lifestyle

sprookjeskerst
in eigen tuin
MAG ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP DE
MAGISCHE KERSTPERIODE? VIER DAN EENS
KERST IN EIGEN TUIN, IN EEN TOT IN DE PUNTJES
AANGEKLEDE TIPI. GEEN GEDOE, GEEN KOPZORGEN:
VOLOP GENIETEN.
Tekst Bo Bogaert – Fotografie Sarah Van Hove
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Even voorstellen
Laetitia en Pallieter zijn niet alleen geliefden, maar ook zakenpartners. Sinds 2019 runnen ze met z’n tweeën het
evenementenbureau Azorti, waarbij ze zich focussen op exclusieve en unieke belevingen. De ‘Christmas experience’,
waarbij je kerst viert in een tipitent, is daar een mooi voorbeeld van.

THE MAGIC SPARKLE
“Verwar ons alsjeblieft niet met een klassiek evenementenbureau”, zegt Laetitia wanneer ze begint te vertellen over Azorti. “We
organiseren inderdaad allerlei events voor bedrijven en particulieren – denk aan personeelsfeesten, teambuildings, congressen,
opendeurdagen, vrijgezellen- en trouwfeesten … – maar we spreken liever over belevenissen. Toen we in 2019 onze zaak
opstartten, voelden we dat mensen nood hadden aan unieke, exclusieve belevenissen ver weg van de dagelijkse sleur. Daarom
bedenken wij altijd verrassende totaalconcepten met een magische impact die klanten het gevoel geven dat ze voluit leven. Een
betoverend kerstfeest in een tipi, is een van onze concepten. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een tuin of een locatie waar
de tent een nachtje kan blijven staan. Wij zorgen voor de rest.”
CHRISTMAS EXPERIENCE
Het idee voor de ‘Christmas experience’ leefde al langer bij Laetitia en Pallieter en kwam vorig jaar door de coronapandemie in
een stroomversnelling. Door de strenge maatregelen tijdens de eindejaarperiode waren grote feesten uit den boze en waren de
opties om er alsnog iets gezelligs van te maken beperkt. Om gezinnen die kans niet te ontzeggen, kwam Azorti op de proppen
met de kersttipi, die mensen voor een dag – of langer – kunnen huren. “Kerst is een magische periode die veel mensen intiem met
hun gezin of familie willen vieren. Het is een periode van rituelen en tradities.”
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“Het enige waaraan
je zelf moet denken,
zijn de cadeautjes
voor onder de boom”
LAETITIA SPELTDOORN, ZAAKVOERSTER
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“Er kruipt enorm veel liefde, tijd en energie
in zo’n luxueuze avond”
LAETITIA SPELTDOORN, ZAAKVOERSTER
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“We willen mensen
een kippenvelmoment bezorgen
wanneer ze van hun huis
naar de tipitent wandelen”
LAETITIA SPELTDOORN, ZAAKVOERSTER
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EEN FILMSET
“Wij komen de tent opzetten, afbreken en doen zelfs de
afwas met plezier”, vertelt Laetitia enthousiast. Dat is
een groot voordeel van dit concept: Laetitia en Pallieter
regelen alles van a tot z. “Mensen moeten alleen hun tuin
openstellen en de pakjes onder de kerstboom leggen. We
willen mensen een kippenvelmoment bezorgen wanneer
ze van hun huis naar de tipitent wandelen. We zorgen
voor een met kaarsen omzoomd wandelpad, vuurkorven,
lichtslingers alom, kerstbomen … Je waant je als het
ware op een filmset”, lacht Laetitia. Eens binnen in
de verwarmde tent word je verrast door een gezellig
(elektrisch) haardvuur, zachte achtergrondmuziek, een
mooi opgetuigde kerstboom en een prachtig gedekte tafel.
En dat alles – zoals de bedrijfsnaam doet vermoeden –
assorti. “Ik besteed heel veel aandacht aan de aankleding
van de tent. We kiezen voor duurzame, kwalitatieve
producten: echte kristallen glazen, mooi servies, stevig
tafellinnen, bijpassende servetten, leuke kaarsenhouders

… Ik heb een voorliefde voor styling, de aankleding is een
van de leukste onderdelen van mijn job.”
ONCE IN A LIFETIME
Standaard staat de mooie, houten tafel gedekt voor zes
personen. In de toekomst zullen Laetitia en Pallieter ook
grotere tenten aanbieden zodat het gezelschap uitgebreid kan
worden. Het enige wat het koppel niet voorziet, is de catering.
“Daar laten we onze klanten vrij in”, zegt Laetitia. “Iedereen
heeft daar andere verwachtingen over. Sommige mensen
vinden het fijn om zelf te koken, anderen doen graag een
beroep op hun vertrouwde traiteur.” Het is een luxebeleving,
met een bijpassend prijskaartje. “Er kruipt enorm veel liefde,
tijd en energie in om zo’n exclusieve avond te organiseren. Zie
het als een ‘once in a lifetime’-beleving. De mensen die vorig
jaar de experience boekten, spreken er nog steeds over en lieten
weten dat ze het elke euro waard vonden. Een sprookjesavond
zonder zorgen. Het enige waaraan je zelf moet denken, zijn
de cadeautjes voor onder de boom.”		
•
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“We kiezen voor duurzame,
kwalitatieve producten:
echte kristallen glazen, bijpassende
servetten, leuke kaarsenhouders ...”
LAETITIA SPELTDOORN, ZAAKVOERSTER

.. je kersttipi boeken? ..
Je kunt een Christmas experience
boeken van 26 november tot en met
16 januari. De prijs varieert tussen 650
en 850 euro (inclusief btw) voor een
kerstbeleving voor 6 personen in
eigen tuin.
Meer info: azorti.be
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“Kerst is een magische periode
die veel mensen intiem
met hun gezin of familie
willen vieren”
LAETITIA SPELTDOORN, ZAAKVOERSTER
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