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Altijd een vakantiegevoel in huis? 
Ja graag! En dat is zó gefikst met 
wereldse accessoires, zomerse strepen 
en andere spullen die direct blij maken.

Productie    ROOS S TALPERS  &  F EE  VAN  ’ T  VEEN 

WOON
 NIEUWS

Zomertijd!

En zwieren 
maar
Franjes zijn ineens van 

stoffig naar swingend 

gegaan. Deze zomer 

maken de zwierige 

slierten een grote 

comeback. 

Lamp € 290,65 (nordal.eu)

STREEPJESCODE
Denken we aan zomer, dan zien we 

strepen. Niet alleen op windscherm 

en badlaken; strepen zorgen ook 

voor een snelle seizoenswissel in huis.

Madame WIE?
Tijdens het backpacken raakte de Deense 

Pernille Stoltz verknocht aan India. Die liefde 
vertaalde ze in haar woonlabel Madam Stoltz, 

waarin ze samenwerkt met ambachtslieden 
die als familie voor haar zijn. 

Mand € 40,50, bloempotten v.a. € 12,- (madamstoltz.nl)
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1 Regisseursstoel van Weishäupl € 295,- 
(einrichten-design.de) 2 Edda pot van 
aardewerk € 13,- (bloomingville.com) 
3 Jacquardgeweven plaid € 39,99 (hm.
com) 4 Deken van Ferm Living € 119,- 
(kolkenkolk.nl) 5 Porseleinen kom € 11,99, 
schaal € 35,99 (zarahome.com)
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Lekker overdadig
Caroline van Velze is als eigenares 

en artdirector van Zuiver verant-

woordelijk voor de uitstraling van 

het woonmerk. 

Wat is Zuiver? “Zuiver is een Dutch 

 design-interieurmerk dat inmiddels al in 

meer dan zestig landen wordt verkocht. 

Elk item wordt ontworpen door ons eigen 

designteam, is vriendelijk geprijsd en kan 

perfect worden gemixt en gematcht met 

andere Zuiver-stukken. De collectie wordt 

voortdurend aangevuld en ook qua kleur 

en formaat zijn er meerdere varianten. 

Voor elk wat wils dus.”

Op welke woontrends verheug je je deze 

zomer? “Deze zomer grijpen we terug op 

grote stijlstromingen uit de vorige eeuw. 

Het matte, gladde notenhout en de zwart 

metalen frames knipogen naar mid-cen-

tury modern, een stijl uit de fifties en de 

sixties, terwijl fluwelen stoffen en franjes 

geïnspireerd zijn op de roaring twenties. 

Vanwege dat vleugje zwierige weelderig-

heid noemen we deze trend bij Zuiver 

‘A dash of lush’.”

En wat wordt hét woonaccessoire dit 

seizoen? “Na alle internationale meubel-

beurzen durf ik te concluderen: alles kan 

en mag zolang het maar overdadig is 

en soms zelfs een tikkeltje kitsch. Items 

met een jungle-thema hebben een grote 

pré: van kunststof apen en goudkleurige 

palmbomen tot lampenkappen met veren 

en franjes. En alles in weelderige, diepe 

kleuren. Als dé hit van de zomer voorspel 

ik het keramieken luipaard!”

ZUIVER.COM

Doe als Hugh
Hugh Hefner was niet uit zijn kamerjas  

te slaan en dat snappen we. Dit zijn 

 ochtendjassen die ’s middags en ’s avonds 

ook als kimono gedragen kunnen worden.

Werelds
Geen globetrotter? Geen probleem. 

Noord-Europese woonmerken hebben 
wereldse woonaccessoires in hun 

collecties opgenomen.

ALLEEN HET 
MOOISTE
De H&M-groep lanceerde de site Arket 
waar duurzaamheid hoog in het vaandel 
staat. De kleding en homeware die on-
line verkocht worden, zijn gemaakt van 
de allermooiste materialen. ARKET.COM

1 Oudroze Susie 
met liefde € 150,- 

(lovestoriesintimates.com) 
2 Okergeel fluweel € 99,99 

(zarahome.com) 
3 Struisvogelpolitiek 

€ 79,95 (anna-nina.nl)

Dutchbone 
bijzettafel 
van Indisch 
hardhout 
€ 149,- 
(wehkamp.nl)

Taiwanese lantaarn 
van HK Living 
€ 449,- (lil.nl)

Japans 
aandoende 

keramieken 
pot € 32,95 

(housedoctor.dk)

Katoenen sprei met 
borduurwerk € 118,- 
(madamstoltz.nl)
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Huppetee, zó in 
Zuid-Frankrijk 

Anna de Lanoy Meijer en Nina Poot 

runnen samen ANNA + NINA, een 

eclectisch en hebberig makend 

 sieraden- en home accessoiresmerk 

met drie winkels en een webshop. 

Met welke woonaccessoires kunnen we 

het zonnige buitengevoel in huis halen? 

“Met mooi linnengoed in gebroken wit of 

blauwwitte strepen waan je je à la minute 

in Zuid-Frankrijk. Daarom hebben we 

deze zomer beddengoed, theedoeken en 

badjassen van linnen in onze collectie.”

Anna, wat is jouw meest gekoesterde 

stuk thuis? “Bij mij thuis hangen twee 

grote schetsen van Anton Heyboer. Ze 

zijn officieel van mijn vader, maar ik ben 

er zo dol op dat ik ze heb ingepikt.”

En van jou Nina? “Ik ben heel erg ge-

hecht aan een porseleinen zwaantje dat 

van mijn oma is geweest. Mijn favoriete 

meubelstuk vond ik op een antiekmarkt: 

een marmeren dressoir.”

Waar halen jullie de inspiratie voor jul-

lie collecties vandaan? “Wij halen veel 

inspiratie uit reizen, maar die worden 

minder frequent sinds we allebei moe-

der zijn. Ik heb twee dochters, Amy (4) 

en Lalou (1) en Nina is de moeder van 

dochter  Sammie (1). Nu moeten we het 

doen met de Australische Vogue Living 

die we  allebei te gek vinden, net als de 

 Nederlandse overigens, documentaire-

series zoals  Abstract op Netflix, veilingen, 

antiekmarkten en natuurlijk Pinterest!”

ANNA-NINA.NL

HOLLANDS GLORIE
Het Nederlandse behangmerk NLXL doet zijn naam 

eer aan en maakt wandpanelen in samenwerking met 
grote namen als Piet Hein Eek, Piet Boon, Studio Job, 

het Rijksmuseum. NLXL.COM

Studioline 
De artistieke, robuuste sfeer 

van een fotostudio overleeft 

alle trends.
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1 Roze letterbord in A2-formaat 
€ 110,- (designletters.dk) 2 Notitie-
boek € 19,- (made.com) 3 Kapstok 

van messing en zwart staal € 39,95 
(menu.as) 4 Ferm Living canvas 

hangmap voor tijdschriften en 
paperassen € 82,- (kolkenkolk.nl)  

5 Betonnen camera (bloem)pot 
€ 52,- (seletti.it) 6 Spotlight stalamp 

€ 159,99 (sissy-boy.com)
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Zomerslapen
In de slaapkamer kan de zomer 

beginnen. De nieuwe collectie van 
Van Dyck brengt mooie dessins van 

kraanvogels en wuivend gras in zachte 
zomerpastels als celadon en poederroze. 

Van Dyck, v.a. € 69,96 (vandyckshop.nl)

1 Bloomingville triangel vaasje met driehoekjes 
€ 29,95 (interiordelights.nl) 2 Uivormig vaasje € 20 
(fest.amsterdam) 3 Outline House Doctor vaas met 
schetsmatige lijnen € 24,95 (wehkamp.nl) 4 Vaas 
met gezichtje € 37,50 (madamstoltz.nl) 5 Pot met 

blokjespatroon € 35,80 (serax.com)

Zóóó 2018
Volgens de kleurspecialisten 

van Pantone vallen we in 

2018 massaal voor de kleur 

ultra violet. Wie dat wat té 

vindt, wijkt gewoon uit naar 

de voorspelling van Flexa. Zij 

kozen voor 2018 de ultieme 

tussenkleur Heartwood: een 

rozige leverkleur die geweldig 

combineert met olijf en 

jeansblauw. FLEXA.NL

Flierefluiter
Het enige dier dat zich senang 

voelt in een kooi: luister 

maar eens naar deze JinGoo 

bluetooth-speaker. 

€ 349,- (DAQI Concept via fonq.nl)

PITTIG IN PINK
Søstrene Grene geeft 
lieflijke poederroze pit 
door het te combineren 
met zwart staal.
Bijzettafel € 36,40, bankje 
€ 56,60 (sostrenegrene.com)

IKEA FLIKT 
’T WÉÉR 
De heerlijke 

Hay-collectie is 
nog niet uitver-

kocht of Ikea 
komt alweer met 
de tweede Piet Hein Eek-collectie. En 

dan was er dit voorjaar ook nog de 
duurzame Delaktig-bank van ster-
ontwerper Tom Dixon, die al voor 

de lancering de prestigieuze Good 
 Design Award 2017 kreeg. IKEA.COM

ZWART-WITJES
Solo zijn ze al leuk, maar 
nog leuker wordt ’t  
als deze zwart-witte 
potten en vazen samen 
de show mogen stelen. 
Goed idee: zelf je witte 
aardewerk met stift of 
penseel decoreren.
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Klippan kan d’r weer 
tegenan

Waarom een Ikea-bank of -stoel aan de 
kant zetten voor een jonger model als-ie 
ook een tweede leven kan krijgen? Doe 
duurzaam met een op maat gemaakte 

meubelhoes die helemaal aansluit op je 
huidige smaak. BEMZ.COM

1 Klassieke, multicolor strandstoel van 
Wieshäupl v.a. € 315,- (ambientedirect.com) 

2 Come on baby, light my fire. Tuinfakkel € 3,95 
(brostecopenhagen.com) 3 Geknoopt kussen Evi 

van Zuiver € 42,50 (lil.nl)

Vakantie 
flits
Uitzicht op zee en een 

strakblauwe lucht kunnen 

we niet beloven. Maar met 

verse bloemen op tafel, 

een schaaltje gevuld met 

tropisch fruit, een knappe 

kan gevuld met fris water 

en met een kopje koffie in 

de mooiste mok, verandert 

een doodgewoon ontbijtritueel 

in een zonnige mini-break.

Witte vaas € 35,99, aardenwerk 
kan met geometrisch reliëf € 22,99, 
glazen kan met handvat € 15,99, 
aardewerken kom met geometrisch 
reliëf € 17,99 (zarahome.com)

KNAPPE KAPPEN
Deze luchtige, open-

gewerkte hanglampen 

verspreiden een 

speels, zacht 

licht.

KLEUR 
KONINGIN
Als er één ontwerper is die  tradities 

naadloos weet te mengen met 
 eigentijds design, dan is dat Hella 

Jongerius. Een mooie expositie 
waarin haar eigen ontwerpen, oude 

schilderijen en archeologisch aar-
dewerk elkaar versterken. BREATHING 

 COLOUR, 9 JUNI-12 AUG, BOIJMANS ROTTERDAM

EN HET WERD 
ZOMER 

Vul terras of tuin met 
vrolijke stemmende 

woonvondsten en dan 
is het daarna hoog tijd 
voor de kunst van het 

dolce far niente.
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1 Solvinden Ledlamp (ook geschikt voor buiten) € 39,95 (ikea.com) 2 Hanglamp van bamboe 
€ 87,95 (madamstoltz.nl) 3 Serax by Colonel hanglamp € 179,- (wehkamp.nl)
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Voer voor 
vintage-lovers

Danny Post is redacteur voor ver-

schillende tijdschriften én vintage-

junkie. Zijn motto: een dag geen 

vlooienmarkt of kringloop bezocht, 

is een dag niet geleefd. Zijn liefde 

voor oude spullen deelt hij in de 

 rubriek Vintagevondsten (Volkskrant 

Magazine) en op gowiththevlo.nl. 

Wat is Go with the vlo? “Nostalgie. Je 

vindt er reportages over leuke kringloop-

winkels, een marktagenda, interviews, 

binnenkijkers, vintage interieurtrends, 

veilingtips en nog veel meer.”

Hoe vaak ga je op pad? “Mijn man Evren 

zou zeggen: te vaak, maar het antwoord 

is minstens vier keer per week. Ik heb 

een fetisj voor oude foto’s, van losse 

exemplaren tot complete albums. Ik houd 

van straattaferelen met mensen. Een 

paar ogen die me door de mist der tijd 

dwingend aankijken (‘buy me!’), kleding, 

alles kan me aantrekken. Ik heb ook 

veel foto’s van het bombardement op 

 Rotterdam.”

Wat is je favoriete vondst? “Twee grote 

beelden van haremvrouwen die ik vond 

op de VerzamelaarsJaarbeurs in Utrecht, 

een staande sixties lamp met  gebloemde 

kap van de kringloop, maar ook een 

bijna honderd jaar oud olieverfschilderij 

van vooroorlogs Rotterdam. Het was 

mijn droom om zo’n schilderij te bezitten. 

Toen ik er tegenaan liep, maakte mijn 

hart een sprongetje. De verkoper wilde er 

€ 125,- voor hebben en ik ben naar de 

pinautomaat gehóld!” GOWITHTHEVLO.NL

WEGGEVERS
Het is bewezen: weggeven maakt geluk-

kiger dan zelf houden en daar speelt het 

Nederlandse The Gift Label heel goed 

op in. Van homespray tot quote-mok, 

de webshop is gevuld met fijne cadeaus 

(die je eigenlijk het liefst gewoon zelf zou 

willen houden). THEGIFTLABEL.COM

Woest 
aantrekkelijk

Met een panterprint sla je 
de stijlplank nooit mis.

Tegeltjeswijsheid
Al sinds de zestiende eeuw zijn tegels 
met miniaturenverhalen een geliefd 
 verzamelobject. StoryTiles borduurt 
voort op deze oud-Hollandse traditie  
en ontwerpt kleine kunstwerken op met 
de hand gebakken tegels. STORYTILES.NL

Set van 2 bamboe kommen 
€ 15,- (klevering.nl)

Sanne Poot 
van The 
Pillow Room 
ontwerpt 
kleurrijke 
kussens v.a. 
€ 29,- (the-
pillowroom.
com)

Set van 
porseleinen 

luipaard 
kandelaren 

€ 49,90 
(audenza.com)

Bekerglas met 
tijger € 3,99 

(sissy-boy.com)


