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“Ik ben vooral dol op 
he t motief van he t 
tafelkleed. Lich t 
en donker zijn in 
evenwich t en vormen 
een mooi geheel me t de 
donkergroene bladeren 
en he t onbewerkte hou t. 
Na tuurlijk chic!”

Willemijn

1 Voor een tropisch toefje aan tafel, deze rotan kruk. 
35x45 cm (øxh) € 169,- (bloomingville.com).
2 Alsof hij zo uit het biologielokaal komt. Poster geprint  
op katoen 30x40x2,5 cm (lxbxh) € 12,95 (hkliving.nl).
3 Ga voor een kussen met paarse kleur en een 
bijzondere knoop van keramiek (100% katoen 45x45 cm) 
€ 37,50 (nordal.eu). 
4 Linnen servetten zorgen voor iets extra’s tijdens  
een etentje. Voorgewassen linnen 45x45 cm (lxb)  
€ 9,-/stuk (merci-merci.com). 
5 Voor water met partjes limoen of verse munt, maar  
ook mooi om er een losse tak in te zetten. Waterkan  
met glazen 28x30 cm (øxh) € 37,50 (nordal.eu).
6 Voor deze opklapbare tafel maken we snel ‘n plekje  
vrij. 76x70x180 cm (hxbxl) € 750,- (nordal.eu).
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DE WOONSERREGespot!

Je waant je hier in een 
tropische serre, waar 

binnen en buiten in elkaar 
overlopen. Door het 

gebruik van veel planten, 
donker hout, batikstoffen 

en linnen kussens met 
verwijzingen naar kruiden 

en specerijen ontstaat  
een ingetogen en serene,  

maar tegelijk luxe en 
natuurlijke sfeer. 

• Tafelkleed 145x200 cm 
€ 14,99, houten kratjes 

10x10x15 cm € 14,99, 
gebreide kussens met 

knoop 38x38 cm € 14,99/
stuk, linnen kussens met 

opdruk ‘Herbs & Spices’ 
50x50 cm € 14,99  

(H&M Home).

Zoet als honing
Van de bij tot de vorm van een 

honingraat en van de gele kleur 

tot de bijenwas. Honing is hot!

1 De bij als een mooie print aan de muur. 24x34 cm (lxb) € 27,50 (nordal.eu). 2 Zo mooi kan eenvoud zijn. Kussen met geborduurd motief 100% katoen 40x60 cm (lxb) € 26,20 
(bruutwonen.nl). 3 Honingdropjes zullen zich hier thuis voelen. Potje van keramiek 11x6 cm (øxh) € 5,50/stuk (accessorizeyourhome.nl). 4 Zonnig opstaan met dit vrolijke  
dekbedovertrek ‘Menorca Yellow’ van Bedding House. Katoen en satijn 140x200/220 (lxb) € 59,95 (homecenter.nl). 5 Zeep met zoet uiterlijk en subtiele honinggeur  
4,5x5x1,5 cm (lxbxh) € 0,95 (dille-kamille.nl) en lippenbalsem van heidehoning zijn onmisbaar in de badkamer € 6,95 (dille-kamille.nl). 6 Ontwerpduo maakte deze kaars van 
100% bijenwas, voor acht uur brandplezier. 24x11 cm (lxb) € 14,95 (ontwerpduo.nl). 7 Engels behang in goudtinten 52 cm x 10 m (bxl) € 95,- (timorousbeasties.com). 8 Een gepast 
huis voor honing. Honingpot met houten lepel 11x12,5 cm (øxh) € 6,95 (kitchengardenshop.nl). 9 Om wat mooie items in de kijker te zetten. Houten wandboxen vanaf 
36x18x31 cm (lxbxh) set van 3 € 155,- (bloomingville.com). 
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Samenstelling Willemijn ter Hart (flowerstories.nl). Voor verkoopadressen zie inhoud.
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Groen en na tuurlijk

Op shoppingtour
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op shoppingtour

“Gezellig voor op ons balkon, nu de avonden 
weer wat langer worden.” 18x18x22 cm (lxbxh), 
€ 116,- (bloomingville.com).

“Voor een vleugje romantiek op tafel.”  
Ook in antractiet verkrijgbaar. 120x200 cm 
(lxb) € 29,99 (hm.com).

“Dit makkelijke, plakbare vliesbehang is ook  
in knalkleuren te koop, maar deze variant,  
in lichtblauw en wit, is mijn favoriet.” 
53 cm x 10 m (bxl) € 44,95/rol (roomseven.com).

“Mooi: bind een stukje van dit lint om een  
servet voor een buitenlunch.” 100% katoen 
€ 1,10/m of € 24,95 voor de rol van 25 m 
(iblaursen.nl).

“Leuk om te combineren met een felle print.” 
Katoen, linnen en polyester 40x40 cm en 
30x50 cm (lxb) € 19,95/stuk exclusief vulling 
(zarahome.com).

“Voor de echte romantici onder ons: tekstbord 
van hout met drie praktische haken.”  
20x2x24 cm (lxbxh) € 8,50 (clayre-eef.nl).

“Ik val voor een subtiel randje 
kan t. Een handwerktechniek 
ui t vervlogen tijden, maar dan 
wel in een nieuw jasje!”

Willemijn

Deze maand: Den Haag & Den Bosch
In de fijne Prins 
Hendrikstraat in Den Haag 
hebben Jantien Baas en 
Hester Worst maar liefst twee 
winkels: Inimini Tas-ka, 
waar ze speelgoed, mobiles, 
dekens en kindermeubels 
verkopen en Tas-Ka, waar 
je naast hun eigen collectie 
ook merken zoals Hay en 
Marimekko vindt. Jantien 
en Hester begonnen in 2004 
met een collectie tassen en 
gezeefdrukte stoffen en ruim 
twaalf jaar later hebben ze 
drie collecties met namen ➝ 

“Alle producten 
van Tas-Ka 
worden in 
Nederland 
gemaakt”
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Britt en Sander, eigenaars van 
Daily Poetry, zijn in het 
dagelijks leven geliefden en 
hebben beiden een diploma 
vrijetijdsmanagement op zak. 
Wat begon als een shop-in-
shop op Strijp-S in Eindhoven 
is uitgegroeid tot een 
succesvolle tweede winkel in 
Den Bosch en een webshop. 
Bij Daily Poetry draait het 
om het waarderen van de 
kleine dingen in het leven. 
Britt en Sander kopen alleen 
producten in waar ze verliefd 
op worden en hun collectie is 
zo breed als alles voor in en 
om het huis. Hun filosofie? 
“Daily Poetry is voor ons het 
verleden een toekomst geven. 

als: ‘Midzomernachtsdroom’, 
‘Schemer, lommer, dageraad’ 
en ‘Huis’. De collecties 
bestaan uit woonaccessoires, 
zoals kussens, keukentextiel, 
beddengoed en stoffen aan  
de rol om zelf mee aan de slag 
te gaan. Alle producten van 
Tas-Ka worden in Nederland 
gemaakt, waaronder in hun 
eigen atelier in de hofstad, en 
zijn ook online te bestellen. 

❥ Tas-Ka, Prins Hendrikstraat 98 en 104, 
Den Haag 070-7533995, open: di-woe 
12-18 uur, za 10-16 uur (tas-ka.nl).

Het kleine groots maken. Van 
je huis een thuis maken. Het 
verzamelen van spullen die 
betekenis voor je hebben. Net 
zo veel geven als nemen.” 
Pure poëzie, en dat voel je in 
de winkel. 

❥ Daily Poetry, Vughterstraat 72, Den Bosch, open: di-vr 11-18 
uur, za 11-17 uur, zo 13-17 uur. Shop-in-shop in Urban Shopper, 
Torenallee 60-02, Eindhoven, open: di-vr 11-18 uur, za 11-17 uur 
en elke derde zondag van de maand 12-17 uur (daily-poetry.nl).

“Het draait om het waarderen van 
de kleine dingen in het leven”

binti-home.nl

➝
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De vensterbankFotograferen is in een rap 
tempo aan het opklimmen 
in de top-10 van hobby’s. 

Er zijn leuke websites, 
boeken en zelfmaakideeën 

te vinden over dit onderwerp. 
Doe inspiratie op, 

leer en stel tentoon!

1    Verschillende merken bieden op  
hun websites inspiratie voor in huis.  
In de Studio by Ikea vind je diverse 
manieren om foto’s een originele plek 
in huis te geven. Kijk eens op:  
ikea.com/nl/nl/studio/woonmagazine.html.

2    Tegenwoordig dragen steeds 
meer mensen hun camera overal met 
zich mee. Het hengsel mag ook gezien 
worden. Maak er zelf een van stukjes 
leer en een leuke stof of sjaal!  
Kijk voor de beschrijving op 
thehousethatlarsbuilt.com en zoek op: 
‘camera strap’.

3    ‘Fotograferen met je hart’ 
heet dit leerzame boek van blogger 
Anki Wijnen van zilverblauw.nl. 
Leer je huis en familie mooi licht te 
fotograferen. En die foto’s kun je weer 
een plek geven in je interieur € 19,95 
(dewereldvansnor.nl).

4    Zo worden de kunstwerken van 
oude meesters voor jou een haalbare 
zaak: start je eigen Rijksstudio account 
en download oneindig veel doeken uit 
het Rijksmuseum of laat ze meteen via 
rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio afdrukken.
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1 Vul glazen vazen met water en bloeiende bloemen voor een indrukwekkende mooimaker voor het raam. Kijk hoe je dit maakt op mooiwatbloemendoen.nl en zoek op 
‘onderwater Calla’s’.  2 Handig als je wat minder inkijk in je huis wilt. Vorm een rij voor het raam en plant verschillende groene beauty’s. Sierpot ‘Bittergurka’ 32x15 cm (lxb)  
€ 7,99 (ikea.com).  3 Melkkannetjes zijn te vinden in diverse uitvoeringen, maar de klassiekers vind ik zelf de mooiste. En o zo leuk met wat groen erin. Deze exemplaren uit  
de Mynte-collectie voegen wat sierlijkheid toe aan je interieur. 11x13x16 cm (lxbxh) € 14,95 (iblaursen.dk).  4 Door het planten en besproeien van dit bijzondere potlood komt 
er vanzelf een plant of kruid boven de aarde vandaan. Leuk om cadeau te geven! Vanaf € 4,90 (sproutworld.com).  5 Deze serie vazen staan in een groepje op één lijn, maar 
verschillen qua hoogte, kleur en vorm. Ideaal voor een afwisselde vensterbank . De prijzen van deze vaasjes variëren tussen € 34,- en € 74,-/stuk (bylassen.com).

Leuk voor de kinderkamer of als klein 
cadeautje voor een tiener (of een volwassene!) 
die te veel op Instagram zit. Speelgoedcamera 
100% katoen 11x9 cm (lxb) € 15,95 
(indie-ish.nl).

Wanneer je geen vensterbanken hebt, dan wil je er eentje. 
Maar wanneer je er een paar hebt, wat doe je er dan eigenlijk mee? 

Een paar ideeën om mee aan de slag te gaan.
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“Geen vensterbank? Wa t krukjes naast 
elkaar geven een soortgelijk 

ef fec t en je kun t er fijn op stylen" 

Timbergram.com is een leuk bedrijf, dat 
afbeeldingen afdrukt op een postkaart van 
hout. Je kunt zelf ook een ontwerp of foto 
uploaden. Vanaf € 4,95 voor een kaart van 
10x13 cm (lxb).
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