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Een zomerse dag, de zon schijnt, de temperaturen zijn hoog …
dat klinkt als het moment om vrienden uit te nodigen voor een
relaxed boho feestje in de tuin. Niets moet, alles kan. Veel hapjes,
koude drankjes en gezellig keuvelen tot de zon ondergaat.
Styling Stefanie De Neve - Fotografie Jonah Samyn - Met dank aan Oscar V voor de locatie

Nog meer foto’s bekijken van deze styling? Naar stijlvolwonen.com
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Placemats in verschillende stoffen (€ 36 per stuk), glazen,
verschillende formaten, alles bij White Interiors 49 (vanaf € 30 per
stuk, whiteinteriors49.be) - Keramiek van Sabellar (kom € 39 en
bord € 29, sabellar.com) - Houten schaaltje voor pistachenoten van
Nur (€ 5, nur-concept-store.myshopify.com) - Houten schaaltje met
stengels van Couleur Locale (€ 9, couleurlocale.eu)

CHIQUE WIJNGLAZEN CONTRASTEREN MOOI
MET HANDGEDRAAID KERAMIEK. HET RESULTAAT
IS NONCHALANT EN TOCH FEESTELIJK

Een tafel
in boho-stijl
Stylist Stefanie: “Ik koos bewust niet voor een tafellaken,

Witte vazen/objecten
(€ 154 per stuk)
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maar voor verschillende placemats. Zo wordt het geheel niet
te formeel. Om een zomerse Ibiza-sfeer te krijgen, kies je liefst
voor wit of beige servies. Houd alle tinten licht en combineer
met rieten manden en houten accessoires.”
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Bertoia chairs van Knoll
International via Oscar V (prijs op
aanvraag, oscarv.be, knoll-int.com)
Tafel Minimus van St-Paul-Home in
Robinia hout via Oscar V
(prijs op aanvraag, oscarv.be,
home-st-paul.com)
Houten krukjes en broodmandje
(set van 3), beide van Couleur
Locale (€ 269 en € 65 per stuk,
couleurlocale.eu) - Houten plank
en beige hamamdoek van Nur
(€ 30 en € 48,95,
nur-concept-store.myshopify.com)
- Lichtroze linnen servetten
van Linge Particulier (€ 14,
lingeparticulier.com) - Placemats in
verschillende stoffen (€ 36 per stuk),
gouden kandelaars (€ 108), Glazen
in verschillende formaten (vanaf
€ 30 per stuk), karaf (€ 110), Witte
vazen/objecten (€ 154 per stuk),
ronde schaaltjes van keramiek (€ 39
per stuk), alles van White Interiors
49 (whiteinteriors49.be) - Keramiek
van Sabellar (kom € 39 en bord
€ 29, sabellar.com) - Bestek van
Tinekhome (serveerset € 27,50 en
lepel € 10 per stuk, tinekhome.com)

Metalic schaaltje voor olijfolie, privébezit - Houten
schaaltje met pistachenoten van Nur (€ 5,
nur-concept-store.myshopify.com) - Houten
schaaltje met stengels en houten schaal uit
Marokko, beide van Couleur Locale (€ 9 en
€ 15, couleurlocale.eu) - Ronde schaaltjes van
keramiek, houten lepeltjes van HK Living, alles via
White Interiors 49 (€ 39 per stuk en € 5,25 per stuk,
whiteinteriors49.be) - Lepels van Tinekhome
(€ 10 per stuk, tinekhome.com)

DETAILS ALS ANTIEK
ZILVEREN BESTEK
ZORGEN VOOR DAT
BOHO GEVOEL
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Cosy time

Stylist Stefanie: “Creëer verschillende hoekjes op
je terras voor een ontspannen sfeer. Schuif er enkele
poefs en krukjes bij en iedereen vindt wel een plek.
Sommige gasten zullen aan tafel gaan zitten, andere
praten bij in de zithoek. Laat het allemaal gebeuren,
terwijl je zelf geniet van een drankje.”
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Gestreepte kussens (€ 40 en € 55), kruk van bamboe (€ 60 per stuk) en bestek (€ 10 per stuk), alles van Tinekhome (tinekhome.com) - Wollen kussen
met pompons en poef van Nur (€ 75, € 140, nur-concept-store.myshopify.com) - Beige plaid met pompons, lichtblauw kussen en bruin kelimkussen,
groen kussen, alles van Couleur Locale (€ 199, € 149, € 290, € 249, couleurlocale.eu) - Zonnebril en agenda van Moleskine zijn privébezit - Schaal op
poef (€ 35,10, serax.com) - Lichtroze linnen servetten van Linge Particulier (€ 14, lingeparticulier.com) - Hoed en espadrilles van Sabellar (€ 39 en € 165,
sabellar.com) - Gouden kandelaar van White Interiors 49 (€ 78 per stuk, whiteinteriors49.be)

Souvenir-idee: deze decoratieve
espadrilles zijn met de hand gemaakt op
Ibiza. Zorg dat je een extra paar in huis
hebt. Die ene gast met knellende hoge
hakken zal je eeuwig dankbaar zijn.

Moor se
Wind
Stylist Stefanie: “Je strakke outdoor

zithoek krijgt een zuiderse touch met
enkele kelimkussens erbij. Een of twee witte
kussens gemaakt van vintage Beni Ouarain
en er ontstaat al een heel andere sfeer.”
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Souvenir-idee: Struin op vakantie marktjes af en

Lichtblauw kussentje en groen kussen van Couleur
Locale (€ 149, € 249, couleurlocale.eu) - Kussens met
strepen van Tinekhome (€ 40 en € 55, tinekhome.
com) - Wollen kussen met pompons van Nur (€ 75,
nur-concept-store.myshopify.com) - Hoed van
Sabellar (€ 39, sabellar.com)

koop exotische, ambachtelijk verwerkte noten of
andere lokale lekkernijen. Zo kun je thuis je gasten iets
exclusiefs serveren en heb je er een mooi verhaal bij.

DE ZON ZINDERT,
DE KUSSENS ZIJN ZACHT.
DIT IS PUUR GENIETEN

Beige plaid met pompons
van Couleur Locale (€ 199,
couleurlocale.eu) - Kruk van
bamboe van Tinekhome (€ 60 per
stuk, tinekhome.com) - Zonnebril,
privébezit - Houten schaaltje voor
pistachenootjes van Nur (€ 5,
nur-concept-store.myshopify.com)
- Glas van White Interiors 49 (vanaf
€ 30 per stuk, whiteinteriors49.be)
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Tafel van bamboe, gouden
kandelaars uit Marokko, laag krukje,
alles van Tinekhome (€ 235,
€ 337,50 en € 27,50, tinekhome.com)
- Laag krukje met leder, Mandje met
fruit, allebei van Nur, (€ 45 en € 15,
nur-concept-store.myshopify.com)
- Schaal met popcorn van Anita Le
Grelle, glazen karaf, alles van Serax
(€ 78,10, € 17,95, serax.com) Houten lepels van Couleur Locale
(vanaf € 2, couleurlocale.eu) Glazen van White Interiors 49
(vanaf € 30 per stuk,
whiteinteriors49.be) Houten schaaltje van Couleur Locale
(€ 9, couleurlocale.eu) Keramiek
van Sabellar (kom € 39 en bord € 29,
sabellar.com)

Souvenir-idee: Ga op zoek
naar mooie (houten) lepels,
kommetjes en manden, ze zijn
een fijne herinnering aan je reizen
en ideaal om lekkers te serveren.

Buffet
nieuwe stijl

Stylist Stefanie: “Stal op een aparte kleinere tafel alle hapjes uit, zet er karaffen met
water of ander lekkers bij. Zo ontstaat onmiddellijk een ongedwongen sfeer en hoef jij
niet de hele tijd iedereen te bedienen. Enkele ideeën: lekker brood en humus, olijven,
watermeloen in stukken gesneden, een grote kom popcorn voor de kinderen …”
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Vlinderstoel van White Interiors 49
(€ 672, whiteinteriors49.be)
Bruin kelimkussen van Couleur
Locale (€ 290, couleurlocale.eu)
Kopjes van Serax (€ 4,50 en
€ 4,75, serax.com) - Mandje uit
Oeganda van Couleur Locale (€ 25,
couleurlocale.eu)
Plaid Aiza Ivory van Hvid (€ 195,
hvid.be) - Zonnebril, privébezit

GEBORGEN TUINKAMER
Deze Ibiza-borrel vond plaats in de kijkvilla van
Oscar V in Knokke. De troeven van deze tuin?
De vlotte overgang tussen keuken en terras
dankzij het elektrisch schuifraam Hi-Finity van
Reynaers. Ook de extra brede terrasplanken
van ipé vallen op. De zithoek en de omkasting
van de waterpartij zijn van hetzelfde hout op
maat gemaakt. Zo vormt alles een mooi geheel.
Hagen van verschillende hoogtes brengen
dynamiek en verhinderen inkijk. Je kunt deze
tuin en het bijhorende huis zelf ontdekken.
Meer informatie vind je op oscarv.be.
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HAMAMDOEKEN EN PLAIDS KLEDEN
JE TERRAS AAN EN GASTEN KUNNEN
ZE OVER DE SCHOUDERS SLAAN
WANNEER HET FRISSER WORDT.
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