel en vormt zich gemakkelijk.
Tip: schrijf met een uitwisbare stift
een toepasselijke tekst op de spiegel.
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FEEËRIEKE SOBERHEID
.. recept ..

		 Salade
met bosfruit en blauwe kaas
De krachtige, dieprode tinten van wilde bessen en bramen kleuren prachtig bij een glas dieprode
wijn en een mooie, volle tros druiven. In smaak worden deze kleuren nog aangevuld met de warme
tonen van kaneel en de krachtige noot van blauwe kaas om de smaakbeleving compleet te maken.
INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

200 gram rode eikenbladsla
100 gram verse bramen
100 gram blauwe bessen
1 tros rode druiven
4 verse vijgen
200 gram romige blauwe kaas (zoals Bleu d’Auvergne)
100 gram pecannoten
6 takjes verse tijm
1 notenbrood
flinke lik gezouten roomboter
1 el honing
4 el walnootolie
1 tl appelazijn
grof gemalen peper en zeezout
1/2 tl kaneel
AAN DE SLAG

Tekst, recept & fotografie Floor van Dinteren (floorabella.com)

Was de sla en laat de blaadjes drogen op een schone linnen doek. Rangschik de sla op een mooi,
groot bord. Leg de bramen en bessen ertussen.
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Snij een handjevol druiven door de helft en de vijgen in kwartjes en rangschik deze tussen de
bramen en bessen.
Verwarm een koekenpan op het vuur. Doe de pecannoten in de pan en rooster ze in twee minuten
goudbruin en geurig.
Verdeel de noten over de salade, samen met brokjes blauwe kaas.
Rits de blaadjes van de takjes tijm en strooi over de salade. Lekker en perfect van kleur zijn de
bloemetjes van de tijmplant. Deze zijn ook heerlijk in deze rustieke salade.
Maak de dressing: schenk de honing en de walnootolie in een kom. Klop er de appelazijn doorheen,
samen met wat grofgemalen peper, zeezout en wat kaneel.
Schenk de dressing over de salade en serveer met een rustiek warm notenbrood met een lik
gezouten roomboter. Deze salade is ook heerlijk te serveren met een plank vol mooie gerookte
hammen en wat zoete uiencompote.
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FEEËRIEKE SOBERHEID
.. kerstboom ..

Betoverende
boom

Realisatie Lene Bjerre
(prijzen op aanvraag, lenebjerre.com)

Versier je kerstinterieur met deze decoraties
en waan je in een sprookjestafereel.
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1. Kerstballen in bordeauxtinten (9,79 euro tot 11,95 euro, ptmd.nl) | 2. Kerstbomen van papier (prijs op aanvraag, brostecopenhagen.com) |
3. Feestelijk gedekte tafel in grijstinten (prijs op aanvraag, brostecopenhagen.com) | 4. Hanger Plumo van kunststof (2,90 euro, pomax.com) | 5. Krans
Dusty Green, 34 cm (33,75 euro, lenebjerre.com) | 6. Kerstballen van papier (prijs op aanvraag, brostecopenhagen.com) | 7. Kerstballen in lichte tinten
van House Doctor (5,75 euro, societyoflifestyle.com)
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FEEËRIEKE SOBERHEID

Tekst & styling Angelina van Oort – Fotografie Sarah Van Hove
Met dank aan ’t Achterhuis voor de locatie

.. groendecoratie ..
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NATUURLIJKE
kroonluchter
AAN DE SLAG

Maak een verrassende kroonluchter op basis van wilde tijm en dennenappels. Hang
hiervoor bosjes wilde tijm aan een ijzeren ring. Doe dit door de uiteindes van de takken
om de ring te buigen en vast te maken met ijzerdraad. Werk zo de hele ring af. Plak de
dennenappels bovenop de ring met tijm en bevestig hem met ijzerdraad aan het plafond.

Meubels, vloeren en decoratiemateriaal
(prijzen op aanvraag, achterhuis.nl)
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FEEËRIEKE SOBERHEID
.. cadeau inpakken ..

Tekst & styling Angelina van Oort – Fotografie Sarah Van Hove
Met dank aan ’t Achterhuis voor de locatie

TOVEREN
met TAKJES
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AAN DE SLAG

Ga in de tuin op zoek naar mooie
takjes. Ze hoeven niet allemaal recht
te zijn, want door imperfectie wordt
elk kerstboompje uniek. Maak de
takjes op maat zodat ze samen een mooi
kerstboompje vormen. Versier de
twijgjes met touw door het touw
met lijm aan de takjes te bevestigen.
Plak de takjes vast aan elkaar in de
vorm van een kerstboom. Pak het
cadeautje in met papier in een
kleur naar keuze. Versier het met
lint en touw. Plak als laatste het
kerstboompje op het cadeautje. Geef
het kerstboompje nog een sterretje.
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FEEËRIEKE SOBERHEID
.. cadeautips ..
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1. Bruine lamsvacht 90x50 cm (135 euro, bloomingville.com) | 2. Parfum Intimacy Noir (97,95 euro, iciparisxl.nl of iciparisxl.be) | 3. Marmeren vijzel Mortar
(Nicolas Vahé bij societyoflifestyle.com) | 4. Verzorgingsproducten van Meraki (prijs op aanvraag, o.a. bij deens.nl) | 5. Hoge vaas (prijs op
aanvraag, scapaworld.com) | 6. Inpakpapier van House Doctor (8,63 euro, societyoflifestyle.com) | 7. Glazen bonbonnière, burgundy, 10 cm (55 euro,
lyngbyporcelaen.com) | 8. Martini-glas Smoke (17 euro, brostecopenhagen.com) | 9. Luxe geurkaars uit de Private Collection ‘XL Imperial Rose’ (49,50 euro,
rituals.com) | 10. Linnen badjas (89 euro tot 99 euro, timelesslinen.com)
Productie en samenstelling Sarah Van Hove
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