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Wanneer mensen elkaar treffen in de keuken of aan tafel is het gezelligheid 

troef. Tijd voor elkaar en voor de geneugten van het leven: samen uitgebreid 

kokkerellen en nadien genieten van het culinaire resultaat. Wij selecteerden 

alvast heel wat moois en handigs dat de culinaire ervaring compleet maakt. 

TEKST: EVA GOOSSENS
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MAIL & WIN: 
Maak kans op een bowl 

van Pure by Pascale Naessens, 
gezien bij Walter Van Gastel. 

Kijk snel op p.68 
en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een visschaal 

van Pure by Pascale Naessens
gezien bij Walter Van Gastel. 

Kijk snel op p.68 
en doe mee!

AAls iemand Pascale Naessens thuis zoekt, kunnen ze haar vinden op 
twee plaatsen: in haar keuken of in haar keramiekatelier. De puur-
heid van haar keuken vind je tevens terug in haar Pure servieslijn, 

gezien bij VAN GASTEL, met organische lijnen en natuurlijke tinten. 
Verkrijgbaar in bruine, groene en grijze gevlamde kleurnuances. 

Pure romantiek en authenticiteit aan tafel. Richtprijzen: € 57,10 voor 
bowl en € 65,90 voor schaal. www.vangastel.be 

54

La
nd

el
ijk

 W
on

en



57

MAIL & WIN: 
Maak kans op een van deze
 leuke schalen en kommen  

van Dishes & Deco. 
Kijk snel op p.68 

en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een 
Suisse Cake Stand

van Rivièra Maison.
Kijk snel op p.68 

en doe mee!
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OOf je nu home made gebak of aardbeitjes serveert, 
deze Suisse Cake Stand van RIVIÈRA MAISON voegt 
sowieso een vleugje romantiek toe aan je dessert. Ge-
maakt uit mangohout met glazen stolp die de insecten 

op afstand houdt. Richtprijs: € 89,95. rivieramaison.com

ZZomer aan tafel! Dit ambachtelijk vervaardigd en handbeschil-
derd keramiek van DISHES & DECO zorgt voor een instant 
mediterrane sfeer. Leuke tapasset, schalen in verschillende 

formaten maar ook tajines en waterkannen met sierlijke mo-
tieven waaronder dit vrolijke Poisson-dessin dat helemaal tot 

zijn recht komt bij een mosselfestijn. Richtprijzen: € 47,25 voor 
tapasschaal, € 28,50 voor grote salad bowl, 27,20 voor set van 4 
kleine salad bowls, € 32,25 voor ovalen schaal, € 34 voor 3 kom-

metjes met onderbord. www.dishes-deco.be
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LINKSBOVEN: Fris en fruitig tafelen doe je met dit Limoni di Montrosso servies, exclusief verkrijgbaar bij OIL & VINEGAR. Daarvoor zorgt het authentieke en 
handgemaakte citroenmotief. Italië op tafel! Richtprijzen: € 4,95 voor een schaaltje, € 19,90 voor een diep bord en € 11,95 voor plat geel bord. www.oilvinegar.com ■ RECHTS-
BOVEN: De Table Chic tafelmessen van OPINEL combineren stijl met functie: een elegant vormgegeven heft, naar keuze in ebbenhout, berkenhout, olijfhout of es, en 
een lemmet in speciaal behandeld roestvrij staal met een uitmuntende snijkwaliteit. Onze favoriet: deze berkenhouten uitvoering met opmerkelijk zebrapatroon. Richtprijs: 
€ 149 voor cadeaudoos Table Chic berk. www.opinel.com - www.anbelbenelux.com ■ LINKSONDER:  Deze Paris Antique Collection van PEUGEOT doet ons met enige 
heimwee terugdenken aan grootmoeders keuken. De peper- en zoutmolens uit gelakt beukenhout werden met de hand bewerkt waardoor het lijkt of je net ergens een uniek 
en antiek stuk op de kop hebt kunnen tikken. Uiteraard voldoet het maalwerk uit gesmeed en gehard staal aan de kwaliteit die we van Peugeot gewend zijn. Verkrijgbaar 
in diverse formaten. Richtprijs: vanaf € 45 voor een zout- of pepermolen van 18 cm. www.psp-peugeot.com ■ RECHTSONDER: De Belgische keramiekkunstenares Anja 
Meeusen ontwierp voor D&M de A.ME collectie en herstelt daarmee de hoge status van gebruikskeramiek uit vroegere eeuwen met een eigentijdse visie. Deze fraaie kan 
maakt deel uit van het A.ME Coffee and Tea servies met onder meer ook een theepot, suiker- en melkpotje. Richtprijs: € 13,50 voor de kan.
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MMet SCAPA HOME baadt het interieur en ook de gedekte tafel deze 
zomer in eerlijke eenvoud en tijdloze elegantie. Zoals ook met dit 

tafellinnen in zachte nuances van waterblauw en een subtiel visgraat-
motief dat voor net dat ietsje meer zorgt. Richtprijzen: € 8 voor een 

servet en € 35 voor tafelloper. www.scapaworld.com

MAIL & WIN: 
Maak kans op een Limoni 

serviesset van Oil & Vinegar.
Kijk snel op p.68 

en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een cadeauset

met 4 Opinel Table Chic
 tafelmessen in berkenhout. 

Kijk snel op p.68 
en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een A.ME 

Coffee and Tea kan van D&M.
Kijk snel op p.68 

en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een set van 2 

tafellopers van SCAPA HOME. 
Kijk snel op p.68 

en doe mee!
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MAIL & WIN: 
Maak kans op serviesset 

Catch of The Day 
van Rivièra Maison. 

Kijk snel op p.68 
en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een set 

van 6 Pomax Pam Pam 
of Sweat Peas kommetjes.

Kijk snel op p.68 
en doe mee!

MMix & match is het motto van de zomerse 
Pam Pam en Sweet Peas collectie van 

POMAX. Stuk voor stuk hippe, vrolijke en 
kleurrijke porseleinen kommetjes, ver-

krijgbaar in 2 formaten, voor alle momen-
ten aan tafel: van ontbijt over lunch tot 

dinner. Richtprijzen: € 3,70 voor een kleine 
of € 8,70 voor een grote kom. 

VVis op het menu? Serveer in stijl dankzij het Catch 
of The Day servies en bijhorend bestek van  

RIVIÈRA MAISON. Het servies omvat visvormige 
borden in 3 verschillende formaten en een bolbui-
kige visbowl waarin je de lekkerste bouillabaisse 
serveert. En of het zal smaken! Richtprijs: € 9,95 
voor bowl en vanaf € 8,95 tot € 29,95 voor bord/

schaal. rivieramaison.com



NNet zo mooi op de gedekte binnendis als de houten terrastafel: de 
Beach House Salad Bowl van RIVIÈRA MAISON. Gemaakt 
uit mangohout en voorzien van handvaten in aluminium. Ook 

bijpassende kleine bowl verkrijgbaar. Richtprijs grote Bowl: € 69,95. 
rivieramaison.com 

MAIL & WIN: 
Maak kans op een Beach House Salad 
Bowl van Rivièra Maison. Kijk snel op 

p.61 en doe mee!

6362

La
nd

el
ijk

 W
on

en

MAIL & WIN: 
Maak kans op een fluitketel 

van Bredemeijer of een French 
Press koffiemaker van 

Leopold Vienna. Kijk snel 
op p.68 en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een 

Juice Fountain Pro van Solis. 
Kijk snel op p.68 

en doe mee!

LINKERPAGINA: Koper weet als geen ander materiaal warmte te brengen in het interieur. Geen wonder dat dit materiaal weer helemaal terug is van weggeweest. Bijvoor-
beeld in de vorm van de charmante fluitketel van BREDEMEIJER en de glimmende French Press koffiemaker van LEOPOLD VIENNA. Voor een ‘barista-waardige’ 
kop koffie of tasje slow tea om met veel smaak van te genieten. Richtprijzen: € 99,95 voor Bredemeijer fluitketel en € 24,95 (350 ml) of € 32,95 (800 ml) voor koffiemaker van 
Leopold Vienna. www.bredemeijer.nl - www.leopold-vienna.nl ■ RECHTERPAGINA: Vitaminekuur? Met deze SOLIS Juice Fountain Pro creëer je in een handomdraai de 
meest lekkere én gezonde sapcombinaties. Het is een solide en krachtig toestel (1.200 Watt) dat niet alleen zachte maar tevens harde stukken fruit en groente perfect verwerkt. 
Ook handig: de grote vulschacht waardoor het overbodig wordt alles eerst te versnijden. Sap en pulp worden efficiënt gescheiden. Richtprijs: € 399,90. www.solis.com
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MAIL & WIN: 
Maak kans op een serviesset 
Artesano Provençal Lavendel 

van Villeroy & Boch. 
Kijk snel op p.68 

en doe mee!

EEen stukje Provence in je eigenste achtertuin? Het kan met dit 
Artesano Provençal Lavendel servies van VILLEROY & BOCH 
dat voor een Zuid-Franse joie de vivre aan tafel zorgt. De mo-

tieven zijn van de hand van de Belgische kunstenares Isabelle de 
Borchgrave die ze met de hand ontwierp en zich liet inspireren 

door familievakanties in la douce France. Richtprijs: vanaf 
€ 14,90 voor een dessertbord (16 cm). www.villeroy-boch.be



67

MAIL & WIN: 
Maak kans op een
Duo Salad & Juice 

van Magimix.
 Kijk snel op p.68 

en doe mee!

LINKSBOVEN: Een uitgekiend samenspel van ruitjes, lijnen en kleuren maken deze theedoeken en keukenhanddoeken van JULES CLARYSSE zo mooi. Naar har-
tenlust combineren mag en maakt het geheel er alleen maar vrolijker op. Richtprijs: € 9,60 voor een setje van 2 theedoeken en 1 keukenhanddoek. www.julesclarysse.com ■
RECHTSBOVEN: Persen, bewaren, serveren en filteren … met deze Citrus Carafe van VACUVIN kan het allemaal. Bij de afsluitbare karaf in hoogwaardige en vaatwas-
bestendige kunststof horen twee citruspersen en een kelk die dienst doet als filter en bijvoorbeeld de ijsblokjes of aromaten in de karaf houdt. Richtprijs: € 14,99 www.va-
cuvin.com ■ Zeg niet zomaar broodmand tegen deze Bread & Dip van VACUVIN. De set omvat niet alleen een mand maar ook een snijplank in bamboe en dipschaaltjes 
in keramiek voor bijvoorbeeld olijfolie, kruidenboter of een tapenade. Nog even wachten op de gasten? Dan kan je brood plus dips afdekken met de snijplank en insecten 
op een afstand houden. Richtprijs: € 24,99. www.vacuvin.com ■ Is het traditioneel oosters theeritueel ‘your cup of tea’? Dan ben je vast gewonnen voor deze gietijzeren 
Nung-ketel, nieuw van BEKA, voorzien van een handige theezeef. Met zijn rode deksel vormt hij bovendien een bijzondere blikvanger op tafel. Richtprijs: € 39,95.
www.beka-cookware.com. 
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LLekker eten is meer en meer gezond eten. Deze Duo Salad & 
Juice van MAGIMIX combineert maar liefst 4 functies in één 

compact en stijlvol toestel: dit van een citruspers, sapcentrifuge, 
de gepatenteerde Smoothiemix functie én groentesnijder. De 

sapcentrifuge legt zich toe op het onttrekken van zuiver, helder 
en schuimvrij sap uit zowel groenten als fruit. Ook handig: de 

groentesnijder kan zowel raspen als dunne of iets dikkere plakjes 
snijden. Verrassend veelzijdig. Richtprijs: € 350

www.magimix.com

MAIL & WIN: 
Maak kans op één 

van deze geschenken. 
Kijk snel op pagina 68

en doe mee!



Deelnemingsvoorwaarden: Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn. Per geldig e-mail adres kan je slechts één maal meedoen. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden 
en zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Landelijk Wonen is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade die zich voordoet tijdens het transport. De cadeaus zullen niet in geld 
worden uitgekeerd. DBN groep werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. Inzendingen na 01/09/2015 worden niet meer aanvaard. Winnaars zullen via 
mail op de hoogte gebracht worden. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Alle deelnemers hebben akkoord gegeven op deze Algemene Voorwaarden.

Stuur voor 01/09/2015 een mailtje met je adresgegevens en jouw favoriete cadeau naar redactie@gemexpublishing.be 

Leg uit waarom je dit geschenk wil winnen en maak kans op één van deze prachtige keukenaccessoires. WIN

MAIL & WIN: 
Maak kans op een opzettafeltje 
van Mmood en Pascale Naessens. 

Kijk snel op p.68 
en doe mee!

TTrouw aan zichzelf en haar levensvisie presenteert Pascale 
Naessens nu ook een unieke MMOOD meubelcollectie en 

bijzondere tafelaccessoires – in de vorm van dienbordjes en 
opzettafeltjes - die authenticiteit en puurheid uitstralen. Ro-
buuste maar niettemin gestileerde items die bedoeld zijn om 
te gebruiken en er met de tijd alleen maar mooier op worden. 
De massief eiken opzettafeltjes, verkrijgbaar in 3 formaten en 
6 kleuren, vormen een originele aanvulling op je ontbijttafel 

maar komen net zo goed van pas bij de presentatie van tapas. 
Richtprijs: € 175 voor opzettafeltje van ø 50 cm. www.mmood.be
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