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Bijna 21 jaar? Gefeliciteerd! Een mooie leeftijd en eindelijk volgens de wet geheel “onafhankelijk” ;-) Op zoek 
naar inspiratie voor een tof 21 diner? Dan ben je zeker op het juiste adres beland! In dit e-book delen wij graag 
toffe 21 diner thema’s met jullie! Laat je inspireren!

Voorstellen
Mijn naam is Anouk Lisman. Ik ben inmiddels al meer dan 10 jaar actief in de evenementen en verhuur branche. 
Met mijn styling bureau In Style Styling & Decoraties mag ik samen met mijn team van ervaren event stylisten 
ieder jaar meer dan 60 gave events stylen. Daarnaast verhuren wij ook meubilair en decoraties, waardoor we 
ieder jaar honderden klanten mogen helpen met het creëren van hun ultieme evenement! Superleuk om iedere 
dag lekker creatief aan het werk te kunnen zijn! Hopelijk kunnen we jullie met dit e-book met 21 toffe thema 
ideeën inspireren voor jullie eigen 21 diner! Mocht je nog vragen hebben of zoek je nog hippe deco of meubilair 
voor jouw feestje? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar ons: info@instylestyling.com. 

Anouk Kiki Mirte

Danique Mireille Linda

voorwoord



Mirte

Linda

Het 21 diner is tegenwoordig dé manier om je 21e verjaardag op een chique wijze te vieren. Wij krijgen steeds 
vaker aanvragen voor aankleding van zo’n hip 21 diner feestje. Meestal is het een chique gelegenheid en zullen 
de gasten dus ook in nette feestelijke kleding verschijnen. Er wordt daarom vaak veel aandacht besteed aan de 
styling van zo’n diner. Je wil tenslotte niet gewoon een paar tafels tegen elkaar schuiven met wat kaarsjes erop 
en klaar. 

Het idee achter dit 21 diner is dat je je studievrienden uitnodigt om op een chique wijze je verjaardag te vieren 
bij je ouders thuis. Volgens traditie nodig je als vrouw alleen maar vriendinnen of als man alleen maar vrienden 
uit. Deze vrienden of vriendinnen van je studie of studentenvereniging mix je met je “oude vrienden of 
vriendinnen”. Maar nodig vooral uit wie jij graag op je feestje wilt hebben, je wordt tenslotte maar één keer 21 
jaar!



rotan

Al jarenlang favoriet bij veel meiden: rotan. Het is een natuurlijk materiaal met een mooie lichtbruine kleur. 
Daarnaast is het duurzaam, natuurlijk en geeft het je tafel een warme, sfeervolle uitstraling. Mooi te 
combineren met een houten tafel, maar het materiaal komt ook mooi naar boven op tafelkleed. Het fijne van 
deze trend is dat het niet seizoensgebonden is. In de zomer ademt rotan het ultieme zomergevoel, terwijl het 
natuurlijke materiaal in de winter zorgt voor een warme sfeer op je tafel. In ons assortiment hebben wij 
meerdere verhuuritems in een rotan thema. Denk aan bijvoorbeeld placemats en stoelen. Te combineren met 
allerlei verschillende materialen en kleuren, waardoor de keuzes eindeloos zijn. 



burnt orange

Een van de nieuwe trends die we de komende periode veel gaan zien is het gebruik van de kleur Burnt Orange, 
in het Nederlands ook wel roest genoemd. Het is een natuurlijke kleur die veel warmte naar boven brengt. 
Eentje die zowel in de winter als in de zomer goed past. Combineer de kleur met rustigere tinten zoals beige 
en wit. Ook mooi wanneer er gebruik wordt gemaakt van transparante accenten, die je bijvoorbeeld weer terug 
kan laten komen in de glazen of waxinelichthouders. Door te werken met een tafelloper van chiffon creëer je 
een mooi geheel op je tafel.  Zet vaasjes op tafel met mooie droogbloemen en pampas pluimen om het 
natuurlijke van de prachtige kleur extra te laten shinen!



Rustic chic

Eén van mijn favoriete 21 diner thema’s! Rustic Chic is helemaal van deze tijd! Gebruik rustieke elementen 
zoals hout en groene takken op de tafel om de dinertafels op creatieve wijze aan te kleden. Mooie houten tafels 
zonder tafelkleed passen perfect bij dit thema. Maak dit af met mooie houten stoelen zoals crossback stoelen 
of houten chiavari of klapstoelen en richt je dan op de detail aankleding van de tafels. Het gebruik van groene 
takken zoals eucalyptus, ruscus of magnolia bladeren als tafelloper is een echte eyecatcher. Je zou er 
eventueel een tafelloper met een natuurlijke kleur onder kunnen leggen van bijv jute of grof linnen. Plaats op 
de dinertafels tussen degroene takken rustieke waxinelichtjes of houten kandelaren. Ook wat kleine vaasjes 
met bloemen staan mooi tussen de groene bladeren. Gebruik houten onderborden en kies voor chic bestek 
zoals goud bestek of juist rustiek bestek met houten handvaten. Houd het qua kleurenpalet rustig. Zachte 
pastelkleuren kun je mooi combineren met groene tinten. Olijfgroene servetten zijn een goede optie om de 
borden mee te versieren. Versier ze met een takje rozemarijn of een olijftakje en je Rustic Chic 21 diner tafel is 
helemaal in stijl!



Disco

Een woord wat meteen in je opkomt bij een feestje: dansen! En hoe kun je dat nu beter in een tafel uitdrukken 
dan een echte discotafel? Gebruik een mix van funky kleuren zoals je ziet op de foto. Bijvoorbeeld een mix van 
roze en oranje. Hoe tof is die combinatie? Dan heb je echt een knaller van een dinertafel. Maak het geheel af 
met leuke discoballen bij de servetten en als centerpiece op tafel. Nog wat leuke gekleurde kaarsen in de 
kandelaren op tafel en je bent READY TO PARTY!



Tuscany vineyard

Een Tuscany Vineyard 21 diner thema is een stijl die tegelijkertijd rustiek en intiem is. Denk aan rustige kleuren 
zoals bruin, groen, ivoor en wit. Dineren aan een lange tafel is hierbij echt een must! Dineren in een tuin geeft 
de beste sfeer bij dit thema, mits dit natuurlijk haalbaar is met het Nederlandse weer. Plaats op de tafel lange 
tafellopers en/of groene takken. Ook kun je in plaats daarvan veel bloemen naast elkaar op de lange tafels 
plaatsen voor een echte gemoedelijke Italiaanse sfeer. Gebruik tafelklemmen met prikkabels als sfeerverli-
chting eventueel in combinatie met rustieke blokkaarsen of waxinelichtjes. Houten bruine stoelen passen het 
beste bij dit thema. Eventueel kun je ze versieren met groene eucalyptus takken. Gebruik ook zo’n takje euca-
lyptus of rozemarijn om de servetten mee te versieren en schenk lekkere Toscaanse wijntjes voor de ultieme 
Toscaanse sfeer! Huur of koop er rustiek houten bestek bij en de toon voor een typisch Italiaanse sfeer is gezet



the great gatsby

Ga je voor chique en een vleugje nostalgie, kies dan voor het Great Gatsby thema! Jullie kennen misschien de 
film wel met Leonardo DiCaprio. Hoe leuk is het om een 21 diner party te geven in deze stijl? Hoewel we vaak 
zien bij 21 diners dat de jarige job kiest voor één of twee lange tafels, zijn ronde tafels juist supermooi 
binnen dit thema! Aan een ronde tafel van 1.50 m. zou je 6 tot 8 vrienden kunnen plaatsen en aan tafels met een 
diameter van 1.80 m. kunnen 8-10 vrienden plaats nemen. Kies voor chique stoelen zoals de gouden chiavari 
stoel en versier die eventueel met veren en parelkettingen. Versier de ronde tafels met een mooie centerpiece. 
Bij een Great Gatsby thema past een hoge vaas met witte veren en parelkettingen perfect! Strooi eventueel ook 
wat losse parels over het witte of zwarte tafelkleed voor een speelse touch. Dé kleur voor dit thema is goud in 
combinatie met zwart en/of wit! Gouden onderborden, goud bestek, gouden waxinelichtjes en een tafelloper van 
gouden pailletten, het past allemaal binnen dit thema! Gebruik zwarte servetten met gouden servetringen of 
een parelketting voor een chique touch.



industrieel

Dineren voor je 21e verjaardag binnen een industriële setting is één van de laatste trends. Gebruik lange houten 
tafels met metalen stoelen zoals tolix stoelen. Maar wil je ook out-of-the-box denken? Wat dacht je dan van 
bijv. van het huren van stoere deurtafels met schragen. Voor een industriële look zijn metallic kleuren perfect 
om binnen je kleurenpalet te gebruiken. Denk aan koper of goudtinten die je kan mixen met zwart, wit of grijs. 
Je zou bijvoorbeeld goud, koperkleurig of zwart bestek kunnen huren. Plaats op de tafels mooie industriële 
sfeerverlichting zoals zwarte of goudkleurige metallic geometrische windlichten. Geometrische vormen passen 
namelijk goed binnen dit thema. Wat ook leuk is, is het gebruik van tafelklemmen om over de tafels heen te 
spannen. Je kunt dan leuke versiering aan de metalen stangen hangen, om de tafels nog verder mee te 
versieren. Van groene takken tot vaasjes met bloemen of kleine metalen windlichtjes. Dit maakt het geheel net 
even helemaal af!



Black and gold

In dezelfde tinten als het Great Gatsby thema, maar toch weer een totaal andere tafel. De combinatie van goud 
en zwart zorgt voor een luxe uitstraling. Maak gebruik van goud metalen onderborden. Deze hebben een chique 
en luxe uitstraling en passen mooi tegenover de donkere zwarte borden. Laat het goud mooi terugkomen in het 
bestek, kandelaren en bijvoorbeeld in een goud randje in de glazen. Om de tafel helemaal af te maken kun je 
kiezen voor gouden kaarsen in de kandelaar, maar zwart is natuurlijk ook perfect!



festival

Een festival thema is super hip! Vooral ideaal voor de jarigen die in de zomer hun 21e verjaardag gaan vieren. 
Waarom? Omdat een 21 diner in festival thema perfect is om buiten te vieren! Denk aan lange houten tafels 
met fleurige bloemen en toffe crossback stoelen met kleurige lintjes of macramé als versiering. Decoraties 
als lichtjes in de bomen, vlaggenlijnen, gave decoratie borden en wegwijzers. Maar ook simpele biertafels met 
bankjes misstaan niet binnen dit hippe thema. Ben je niet helemaal zeker van het weer in Nederland? Regel 
dan een tent of kijk naar een locatie die een landelijke schuur heeft. Wat ook super sfeervol is, zijn lampionnen 
ophangen in de tuin, tent of de schuur. Je hebt deze in verschillende maten, kleuren en stijlen. Combineer dit 
met prikkabels met lampjes om een gave sfeer te creëren.



touch of colour

Hoe leuk is deze tafel als je houdt van de kleur blauw? Uiteraard hebben wij een assortiment met alle kleuren, 
maar deze kleur is toch prachtig? Combineer het zachte van de kleur met goud, dit zorgt voor een chique 
uitstraling. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor gouden onderbord, bestek en glazen met een gouden randje en 
combineer je dit met een pop of colour in bijvoorbeeld een tafelloper en servetten. Laat de gouden tinten dan 
weer terugkomen in de servetringen wat zorgt voor een samenhangend geheel. Wat is er nou persoonlijker dan 
je favoriete kleur te laten zien tijdens jouw 21 diner?



wanderer

Onder de reislustige types onder ons is Wanderer ideaal als thema! Je kan voor dit thema zowel ronde als 
lange tafels gebruiken. Als je ronde tafels wil gebruiken, dan kan je elke tafel een eigen centerpiece geven 
geïnspireerd door reizen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een stapeltje reisgidsen met een kleine wereldbol 
erop? Of een mini koffer als centerpiece met een paar vaasjes met bloemen? Een vaas met bloemen gemixt 
met papieren vlaggetjes van verschillende landen is ook een origineel idee! En wat dacht je van grote confetti 
rondjes knippen uit een oude landkaart en op de tafels uitstrooien? Of als de landkaart groot genoeg is, kan je 
er ook rechte repen van ong 25-30 breed uit knippen en als tafelloper over de tafels heen leggen. Leuk detail 
is om kleine papieren vliegtuigjes te vouwen (misschien ook geknipt uit een oude landkaart) en deze op de 
servetten of borden te leggen. Dit thema is prima te mixen met vintage elementen voor een vleugje nostalgie.
Denk bijvoorbeeld aan houten of rieten onderborden, bestek met een houten handvat en een kanten of jute 
tafelloper. 



harry potter

Altijd al een Harry Potter fan geweest? Heb je altijd al willen ervaren hoe het is om aan de eettafel in 
Zweinstein te zitten? Organiseer dan een 21 diner in een Harry Potter thema! Als fan weet je natuurlijk al hoe 
de eettafels in Zweinstein eruit zien. En je kan altijd nog een keer de films bekijken om inspiratie op te doen! 
Huur lange donkerbruine houten tafels en bruine stoelen of bankjes. Daarnaast kun je gouden of zilverkleurige 
onderborden gebruiken en zwart, zilver of goud bestek. Om het helemaal af te maken zijn metalen drinkbekers 
op een voetje supertof om te gebruiken. Voeg wat glazen of metalen waterkannen op tafel en vergeet niet de 
sfeerverlichting. Gebruik lekker veel lange hoge kandelaren of blokkaarsen om de tafel sfeervol te verlichten. 
Ook kun je kleuren gebruiken van een bepaald huis zoals Griffioendor en bordeauxrode tafellopers en 
servetten gebruiken. Print het embleem van jouw favoriete huis uit en leg de uitgeknipte emblemen als 
versiering op de borden of servetten. Wil je graag ook zwevende kaarsen? Gebruik dan tafelklemmen om 
hanglichtjes aan te hangen voor een sprookjesachtig effect. Ik raad wel aan om dan kunst waxinelichtjes te 
gebruiken in plaats van echt kaarslicht. En zoals je weet past de eetruimte in Zweinstein zich altijd aan dus 
wees creatief en houd je niet in!



vintage

Eén woord voor dit thema is UNIEK! Vintage is populairder dan ooit, niet alleen in de kledingbranche maar op 
alle vlakken. Vaak worden vintage en retro door elkaar gehaald, maar pas op dit is niet hetzelfde! Vintage slaat 
op gebruikte voorwerpen die ouder dan 30 jaar zijn met gebruikerssporen. Dit maakt het authentiek. Retro is 
enkel gebaseerd op de stijl van de jaren ‘70 ‘60 met een moderne twist. Vintage items wekken nostalgische 
gevoelens op. De kleuren die bij dit thema passen zijn zachte pastelkleuren. Dit laat je terugkomen in bloemen, 
tafeldecoraties en linnen. Gebruik off-white tot licht bruin gekleurde houten tafels en stoelen. Leg een witte 
of ivoorkleurige kanten tafelloper op het midden van de eettafel. Plaats op de loper lange smalle kandelaars 
gemixt met wat kleinere kandelaars. Tussen de kandelaars kan je kleine subtiele glazen vaasjes met pastel 
bloemen plaatsen. Om het af te maken kun je items gebruiken als oude fototoestellen, nepparels, oude boeken 
of stolpen. Dit kun je heel leuk als vintage decoratie gebruiken op tafel. Ook zou je grotere decoraties zoals een 
oude radio, naaimachine of oude piano in de ruimte kunnen plaatsen voor een nostalgisch effect. Deze vintage 
elementen zijn te vinden op rommelmarkten of gewoon te huur. Als servies kan je van liefelijk tot kitsch gaan, 
gebruik oud Engels servies met allemaal dezelfde kopjes of juist kopjes met verschillende printjes erop. Glazen 
borden met goud bestek past er ook goed bij. Print de menukaarten uit en rol ze op met een mooi lintje 
eromheen. Op de borden kun je naamkaarten met een bloemetje ernaast leggen. Doorzichtig glaswerk is altijd 
subtiel en zorgt voor een rustieke sfeer. Zolang het een nostalgische 
sfeer oproept, is jouw 21 diner zeker vintage!



into the woods

Iedereen kent wel de bekende Hollywood film ‘Into the Woods’. Deze film is een mix van sprookjes zoals 
assepoester, roodkapje en het verhaal van de bakker en zijn vrouw die vervloekt zijn door een heks. Dit is een 
thema wat redelijk donker is. Qua kleurenschema zijn donkere kleuren zoals donkergroen, donkerrood, bruin 
en burnt oranje mooie kleuren als je het diner op de film wil baseren. Ook de kleur zwart past er goed bij. 
Gebruik dan decoraties zoals mos, takken en bloemen in de genoemde kleuren. Ook zijn decoraties zoals 
spinnenwebben, houten boomschijven en hoge kandelaren met een donkere kleur kaarsen mooie details 
binnen dit thema. Maar je kan ook kiezen voor een romantischere kant van dit thema. In dat geval stel je vooral 
de bossen en bomen centraal en niet zozeer de film. Gebruik veel groentinten met pastelkleuren zoals peach, 
zachtroze en lavendel. Daarnaast kan je helemaal losgaan met hout! Huur mooie houten tafels, stoelen, kan-
delaren en maak houten menukaarten. Maak van mos of groene takken een tafelloper voor over het midden van 
de tafels en versier deze uitbundig met sfeerverlichting. Gebruik lekker veel lichtjes zoals theelichtjes, prikka-
bels met lampjes, kandelaren of windlichten. Hoe meer sfeerverlichting, hoe meer sfeer! Het mag allemaal wel 
een beetje ruw en wild zijn, zoals het bos ook is!



tropical

Ben je in de zomer jarig? Dan is het hopelijk warm en zonnig weer tijdens je 21e verjaardag! Speel in op een 
zwoele zomernacht en ga voor een tropisch thema. Versier de dinertafel met grote groene bananenbladeren of 
palmbladeren. Je kunt ze als een soort van loper over het midden van de tafel leggen. We raden bij dit thema 
zeker een vrolijk kleurenpalet aan. Denk aan felle kleurtjes zoals fuchsia, geel, koraal en oranje in combinatie 
met helder wit. Vrolijk de tafel op met vaasjes met bloemen in deze tropische kleuren. Je zou ook voor echt 
tropische bloemen kunnen gaan zoals orchideeën, jasmijn en hibiscus bloemen. Versier de servetten met zo’n 
tropische bloem en serveer tropische cocktails aan je gasten met een mini parapluutje! Wil je er wat meer bling 
bling aan toevoegen? Gebruik dan goudkleurige decoraties zoals gouden kandelaars, waxinelichtjes, gouden 
onderborden en goud bestek. Wil je de ruimte zelf ook graag nog wat meer into een tropical vibe krijgen? Huur 
dan kunstpalmbomen in en stort een zak zand in de tuin met strandstoelen en strandballen. Gegarandeerd een 
tropisch succes!



FAQ

Wat hebben jullie allemaal in het assortiment?
Rentals waar je aan kan denken bij een 21 diner zijn: 
- 21 light up letters
- Dinertafels
- Klapstoelen, Chiavari stoelen, Crossback chairs en Tolix chairs
- Onderborden, borden en kommetjes
- Goud, zwart en koperen bestek
- Water-, wijn-, champagne- en cocktailglazen
- Tafellopers, servetten en servetringen
- Vaasjes, waxinelichthouders, kandelaren
- Bloemen (op aanvraag)
- Decoratieborden en naamkaartjes op maat
- Ballonnen
- Lampionnen

Kan ik rondkijken in jullie showroom?
Maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak in onze showroom. Tijdens dit gesprek kunnen we je wensen en mogelijk-
heden goed in kaart brengen. In onze showroom kun je inspiratie op doen en alle producten bekijken. Samen maken we de 
mooiste combinaties en creëren we een diner om nooit te vergeten. Na het gesprek gaan wij voor je aan de slag met een 
offerte op maat. 

Wat zijn jullie prijzen?
Wij werken met offertes op maat. Onze vind je onze catalogus, hier staan al onze rentals in. Het makkelijkst is om ons een 
mailtje te sturen met de items waar je in geïnteresseerd bent. Wij maken dan graag een geheel vrijblijvende offerte voor je 
aan zodat je de prijzen rustig kunt bekijken. Uiteraard ben je ook welkom om, op afspraak, langs te komen in onze 
showroom in Tilburg. 

Is er een minimaal bestelbedrag per order?
Nee! Je kunt het zo klein of zo gek maken als je zelf wilt. Zoek je net die ene kandelaar die je nergens kunt vinden? Huur 
hem bij ons. Wil je een complete gedekte tafel? Ook dan kun je bij ons terecht. 

Is bezorgen een mogelijkheid?
Bezorgen is zeker een mogelijkheid! Dan komen er buiten je standaard verhuurkosten nog bezorgkosten op de offerte te 
staan. Geef dit aan bij je aanvraag en laat ons het bezorgadres weten. Dan berekenen wij dit meteen voor je. Let op! Wij zijn 
in het weekend niet standaard geopend. Wij bezorgen daarom op werkdagen en komen de spullen ook de eerstvolgende 
werkdag na je 21 diner weer ophalen. Is dit geen optie? Dan rekenen wij een weekend/nachttoeslag.



Hopelijk hebben we jullie een beetje geïnspireerd voor je eigen hippe 21 diner. 
Mochten jullie vragen hebben of graag een keer langs komen in de showroom voor 

leuke ideeën, dan kun je ons altijd mailen, bellen of chatten via Facebook en 
Instagram! Wij verhuren regelmatig decoraties en meubilair voor toffe 21 diners. 

Check voor inspirerende foto’s onze Instagram via @instylestyling


