
Stijlvol Wonen toont je alle ingrediënten voor een ingetogen, maar 
hartelijk feest met jouw inner circle. Koester het moment van samenzijn, 

met lekker eten, een goede fles wijn en gesprekken rond het vuur. 

Tekst Jasper De Spiegeleer – Styling & productie  Stefanie De Neve  

Fotografie Laura Willems – Food Margot Laporte/Tabloo Margot – Groenstyling Mathilde Seghers/ Tilly’s Bouquet

Met dank aan Wijndomein Valke Vleug voor de locatie 

Een intiem feest

DE GROTE KERSTSTYLING
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AFTELLEN 

Stuur je je gasten 
vooraf een 
uitnodiging? Dan 
is dit je kans om 
ze te laten weten 
dat ze een extra 
warme trui en 
wandelschoenen 
voor de wandeling 
mogen meenemen.

Handgemaakte vaas van keramiek van Ghesq (prijs op aanvraag, ghesq.com)
Rond plateau van Mortex via Geraldine Van Heuverswyn Interiors (€ 170, geraldinevanheuverswyn.be)
Linnen servet via Items (prijs op aanvraag, items-knokke.com)
Wijnglazen van Jancis Robinson Glassware via Vinetiq (€ 84 per set van twee glazen, vinetiq.eu)

Kaarsenhouders van albast via Home of Geraldine (€ 23, homeofgeraldine.com)
Kerstkaartje Merry Christmas van Kartotek Copenhagen (€ 4, kartotekcopenhagen.com)
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WISSEL VAN PLEK 

Na de borrel op het dakterras is het 
tijd voor soep en een wandeling. 
Want wie zegt dat je de hele tijd aan 
tafel moet zitten? Door gerechtjes 
op verschillende locaties te serveren 
ontstaat er een ongedwonen sfeer. 
Niets moet, alles mag. 

Qualitytime met je geliefden, 
daar draaien de feestdagen om
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Warm je handen aan 
een kom dampende 
pompoensoep. 
Laat je gasten gerust 
zelf opscheppen

EASY & TASTY

Margot Laporte verzorgt met Tabloo 
Margot etentjes en feesten op maat, 
met familiale gezelligheid als grootste 
prioriteit. Hoe houd je het gezellig 
buiten? Margot: “Bij deze temperaturen 
zijn mensen buiten het liefst in 
beweging. Zorg daarom voor gerechten 
die je gemakkelijk terwijl je staat of met 
één hand kunt eten.”

Mok, serveerkom en klein schaaltje van black pottery via Indigena (€ 25, € 44 en € 10,  indigena.be) 
Geruite, linnen servet van Maison de Vacances via Objet Trouvé (€ 16, objet-trouve.be)  
Houten planken van Geraldine Van Heuverswyn Interiors (€ 125, geraldinevanheuverswyn.be) 
Handgemaakt keramiek van Ghesq (prijs op aanvraag, ghesq.com) 
Lepels van Ann Demeulemeester voor Serax (€ 14,45, serax.com) 
Kannetje uit de S.Pellegrino-collectie van Charles Kaisin voor Serax (€ 6,50, serax.com)
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WELKOM BIJ VALKE VLEUG, A WINERY BY VINETIQ

Op dit unieke Belgische wijndomein draait alles om beleving en proeven. Het domein 

maakt Valke Vleug wijn, waarvan de eerste jaargang in november verschijnt. Daarnaast 

is het ook het thuis van wijnboetiek Vinetiq, die naast de Valke Vleug wijn, een uniek en 

uitgebreid assortiment cool climate wijnen distribueert over de hele wereld. Zoals de 

naam doet vermoeden, worden cool climate wijnen gemaakt in een koeler wijngebied. 

Wijndomein Valke Vleug in Liezele is ontworpen door toparchitect Vincent Van Duysen. 

Voor het interieur en de kunstcollectie werd er gerekend op de art gallery en het 

interieurteam van Axel Vervoordt. Je voelt aan alles dat deze plek gecreëerd werd door 

mensen met enorm veel passie en oog voor detail. Het hele landgoed, met wijnhoeve 

en wijnmakerij, is een architecturale parel die volledig in harmonie is met zijn omgeving. 

Zo heeft het beton exact dezelfde tint als de zandleembodem van de wijngaard. 

Zin om wijndomein Valke Vleug, wijnthuis van Vinetiq, zelf te ontdekken? Check de 

lezersaanbieding op p. 93 of bekijk de Vinetiq agenda voor bijzondere events op het 

domein. Er zijn ook privérondleidingen en/of wijnproeverijen op afspraak mogelijk en de 

locatie is ook te huur voor je eigen (bedrijfs)feest, vergadering of event op maat. 

valkevleug.be & vinetiq.eu

Dutch Oven Sudderpot en Junko driepoot van Barbecook (€ 49 en € 189, barbecook.com)
Soeplepel van black pottery via Indigena (€ 30, indigena.be)
Wijnglazen van Jancis Robinson Glassware via Vinetiq (€ 84 per set van twee glazen, vinetiq.eu)

Amêijoas à Bulhão Pato, 
een Portugees gerecht 
met venusschelpen, is 
een perfecte appetizer. 
De geurige mix van 
kruiden doet de 
smaakpapillen tintelen. 
Een goed glas witte 
wijn maakt het geheel 
helemaal af
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Lachen, proeven en praten 
in de buitenlucht ... in een 
ongedwongen setting komen de 
mooiste momenten naar boven

Handgemaakt keramiek van Ghesq (prijs op aanvraag, ghesq.com) 
Schapenvacht via Skinland (prijs op aanvraag, skinland.be) 
Wijnglazen van Jancis Robinson Glassware via Vinetiq (€ 84 per set van twee glazen, vinetiq.eu)
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SUBTIEL GROEN 

Tilly’s Bouquet is het geesteskind van 
Mathilde Segers. Zij maakt prachtige 
seizoensgebonden boeketten, 
bloemdecoraties voor trouwfeesten 
en organiseert workshops. Voor dit 
feest verzorgde Mathilde al het groen 
op en rond de tafel. “Ik heb kleine 
takjes op de borden gelegd, die mooi 
passen onder of naast je servet. 
De tafel is echt prachtig en 
daarom hield ik de groene
 aanvulling zo subtiel.”

Handgemaakt keramiek van Ghesq 
(prijs op aanvraag, ghesq.com)
Linnen servet en marmeren servetring via 
Geraldine Van Heuverswyn Interiors (€ 18 en 
€ 45, geraldinevanheuverswyn.be)
Koperen kandelaars van Thomas Serruys via 
Geraldine Van Heuverswyn Interiors (vanaf  
€ 60 per stuk, geraldinevanheuverswyn.be)
Bestek van Ann Demeulemeester voor Serax 
(24-delig, € 329, serax.com)
Terracotta vaas via Items (prijs op aanvraag, 
items-knokke.com)
Wijnglazen van Jancis Robinson Glassware  
via Vinetiq (€ 84 per set van twee glazen, 
vinetiq.eu)

Tijd om naar binnen te gaan 
en op te warmen. De kaarsen 
aan en we mogen aan tafel
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Glazen karaffen en messing dop van Geraldine Van Heuverswyn 
Interiors (€ 104 en € 16, geraldinevanheuverswyn.be) 
Handgemaakt keramiek van Ghesq (prijs op aanvraag, ghesq.com)

“Linnen is overbodig 
op deze prachtige 
tafel. Laat het tafelblad 
spreken. Trek het 
stoere van het hout 
door in je keuze voor 
donker, handgemaakt 
keramiek. Zo ontstaat 
een puur tafereel”
Stefanie De Neve

“Ik heb alles zo natuurlijk mogelijk 
gehouden. De tak boven de tafel heb ik 
gevonden in het bos. Als je dingen uit de 
natuur haalt, hebt je altijd een uniek stuk”
Mathilde Seghers
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(Oven)schalen van black pottery via Indigena (vanaf € 29, indigena.be)
Handgemaakte, keramieken schaal van Ghesq (prijs op aanvraag, ghesq.com)

“Durf serviezen te 
combineren. Die variatie 
maakt de feesttafel speels 
en nonchalant. Investeer in 
verschillende unieke stuks 
die samen toch een sterk 
geheel vormen” 
Stefanie De Neve 

“Ik heb bij de 
traditionele 
kerstkalkoen kleurrijke 
bijgerechten 
geserveerd. Zo kan 
iedereen elkaar 
bedienen. Voor 
mij heeft dat meer 
charme dan een 
gepresenteerd bord”
Margot Laporte Handgemaakt keramiek van Ghesq (prijs op aanvraag, ghesq.com)

Linnen servet en marmeren servetring van Geraldine Van 
Heuverswyn Interiors (€ 18 en € 45, geraldinevanheuverswyn.be)

Wijnglazen van Jancis Robinson Glassware via Vinetiq (€ 84 per set 
van twee glazen, vinetiq.eu)
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BOOM ZONDER FRANJE

Mathilde Seghers houdt 
het graag eenvoudig: “Mijn 
moeder is keramiste en 
maakte deze sterren van 
porselein. Geen enkele vorm 
is hetzelfde. De sterren geven 
samen met de lichtjes een 
heel sfeervol effect, zonder 
overdreven opvallend te zijn 
zoals kerstballen en slingers.”

Nordman via Tuinplantencentrum De Pauw 
(260 cm, € 85, tuinplantendepauw.be)

Kerstverlichting via Van Uytsel  
(prijs op aanvraag, vanuytsel.be)

Sterren van porselein van Tilly’s Bouquet  
(prijs op aanvraag, tillysbouquet.com)

INPAKTIP

Pak je cadeaus in op 
Japanse wijze: wikkel je 
geschenk in een furoshiki of 
linnen doek. Het is origineel 
en je hebt minder afval. 
Op Youtube vind je een 
heleboel instructievideo’s. 
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Na de maaltijd eindelijk samen 
op de bank ploffen, lekker loungen 
en geschenken uitwisselen

VERZAMELEN

Hoe meer je van deze albasten 
kaarsenhouders hebt, des te 
mooier. Leg een verzameling 
aan. Koop er af en toe een bij 
en vraag ze als cadeau. 
Je hebt er nooit te veel.

Kaarsenhouders van albast via Home of Geraldine 
(vanaf € 23, € 38, € 75 en € 100, homeofgeraldine.com)
Wollen kussen via Geraldine Van Heuverswyn Interiors 
(€ 275, geraldinevanheuverswyn.be)
Kussen van Maison de Vacances via Objet Trouvé 
(40x60 cm, € 150, objet-trouve.be)
Roestkleurig, linnen kussen van Isabelle Yamamoto  
via Objet Trouvé (€ 263, objet-trouve.be)

Plaid van Teixidors via Objet Trouvé (€ 465, objet-trouve.be)
Bordeaux kussen met motief via Geraldine Van Heuverswyn 

Interiors (€ 275, geraldinevanheuverswyn.be)
Velours kussen van Maison de Vacances via  

Objet Trouvé (40x60 cm, € 150, objet-trouve.be)
Linnen kussens van Isabelle Yamamoto via  

Objet Trouvé (€ 281 en € 300, objet-trouve.be)
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“De rozenbottel geeft met haar 
rode kleur een echt kerstgevoel 
zonder dat het te cliché wordt” 
Mathilde Seghers

Kaarsenhouders van albast via Home of Geraldine 
(€ 23, € 38, € 75 en € 100, homeofgeraldine.com)

Vaas met rozenbottel via Items (prijs op aanvraag, items-knokke.com)
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De buitenhaard die brandt, 
schapenvachten op de bank en 
lekkere kazen ... De perfecte finale 
van een mooie dag

Een kaasschotel vraagt weinig 
voorbereiding. Ga voor de beste 
kazen en je serveert altijd   
een voltreffer

Schapenvachten van Skinland  
(prijs op aanvraag, skinland.be)
Houten planken en keramiek kopje van Ghesq 
(prijs op aanvraag, ghesq.com)
Kaarsenhouders van albast via Home  
of Geraldine (€ 100 en € 175,  
homeofgeraldine.com)
Houten objecten van Nauwau  
(prijs op aanvraag, nauwau.be) 
Wijnglazen van Jancis Robinson Glassware via 
Vinetiq (€ 84 per set van twee glazen, vinetiq.eu)
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Iets zoets mag niet onbreken.
Een smeuïge chocoladetaart 
is een allemansvriendKERSTMENU 

MET EEN TWIST
Margot van Tabloo Margot 

combineert klassieke gerechten zoals 
pompoensoep, kalkoen en moelleux 
met originele creaties zoals gegrilde 
wortels met harissa en honing. Zo 

is er voor ieder wat wils. Vinetiq 
adviseert wijnen die goed bij deze 

gerechten passen. 
 

A P E R I T I E F

• Gegrilde coquilles Saint-Jacques met honing

 WIJNTIP: Mousserende wijn Domaine de  
la Taille Aux Loups Montlouis Brut Tradition 

V O O R A F
• Soep van butternut met gekarameliseerde 

pompoenpitjes en chilipeper

• Ameijoas à Bulhão Pato

 WIJNTIP: Kooyong Wines Beurrot  
Pinot Gris 2017 

H O O F D G E R E C H T

• Gevulde kalkoen

• Gegrilde wortels met harissa en honing 

• Salade van doperwten, boontjes en pancetta

• Geblancheerde spruitjes met parmezaan 

 WIJNTIP: Markus Altenburger Jois 2015 

D A A R N A
• Kaasschotel

 WIJNTIP: Domaine Michel Magnien 
Bourgogne Pinot Noir 2017

• Smeuïge chocoladetaart met koffie

Stijlvol Wonen & Vinetiq box

E X C L U S I E F  V O O R  O N Z E  L E Z E R S

Extra tips voor een geslaagd kerstfeest 
vind je op stijlvolwonen.com

LEZERSAANBIEDING: Stijlvol Wonen Belevingsbox voor € 150 i.p.v. € 200! Ga naar vinetiq.eu/stijlvol-wonen en voer 
code STIJLVOLWONEN20 in bij het opmerkingenveld bij de afronding van je bestelling en je ontvangt een een giftbox met met vier 

flessen wijn en tote bag samen t.w.v. € 100 + twee vouchers voor een coronaproof bezoek aan Wijndomein Valke Vleug t.w.v. 2x € 50. 
Deze vouchers zijn 4 maanden geldig. Een bezoek duurt twee uur en is inclusief tasting van een selectie wijnen met bijpassende food bites. 
Verzending van de box in België en Nederland is gratis. Leveringstermijn is 5 werkdagen. De actie loopt van 19/11/2020 tot 7/01/2021 en dit 

zolang de voorraad strekt. Niet inwisselbaar voor contant geld en niet cumuleerbaar met andere voordelen en/of kortingen.

Voor 
€ 150 
i.p.v. € 200

Vinetiq biedt aan lezers van Stijlvol Wonen deze belevingsbox aan. 
Fijn als cadeau voor jezelf of iemand anders. Bestel nu op vinetiq.eu!

DE BELEVINGSBOX BEVAT
• de 4 flessen cool climate wijn uit het menu van onze kerststyling 

• wijnfiches met uitleg over de wijnen

• 2 vouchers t.w.v. € 100 voor een wijndegustatie en rondleiding op 

Wijndomein Valke Vleug in Liezele (BE)

• een originele Vinetiq-draagtas in ecologisch katoen

• alles is feestelijk verpakt in een mooie doos

Rond plateau van Mortex via Geraldine Van Heuverswyn Interiors (€ 170, geraldinevanheuverswyn.be)
Handgemaakt keramieken bordje en kommetje van Ghesq (prijs op aanvraag, ghesq.com)
Portugees keramieken mokje via Items (prijs op aanvraag, items-knokke.com)
Houten lepeltjes van Objet Trouvé (€ 10 per stuk, objet-trouve.be)
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