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Wintersfeer
IN HET BIJGEBOUW

STYLING: AN DAELMANS
TEKST: LOUISE BEVERS - FOTOGRAFIE: JORIS LUYTEN

Wie denkt dat het enkel in de zomer 

heerlijk vertoeven is in het bijgebouw 

heeft het mis. Ook tijdens de 

wintermaanden geeft een bijgebouw 

extra cachet aan een heerlijk diner met 

vrienden. Onze styliste, An Daelmans, 

toont hoe je met slechts enkele 

accessoires een sublieme winterse 

gezelligheid creëert.
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De uitbundigheid van de feestdagen 
zit erop, maar tijdens de volgende 
donkere wintermaanden zet ge-

zelligheid eveneens de toon. Onze styliste, 
An, liet zich alvast inspireren door de trend-
kleuren van 2019. Diep blauwe tinten worden 
vergezeld door tonen van goud en cognac. 
“Blauw heeft een reputatie als koude en kille 
kleur, maar daar heb ik persoonlijk een an-
dere mening over. Het is een elegante kleur 
waar je veel kanten mee kunt uitgaan. In de 
winter kun je het perfect combineren met 

goud en cognac voor een warme toets terwijl 
nachtblauw zich in de zomer graag laat ver-
gezellen door frisse tinten.” 

RIJKELIJK DINER

“Wanneer ik vrienden uitnodig, mag het al-
lemaal wat meer zijn.” De tafel wordt dan ook 
rijkelijk gedekt met hier en daar een landelijk 
accent. Enkele boomstammetjes, dennen-
appeltjes, bolmos en een legio aan kaarsjes 
zorgen voor de nodige sfeer waarbij kunst-
sneeuw voor een winters detail zorgt. 

Shop the look 
Bij IL SOGNO HOMESTYLING / ARTE-COSE:
Lamp metaal + lampenkap €175

Bij COSI CASA:
Houten broodplank €89 - Rapseed oil €20,50 - zout- en 
pepermolen €12,50 - potje ‘Garlic’ €6

Diepblauwe tinten kleuren het 
bijgebouw en spelen de hoofdrol 

bij het winters diner. 
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Shop the look 
Bij IL SOGNO HOMESTYLING / ARTE-COSE:
Theelichten koper €17/stuk - Bord keramiek 
zwart-wit Ø 27cm €25 - Kommetje keramiek 
zwart-wit €14 - Ronde placemat zwart-wit jute 
€15 - Kussen blauw 45cm x 45cm €29 - Metalen 
broodschaal op voet €49 - Slabestek €15

Bij COSI CASA:
Carmen: Loper blauw €35/stuk / Servet blauw 
€9/stuk - Vacht rendier op bank €175 - Servetring 
koper geborsteld /8 stuks €59 - Henry Dean: 
Wijnglas Joseph on foot €14,50 / Vaas blauw 
€27,50 / Vaas cognac €32,90 / Cilinder  S 9/10 
€22 / T light Jack blauw €29,65

“Ik stel huiselijkheid steeds voorop en ook tijdens een di-
ner met vrienden zet ik graag alles op tafel zodat ze naar 
hartenlust kunnen bijnemen. Naast een uitnodigend ef-
fect zorgt het ook voor de nodige kleur. Een robuuste 
broodplank heeft op zijn beurt dan weer een ambachtelij-
ke uitstraling terwijl mijn alternatief voor het onmisbare 
broodmandje voor niveauverschil zorgt.” Naast kleuren 
worden eveneens verschillende texturen gecombineerd. 
De fluwelen tafellopers gaan hand in hand met de iets 
grovere structuur van de onderleggers en de robuustheid 
van handgemaakt keramiek. Op de bank sieren enkele 
kussens en natuurlijk mogen dierenhuiden tijdens een 
winterstyling niet ontbreken. Enkele decoratieve veren 
in de servetring zorgen voor de finishing touch. 
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Shop the look 
Bij IL SOGNO HOMESTYLING / ARTE-COSE
Kussen leopard print We Love Beds 40cm x 
60cm €47,50 - Plaid zwart-wit wol €59,50 - 
Plaid donkerblauw wol €59,50 - Mand Vincent 
Sheppard €200 - Kussen leder 30cm x 50cm €35 

Bij COSI CASA:
Handschoenen Unmade €79,95 - Sjaal pels 
zwart €25,50 - Handtas Coco €139 - Vaas H55 
Henry Dean €132

Durf eens uit je comfortzone te stappen en kies voor een opvallend accent zoals 
dit kussen met luipaardprint. Het springt meteen in het oog, maar past volledig 
bij het gekozen kleurenschema. 

“Tover elk hoekje van het 
bijgebouw om tot een knus plekje 
waar je heerlijk kunt vertoeven” 

Zo nodigt een grote loungestoel met enkele zachte kussens en plaid uit om 
in alle rust te verdwalen in een goed boek. Daarnaast zorgen siergrassen 

in een hoge vaas voor een decoratieve noot. 
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Ook buiten verdient het prachtige 
bijgebouw de nodige aandacht. 
Een vlammenspel in de vuurschaal 
begroet de gasten en geeft de nodige 
warmte als ze graag in de buitenlucht 
het aperitief willen nuttigen.

Het behaaglijke vuur en de subtiele 
verlichting aan het bijgebouw brengen 
sfeer en gezelligheid.
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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 

Met dank aan: 
Primewood bijgebouwen - www.primewood.be

Beau Terra bloemen - www.beauterra.be
Il Sogno Homestyling - www.ilsogno-homestyling.be

Cosi Casa - www.cosi-casa.com
Cater Company voor de catering - cater.co@hotmail.com

De Boomgaard - www.de-boomgaard.be
VL Verlichting - www.vl-lighting.be

Het onmisbare aperitief wordt afgewerkt met enkele muntblaadjes en 
framboosjes. Strooi er wat poedersuiker over voor een winters sneeuweffect. 

Shop the look 
Bij COSI CASA: 
Waterglas Joseph Hendry Dean €14,75 - 
Windlicht small €59 - windlicht large €65

Bij IL SOGNO HOMESTYLING / ARTE-COSE:
Schaal handmade keramiek Ø 33cm gebroken 
wit €52 - Kommetje handmade keramiek 
zwart-wit €10,50


