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Over Table in a Box 
 

Table in a Box is de startup van Katrien Sterckx, een Antwerpse onderneemster die mensen 
terug samen wil brengen rond de tafel. 

Katrien Sterckx werkte 15 jaar als manager in de energiesector toen ze de knoop doorhakte 
om ondernemer te worden.  

Vanuit haar drive om bedrijven en mensen te helpen groeien, startte ze in oktober 2016, naast 
haar consultancy-activiteit workshops tafeldecoratie en bloemschikken onder de naam 
Hortense Happy Moments. Het doel? Mensen weer samen aan tafel brengen. Rond de 
workshoptafel om samen te creëren, maar ook bij hen thuis nadien om gezellig samen te zijn.   

“Al snel zag ik in dat ik met de workshops slechts een beperkt publiek kon bereiken, dus ging 
ik op zoek naar manieren om meer mensen te raken en het project schaalbaar te maken.” 

En zo ontstond Table in a Box, al brainstormend aan de ateliertafel. “Want zouden er niet 
meer mensen etentjes organiseren als ze zich niet hoefden te bekommeren om een tot in de 
puntjes verzorgde tafel? Als zij alle attributen (inclusief handleiding) gewoon aan huis geleverd 
kregen? En als ze geen tijd meer verloren met het zoeken naar sfeervolle muziek en 
eenvoudige recepten? Ons antwoord: absoluut.”    

 

 

Interview met founder Katrien 
 

 

“Geen stress of tijdverlies meer bij het zoeken naar de juiste 
tafeldecoratie, maar meteen starten met wat echt telt:  

gezellig samenzijn.” 
 

Katrien 
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Ter gelegenheid van de lancering van Table in a Box, kan je Katrien beter leren kennen aan 
de hand van drie vragen en antwoorden! 

 

1. Hoe is het idee voor Table in a Box ontstaan?  
  

“Ik ben heel gedreven om organisaties en mensen te doen groeien. Ik deed dat op 
professioneel vlak altijd  binnen grote ondernemingen, maar het is natuurlijk nog leuker om 
je eigen bedrijf uit de grond te stampen. Daarnaast hou ik ook van lekker eten, drinken en 
mensen samenbrengen. Mijn man Johan en ik organiseren regelmatig etentjes voor vrienden 
die elkaar niet kennen. Een risico , maar het zijn altijd geweldig gezellige avonden.” 

 

De Tafel 
In de zomer van 2016 zat Katrien acht weken thuis na een knieoperatie. “Ik lag in de zetel en 
kreeg zo veel ideeën om een eigen bedrijf te starten. Te veel ideeën... tot  een business 
coach  me vertelde dat al mijn ideeën zich aan, rond of in de buurt van ‘een tafel’ situeren. 
Dat was mijn ‘aha’-moment, ik ben alles van daaruit aan elkaar gaan linken.” 

En zo begon Katrien met het organiseren van workshops rond tafeldecoratie onder de naam 
Hortense Happy Moments. “Het duurde niet lang of mijn woonkamer was een halve winkel. 
Ik besefte ook meer en meer dat workshops alleen geen leefbaar businessmodel konden 
zijn. Dus dacht ik na hoe ik mensen op een andere manier kon helpen rond ‘tafelen’. Welke 
problemen ervaren zij vandaag? Waar zitten ze mee en bestaat nog geen oplossing voor? 
Het leuke is dat ik met mijn workshops altijd een hele hoop madammen bij mij heb aan wie 
ik rechtstreeks feedback kan vragen.” 
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Goesting geven om meer etentjes te organiseren 
“Eerst en vooral wil ik mensen terug samenbrengen rond de tafel in onze hectische 
maatschappij, door hen te ontzorgen en stress weg te nemen bij het organiseren van 
feestjes en etentjes, we hebben het allemaal al druk genoeg zo. Ik vertrok daarbij vanuit de 
decoratie, maar dat is eigenlijk maar één onderdeel. Het is ook muziek, recepten, tips over 
hoe het al dan niet moet, …  En zo is Table in a Box ontstaan: een concept met alle 
ingrediënten voor unieke tafelmomenten!” aldus Katrien.  

 

2. Wat wil je bereiken met Table in a Box? 
 

“We zijn steeds sneller gaan leven en nemen amper nog de tijd om te eten, hoewel eten 
altijd centraal heeft gestaan in onze cultuur. Gelukkig zien we de laatste jaren een tendens 
waarin mensen op zoek gaan naar vertraging en het hygge-gevoel. Niet liken en commenten 
op social media maar terug écht contact leggen met vrienden en familie door fysiek samen 
te komen. Met Table in a Box willen we die authentieke avonden rond de eettafel 
ondersteunen die zorgen voor het kleine geluk.  

Onze missie is mensen terug samenbrengen rond de tafel. Dat is het allerbelangrijkste dat 
we willen realiseren. Table in a Box is de oplossing die alle tools aanreikt om zonder extra 
stress en tijdverlies een etentje te organiseren en zelf te kunnen genieten van de avond.” 
antwoordt Katrien.  

 

3. Wat zijn de plannen op korte en lange termijn?  
 

“Op korte termijn natuurlijk de lancering van onze eerste drie boxen: Fall in Love, Vert de 
Luxe en Waitin for Wanta. Deze zijn exclusief en limited edition.” begint Katrien.  

“Volgend jaar willen we starten met het verhuren van sets voor grotere feesten. Een box 
aankopen voor een groot feest is duur en niet nodig. Dan is verhuur een mooie oplossing!” 
vervolgt ze. 
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Katrien wil van Table in a Box ook een sociaal maatschappelijk verantwoord bedrijf maken. 
“Zo zijn we nog op zoek naar een partner voor het persoonlijk verpakken en afhandelen van 
onze bestellingen. Ik ben in gesprek met een maatwerkbedrijf om de productie uit handen te 
kunnen geven zodra de volumes groter worden.” 

“Ten slotte zitten we het komende jaar ook onder de vleugels van KBC Startit. Dankzij dit 
programma zullen we sneller kunnen professionaliseren en evolueren in de juiste richting, 
met de ondersteuning van hun coaches en leerrijke sessies!” sluit Katrien af.  

 

Hoe werkt het? 
 

 

01 BESTEL 

Jij kiest de box die bij jouw stijl of thema past. In functie van de 
grootte van je gezelschap en de oppervlakte van je tafel selecteer je 
een standaard box of vraag je een offerte op maat. 

 

 

02 UNBOX 

Pluk onze instructiefiche uit de box en volg de aanwijzingen stap 
voor stap.  In een mum van tijd heb jij je tafel mooi versierd met 
alle decoratie uit de doos. 

Muziek? Met de QR code vind je onmiddellijk de bijhorende Spotify 
playlist. 

Nog op zoek naar leuke recepten? Op onze blog ontdek je lekkere 
gerechten die je grotendeels vooraf kunt klaarmaken. 

 

 

03 IMPRESS 

Tafel versierd? Hapjes klaar? Dan ben je volledig voorbereid voor een 
warm welkom. 

Compleet relaxed leid je je gasten naar de eettafel, waar ze meteen 
onder de indruk zijn van jouw bijzondere 
tafelstyling. 

 

 

04 RELAX 

Alles verloopt vlot en jij geniet voluit.  
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Onze troeven 

 

Onze collecties 
 

Table in a Box lanceert deze herfst haar 3 eerste collecties. Een meer landelijke herfst box 
met terracotta, een echte kersttafel setting en een meer allround trendy concept met 
eucalyptus en goudtinten. Ontdek de boxen hier in meer detail. 

 

Box n°1 - Fall in Love 

 

De avond valt. Jij en je gasten smullen van je 
dampende ovenschotel. De handgemaakte terracotta 
potten op de tafel zorgen voor een warme toets. In de 
prachtige theelichthouders dansen kleine vlammen. Je 
decoratie rust op een tapijt van gedroogd mos en 
vruchten. En jullie? Jullie genieten van het mooie 
moment. En van elkaars gezelschap.  

Perfect plaatje? Absoluut. En eentje dat jij zelf creëert 
dankzij onze box vol romantische en natuurlijke 
tafeldecoratie. Een luxueus of informeel etentje? Met 
onze drie types servetten kies jij altijd de geschikte 
stijl. Etaleer de dinerkaarsen, vul de terracotta potten 
met mooie planten of een zelfgemaakt bloemstuk en 
je bent helemaal klaar voor een gezellige avond. 

 

 

 

Inhoud: 

Romantisch en natuurlijk tafelen met handgemaakte terracotta potten, prachtige 
theelichthouders, gedroogd mos, kleurrijke vruchten en noten, dinerkaarsen en de unieke 
(katoen en luxe) servetten en de Fall in Love playlist 
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Prijzen:  

● 2-5 personen: 85 EUR of ca. 17 EUR per tafel * 

● 6-9 personen: 113 EUR of ca. 22,5 EUR per tafel  

 
*als je de box bijvoorbeeld voor 5 etentjes gebruikt 

 

Box n°2 - Vert de Luxe 

 

In deze box vind je verschillende 
attributen in warme, grijsgroene 
tinten. We kozen voor saliegroen 
en eucalyptus en voegden het 
luxueuze accent van mat goud toe.  

De gouden gouri cups en prachtige 
theelichtjes passen bij elk interieur.  

Voeg nog enkele takken eucalyptus 
toe en je tafeldecoratie is helemaal 
áf. 

 

 

 

Inhoud: 

Originele tafelversiering voor elk interieur met verschillende attributen in warme, 
grijsgroene tinten. Gouden gedroogde gouri cups, 3 designs bijpassende servetten, prachtige 
gouden theelichten en de Vert de Luxe Playlist. De groene lopen van eucalyptus voeg je zelf 
nog toe. 

 

Prijzen:  

2-5 personen: 57 EUR of ca. 11 EUR per tafel 

6-9 personen: 82 EUR of ca.16,5 EUR per tafel 
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Box n°3 - Waitin for Santa 

 

Winter. Buiten waait er een gure wind, maar jij 
geniet binnen van een lekkere kop chocolademelk 
en een goed boek. In de keuken pruttelt er zachtjes 
een winterse stoofschotel. En jouw eettafel? Die is 
omgetoverd in ware kerststijl. Want jij kon niet 
wachten tot Kerstmis om de heerlijke kerstsfeer in 
huis te halen met deze box. 

Haal kerst nu al in huis en bestel deze box. Ontdek 
onze originele tafelversiering in klassieke 
kerstkleuren: rood, groen en wol-wit. Onze stijlvolle 
theelichten en decoratieve dennenappels ogen 
prachtig op de kerstgroene loper die je zelf 
toevoegt. Werk je kersttafel af met onze luxueuze 
servetten met Scandinavische toets en je creëert 
snel en gemakkelijk dat fijne kerstgevoel. 

 

 

 

 

 

Inhoud: 

Winters tafelen in een warme kerstsfeer met klassieke kerstkleuren. Stijlvolle theelichten, 
decoratieve dennenappels, servetten uit gerecycleerd katoen, papieren themaservetten met 
Scandinavische toets en de Waitin For Santa Playlist. De groene loper van dennentakken 
voeg je zelf nog toe.  

 

Prijzen:  

2-5 personen: 63 EUR of ca. 12,5 EUR per tafel  

6-9 personen: 108 EUR of ca. 21,5 EUR per tafel  
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Foto’s en video 

Ontdek het Table in a Box concept. 
 

Download de high res foto’s hier 
https://tableinabox.pixieset.com/tableinabox/ 

 
Bekijk de video’s hier 
https://www.youtube.com/watch?v=IONeHwu1264  
 

Contact 
Wil u graag een interview met zaakvoerder Katrien Sterckx? Dat kan!  
Voor verdere pr-vragen ivm beeld en video, kan u persverantwoordelijke 
Liesbeth Vermaercke contacteren! 
 

Zaakvoerder - Katrien Sterckx -  katrien@tableinabox.be, 0477/59.68.92 
Pr-verantwoordelijke - Liesbeth Vermaercke - 
Liesbeth.vermaercke@gmail.com, 0472/63 15 40 
 
Onze website & webshop -  www.tableinabox.be 
 

 www.facebook.com/tableinabox.be 
 

 www.instagram.com/tableinabox.be 

https://tableinabox.pixieset.com/tableinabox/
https://tableinabox.pixieset.com/tableinabox/
https://www.youtube.com/watch?v=IONeHwu1264
https://www.youtube.com/watch?v=IONeHwu1264
mailto:katrien@tableinabox.be
mailto:Liesbeth.vermaercke@gmail.com
http://www.tableinabox.be/
http://www.facebook.com/tableinabox.be
http://www.instagram.com/tableinabox.be
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