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Een decoratief pakket, exclusief servies, om je tafel te versieren.
«Het is bedoeld om iedereen aan tafel een warm gevoel te bezor-
gen, zeker in deze tijden», vertelt Katrien Sterckx. «Waiting for
Santa is de klassieker met een hoofdrol voor rood, groen en wol-
wit, maar we hebben ook andere thema’s, zoals Swedish Winter
voor wie houdt van de Scandinavische stijl. Er is altijd wel een
box die bij je interieurstijl past. Of bij je terras, wat in deze bij-
zondere feestperiode mooi meegenomen is. Het gaat telkens om
een collectie items die je niet om het even waar vindt. Wij verza-
melen ze bij Belgische en Europese leveranciers en stoppen ze in
een feestelijke verpakking.»

Wat zit er in de doos?Voorbeeld Waiting for Santavoor 2 tot 5 perso-
nen: 5 theelichten van 6 en 8 cm, 6 servetten van gerecycleerd katoen,
20 lunchservetjes, 20 luxecocktailservetjes, 1 pak dennenappels, 1 pak
verse sparrentakjes. Er hoort ook een Spotify-lijst bij met passende
sfeermuziek.
Kostprijs: 52 euro (2-5 personen) of 92 euro (6-9 personen)
Extra’s: Het materiaal wordt in een decoratieve box verpakt die leuk
is om te krijgen of te geven. Bij elke box zit er een handleiding die je
stap voor stap uitlegt hoe je de tafel aankleedt. Je kan ook een box op

maat samenstellen
op basis van de rui-
me keuze op de
website.
Levering: Afhalen
in Bonheiden of
thuislevering per
post. Bestellingen
vanaf 200 euro wor-
den gratis verzon-
den, daaronder
wordt een stan-
daardbedrag van
6,50 euro aangere-
kend. «We zijn een
kleine start-up die
op dat vlak niet kan
opboksen tegen de
bol.coms van deze
wereld, maar we
merken dat klanten
dit graag betalen
voor de meerwaar-
de die we bieden.»
Meer info: 
www.tableinabox.be

«We willen deze uitzonderlijke kerst nog net iets specialer ma-
ken en ervoor zorgen dat mensen niet moeten nadenken over
hoe ze de tafel zullen dekken, laat staan dat ze zich moeten be-
zighouden met vervelende klusjes zoals afwassen», zegt Margot
Laporte. «Al het materiaal dat je bij ons huurt, mag na gebruik
rechtstreeks terug in de verpakking en wij doen de rest.» Margot
werkte vier thema’s uit die passen bij elke interieurstijl: Drea-
ming of a white christmas, Classic christmas, La vie en rose enAll
that glitter and gold.»

Wat zit er in de doos? Margot is wild van Serax en dat merk is dan
ook flink vertegenwoordigd. Afhankelijk van het thema gaat het van
servies van Sergio Herman of de Boxy-brothers tot glaswerk en be-
stek van Ann Demeulemeester. Elke box bevat ook kaarsen, servet-
ten en groendecoratie op maat van het thema.
Wat kost het?20 euro per persoon. Er is een lijst met de bedragen
die je dient te betalen per kapot item .
Extra’s?Tabloo Margot levert heel wat extra’s. Wie bijvoorbeeld
stoelen nodig heeft of een passend tafellaken, kan die bij Margot hu-
ren. Voor de feestdagen slaat ze ook de handen in elkaar met cate-
ring Cachette, dat een menu heeft van 45 tot 80 euro (afhankelijk van
het aantal gangen).

Levering? Je haalt
de boxen zelf op,
net als het feest-
menu. Dat kan op
24, 25 of 31 decem-
ber. De dag erna
breng je alles zelf
terug. Er zijn af-
haalpunten in
Kortrijk, Zwevezele
en Londerzeel.
Meer info: 
www.tabloo -
margot.be

Ook je feesttafel kant-en-klaar
Gebrek aan inspiratie, niks trendy in huis of gewoon zin in iets bijzonders? Dan komt een
kant-en-klare box voor de aankleding van je tafel ongetwijfeld van pas. Een hele hoop
partyplanners pakken ermee uit, in de hoop hun dramatische jaar een beetje goed te
maken. Kopen of huren: dit krijg je voor je geld.

BJÖRN COCQUYT

BOXEN MET DECORATIE EN SERVIES:
DIT KRIJG JE VOOR JE GELD
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De kerstbox is een verhuurbox met servies, glazen,
bestek en bijpassende decoratie en sfeermakers om je
kersttafel helemaal aan te kleden. «Het is een betaal-
bare manier om je tafel tot in de puntjes verzorgen»,
zeggen Mara Espinosa en Merel Snels. «Voor 2020 zijn
er vier kleurenopties: winter blue, natural beauty, ro-
mantic red en cosy green. We kunnen ook een decobox
samenstellen op basis van wat je in huis hebt. En er
zijn eindejaarsboxen waarin we typische kerstacces-
soires, zoals een boompje, vervangen door feestelijke
spullen:vuurwerkstokjes, gouden confetti...»

Wat zit er in de doos? Je kan  de full option
kiezen met borden, bestek en glazen voor
drie gangen, kaarsen, theelichthouders en
kandelaars, tafellaken, servetten en kerst-
sfeermakers. Ofwel huur je enkel de deco-
ratie.
Wat kost het?Voor de full optionbetaal je
16,50 euro per persoon. Als je enkel de
deco kiest, bedraagt de huurprijs 12,50
euro per persoon. Per twee personen is er
een set. Als er een item stuk is, wordt de

aankoopprijs ervan aangerekend. Je huurt
de box voor drie dagen of tegen een kleine
meerprijs van kerst tot net na nieuwjaar.
Extra’s? Het materiaal wordt verpakt in
een speciale decoratieve en feestelijke box.
Levering?Mensen uit het Gentse kunnen
de boxen zelf ophalen en terugbrengen.
Margriet Feesten bedient heel België en re-
kent per rit 10 euro aan. Er is geen bedeling
per post.
Meer info: www.margrietfeesten.be
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Everdell

BORDSPEL
gespeeld

Bordspelen waren al voor de eerste
lockdown razend populair, maar het
voorbije half jaar lijken nog meer 
mensen overstag te gaan voor wat
sinds de komst van games en consoles
‘oubollige spelletjes’ heten. Een
maand lang gidst spelfanaat GEERT 
DE WEYER je door klassieke én gloed-
nieuwe bordspelen voor jong en oud.

Alle vermelde prijzen zijn richtprijzen.

Wat? Treintjes
blijven een on-
weerstaanbare
aantrekkings-
kracht uitoefenen
op zowel kinderen
als volwassen. De
eerste groep
speelt met minia-
tuurtreintjes, de
tweede bouwt sta -
tions en treinroutes
na op zolderka-
mers. In ‘Ticket to
Ride’ van Asmodee

kunnen min of meer
beide. Bedoeling is de in

diverse kleuren aangebrachte treinrou-
tes op het bordspel in te vullen met be-
hulp van kaarten en plastic treintjes. Wie
de gevraagde routes kan bouwen, wint.
Al kan je tegenstander je boycotten, om-
dat veel routes elkaar kruisen.
De Brit Alan R. Moon ontwierp dit popu-
laire spel in 2004, met routes doorheen
de VS en Oost-Canada. Het spel won be-
langrijke prijzen, kreeg een leven als
game en kent heel wat uitbreidingen en
nieuwe routes.
Ons oordeel? Wij waren dol op het gro-
te spelbord van Europa en ‘Rails en Sails’,
waarbij je ook via schepen je eindbe-
stemming kan bereiken. Deze Italië/Ja-
pan-uitbreiding kent nog iets nieuws:
hogesnelheidstreinen voor Japan en
veerboten voor Italië. TTR is een ideaal
gezinsspel  — er bestaat ook een kinder-
versie —, maar alle uitbreidingen ten
spijt kan je niet anders dan concluderen
dat bij elk nieuw bord alleen de routes
veranderen en nooit de regels. De hoge-
snelheidstreinen zijn een leuke afwisse-
ling, maar dat je ook het basisspel Euro-
pa of USA in huis dient te hebben, om-
wille van de gewone plastic treintjes, is
geldklopperij.

• Aantal 
spelers: 2-5
• Leeftijd: 8+
• Speelduur: 
30 tot 60 min
Prijs: € 39,07

Ticket to Ride: 
Japan & Italië

Wat?Dit zoge-
naamde ‘bouw-
en worker pla-
cement’-spel
van James Wil-
son uit 2018
(White Goblin
Games) werd
bedolven on-
der de prijzen.
Niet alleen om-

dat het er zo leuk
uitziet, ook voor het spel
op zich. Doel is in vier sei-
zoenen de lieflijke vallei
Everdell te ontwikkelen
met kastelen, herbergen,

bibliotheken e.d.  Dat doe je
met hars, bessen, hout of steen -

tjes, én de hulp van nieuwe boswezens.
Ons oordeel?Wat. Een. Snoezig. Spel. De
fun begint al bij het opzetten van de
driedimensionale boom in een weiland,
waarna de spelers hun pionnen — eek-
hoorns, egels en andere boswezens —
verdelen. Er is veel aandacht besteed
aan de vormgeving, sfeer en tekeningen
op de spelkaarten. Waardoor het
vreemd genoeg minder uitmaakt dat je
verdomd lang bezig bent met het aanle-
ren van de spelregels. Maar zodra je ver-
trokken bent, blijkt het een strategisch
spel, waarbij de kaarten jammer genoeg
niet toelaten om de spelpartner te boy-
cotten. Of het effectief speelbaar is vanaf
tien jaar durven we te betwijfelen, maar
opnieuw: met zo’n sfeervol speelbord
en die schattige kaartjes kan je het ge-
duld van je kroost nét wat meer op de
proef stellen. Alleen spelen gaat trou-
wens ook, dankzij een achtzijdige dob-
belsteen.

•Leeftijd: 10+
•Spelers: 1-4

•Duurtijd: 60 min
•Prijs: €59,99
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Om te
kopen


