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Wanneer we de gure winter
stilletjesaan achter ons laten,
durven we stiekem al uit
te kijken naar de lente. De
natuur wordt wakker uit
haar winterslaap, bloesems
vergezellen de takken aan
de bomen en de eerste
voorjaarsbloeiers geven onze
tuin weer kleur. Pasen is het
lentefeest bij uitstek en daarom
gaat onze styliste terug naar
de basis met een natuurlijke
paasstyling.

Landelijk Wonen

De paasklokken zijn langs geweest, de kindjes
zitten met een mond vol chocolade aan
de tafel en de familie komt met een brede
glimlach samen voor een heerlijk paasontbijt
of -brunch. De typische pasteltinten die
tijdens dit feest aan bod komen, wou Viv
eens even achterwege houden. Het hoeft
niet steeds een legio aan eieren, keramieken
kippen en veren te zijn. Een minimalistische
toets is al genoeg om een grootse paassfeer te
creëren. “Ik wou met deze styling de kracht
van de natuur tonen. Dit jaar geen pastel,
maar een groen kleurenpalet dat straalt in al
zijn eenvoud. Het is iets stoerder dan wat we
gewoon zijn tijdens Pasen, maar oogt toch
ontzettend fris.”
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“Natuurtinten complementeren elkaar
en creëren een krachtige eenheid op je paastafel.”

Landelijk Wonen

Big Bang Kom - Porcelino White Dinner Bord ovaal - Takao koperkleurig
bestek - Shikha linnen tafelloper & servet - Mystery wijn- en waterglas allemaal van Pomax - Kaarsenhouder Jeff van Gommaire
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Voor de brunch trekken we naar een smeedijzeren oranjerie
van De Nieuwe Smid. Hier is het tijdens de lentemaanden
aangenaam vertoeven en het prachtige uitzicht over de groene
weiden vormt het schouwtoneel voor een perfect tafelmoment.

Deze prachtige
oranjerie heeft
voldoende plaats voor
een gezellig zithoekje
en een hoge bartafel
met comfortabele
barstoelen.

De pracht van de natuur trok Viv
naar binnen waar ze een prachtige
setting creëerde waarbij minder
tot meer wordt verheven. De lange
houten tafel van Gommaire staat in
het middelpunt en wordt vergezeld
door stijlvolle speelse bankjes.
Het mysterieuze zwart van het
smeedijzer laat Viv terugkomen
in de fauteuil, het bijzettafeltje, de
krukjes en een leuke staanlamp.
“De diepte die het zwart uitstraalt
complementeert de zachtheid van
het groen en het naturelle van het
hout waardoor het net dat tikkeltje
stoerder en robuuster wordt.”

Landelijk Wonen

Sienna barstoel - Round Bistro bartafeltje
Risa beide van Gommaire
Kommetjes Porcelino Square van Pomax
Cushion Side Chair Carol - Coffe Table
Orly - kussen met print allemaal van
Gommaire - Tao Staanlamp Pomax
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Landelijk Wonen

Hier en daar vinden we een kenmerkende hint
naar Pasen. Ganzen-, kwartel- en struisvogeleieren,
parelhoen- en eendenveertjes geven de tafel een
subtiele paastoets. Maar ook het groene emoe-ei is
een stoere knipoog naar het paasfeest. Daarnaast
krijgt deze styling nog meer cachet door een
krachtige bloemen- en plantenpracht. “Ik raad
het zeker aan om te investeren in kunsttakken en
een stijlvolle vaas. Ze vormen steeds een goede
basis van je bloemcreatie die je dan ook kan
aanpassen naargelang het seizoen.” Nu koos Viv
om de kunsttakken aan te vullen met tulpen,
roze, Ornithogalum, ridderspoor, populiertakken,
bloesems en struisvogelveren. De grote bloemcreaties
vind je zowel terug op het bartafeltje als op de grote
eettafel. “Door kunsttakken af te wisselen met echte
bloemen vanuit de tuin haal je de lentekriebels naar
binnen.” Ook op de eettafel komt de lentecharme
terug. Helleborus en ranonkeltjes, maar ook de
voorjaarsbloeier Muscari vult het rijtje aan. “De
Muscari plantte ik in dezelfde potjes van het
servies. Zo sluit het mooi aan bij de tafelsetting. In
samenspel met de kwarteleitjes en de eendenveertjes
vormt het een prachtig paasstukje. De linnen
servetten en tafellopers zijn dan weer een knipoog
naar de natuurlijke insteek net zoals de organische
vormen en kleuren van het servies. “De pracht van
de natuur heeft me bij deze styling geïnspireerd om
een hedendaagse toets aan ons traditioneel paasfeest
te geven.”
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MET DANK AAN
Styliste Viv Van Bulck
Tel: +32 477 35 96 56
www.vivvanbulck.be
GOMMAIRE - Cleybergh
Schijnpoortweg 121, 2170 Merksem BE
Tel: +32 3 288 19 40
info@gommaire.com
Bredastraat 125, 2060 Antwerpen
www.gommaire.com

Landelijk Wonen

POMAX
Duffelsesteenweg 160, 2550 Kontich
Tel: +32 3 457 52 53
www.pomax.com

56

De Nieuwe Smid
Ploeghoeveweg 4b, 2500 Lier
Tel: +32 15 64 84 85
info@denieuwesmid.be
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