
Heerlijke hebbedingen en meer!

Facetime
Kussens, vazen, potten, beelden, wandreliëfs en 

prints, overal zien we artistieke koppies. De een 

met sierlijke lijn, geïnspireerd op werken van de 

Franse kunstenaar Matisse, de ander etnisch of 

expressief. Ook het Deense Bloomingville haakt 

aan met Nordic Artwork, onderdeel van de SS20 

Creative Collection. Nordic Imperfection koppen van 

gips en hout v.a. € 43,50 (bloomingville.com)

Happy news
Charleston Farmhouse

In de vroege 20e-eeuw was Charleston Farmhouse 
de thuisbasis van de Bloomsbury kunstenaars 
die er de meest uitbundige werken schilderden 
en hun sporen op het huis nalieten. Annie Sloan 
is groot fan van deze creatieve plek en heeft 

nu in samenwerking met de Charleston Trust 
drie kleurensets uitgebracht. Het mosterdgeel heet 

Tilton Chalk Paint en wordt gecombineerd met twee 
complementaire kleuren en een pot Clear Chalk Paint. 
Voor een extra portie inspiratie vulde Annie Sloan de 
handleiding met decoratie-ideeën, tips en trucs. 

 
Annie Sloan x Charleston set Tilton verf € 39,95 per 120 ml (annie-sloan.nl)

The Ritual of Jing:  
pyjamajasje € 59,90  
en -broek € 59,90 plus 
bijpassend slaapmasker 
€ 14,90 (rituals.nl) 

      Goedemorgen zonder zorgen
De stijlvolle Soulwear Sleep-collectie van Rituals draagt bij aan een goede nachtrust. De stoffen geven 
namelijk een goed gevoel. Ze zijn zacht en grotendeels gemaakt volgens de richtlijnen van Better Cotton. 

Productie en tekst: Roos Stalpers en Fee van ’t Veen • Voor verkoopadressen zie pag. 134

Toen grafisch ontwerper  
Katja Kücherer een paar 
zelfgemaakte stempels op 
een online marktplaats zette, 
was dat een doorslaand 
succes. Het was de opmaat 
van Perlenfischer, haar 
ambachtelijke stempelmerk 
en webshop vol makkelijke 
DIY-producten, papier en 
inkt. Houten stempel € 3,50 
(perlenfischerdesign.de)
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GOED 
GEVERFD

Alle technieken
om je interieur 
op te peppen

W I L L E M  F O U Q UA E R T
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Pak je huis van onderen tot boven 
aan met de juiste verf

Het allesomvattende verfboek van specialist Willem Fouquaert

Alle technieken om alles van hout, muren en plafonds grondig 
aan te pakken

Met stap-voor-stapbeelden en inspirerende sfeerfoto’s

Met een gezonde dosis creativiteit en een gedegen basiskennis kun je oude houten spullen omtoveren tot  

originele must-haves. Die kennis kun je ook toepassen op al het hout in je huis, van plinten tot lambriseringen. 

Maar in zijn nieuwe boek pakt Willem Fouquaert ook de muren en plafonds in huis aan. Hoe maak je de opper-

vlakten schoon, welke verf kies je, hoe ga je te werk... Met de duidelijke stap-voor-stapuitleg en bijbehorende 

beelden lukt het iedereen.

W I L L E M  FO U Q UA E RT  was van jongs af aan gefascineerd door decoratie en inrichting.  

Zijn basiskennis werd verscherpt door jaren praktijkervaring als decorateur, renovator van meubelen en lesgever. 

Hij is de auteur van o.a. Meubelmagie en Kalkmagie.

WWW.LANNOO.COM

9 789401 466066

4x
Tropisch tafelgoed

Dek de tafel eens met rotan! Het 
gevlochten tafelgoed doet meteen 
denken aan al fresco dineren met 

zicht op een paar wuivende palmen. 

Slabestek € 32,50 (oliverbonas.com)

Bamboo Cane glas € 11,75 (madamstoltz.dk)

Onderzetters € 15,99 per set van 4 (zarahome.com)

Kannetje € 33,95 (deens.nl)

In zijn nieuwe boek laat Willem Fouquaert 
stap voor stap zien hoe je met een  
gezonde dosis creativiteit en een lik 
verf verguisde en vergeten stukken van 
je interieur omtovert tot blikvangers. 
Meubels, maar ook plinten, wanden en 
plafonds worden onder handen genomen 
door de decorateur uit Oost-Vlaanderen. 

Goed Geverfd van Willem Fouquaert € 29,99 (lannoo.nl)

Ve
rv

en
  op z’n Vlaams

In de bergen van Albanië maken ze al eeuwenlang gebruik van het Çaj Mali bloemetje 

voor een kopje heilzame kruidenthee. Dankzij het Amsterdamse Lemon Poppy is de 

ontspannende thee ook in Nederland verkrijgbaar. Prachtig verpakt en in meerdere 

melanges. Thee vanaf € 4,95 (lemonpoppytea.com)

Bergbloemen

StoryTiles heeft de zomer al een beetje in z’n bol. De kersverse 
SS20-collectie is gevuld met zonnige tegels die doen verlangen 
naar zon, zee en zand. Tegel vanaf € 27,50 (storytiles.nl)
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Zus en Kees? “Sinds een paar maanden 

runnen Maaike, mijn man en ik in 

Rotterdam-Noord Zus en Kees, een 

winkel die – naast ons eigen werk – ook 

interieuritems van andere ontwerpers en 

merken verkoopt. En dat in combinatie  

met een kleine koffiebar en ons atelier.” 

Hoe is jullie samenwerking ontstaan?  

“Na de kunstacademie ging Maaike aan de 

slag als interieur- annex meubelontwerper 

en toen ik de opleiding tot interieurstylist 

had afgerond was Studio Sluijter snel een 

feit. De focus ligt op werk dat we op dát 

moment het leukst vinden om te doen.  

We begonnen met op maat gemaakte,  

vrij grote meubels, maar ontdekten dat we 

meer plezier halen uit het maken van kleine 

meubels en interieuraccessoires. En dat 

doen we nog steeds.”

Wat kenmerkt jullie werk? “Het is 

kleurrijk, grafisch en meestal gemaakt van 

berkenmultiplex. Daarbij dagen we de 

gebruiker graag uit zelf creatief te zijn, zoals 

bij MIKS. Het idee hiervoor ontstond toen 

we op zoek waren naar mooie, grafische 

wanddecoratie en die niet konden vinden. 

Hoe leuk zou het zijn zelf een kunstwerkje 

samen te stellen? Dus ontwikkelden we een 

collectie van tien grafische vormen in zeven 

verschillende kleuren die je los kunt kopen 

en waarmee je een eigen compositie kunt 

maken. Wees niet bang voor keuzestress, 

we verkopen ook kant-en-klare sets!”
Losse wandvorm vanaf € 4,95 (studiosluijter.nl) en 
(zusenkees.nl)

        Kijk ‘ns naar  
het vogeltje
We gaan naar buiten waar de vogeltjes fluiten, maar de gevederde 
vrienden nemen ook een vlucht in huis – als woonaccessoire.  
Zwaluw-muurstickers € 25,- per set van 5 (paper-mint.fr)

Met de Flinke Flea Market op 26 april 
verklaren wij het rommelmarktseizoen 
voor geopend! Het idyllische erf van 
de Flinkefarm in Friesland verandert  
in een vintage walhalla met kramen  
en kleden vol moois, lokaal lekkers en 
livemuziek. Vergeet niet de schuur  

in te duiken, want ook pop-up store 
Sip & Clara is op hoogtijdagen 
geopend. Hier vind je de mooiste 
schatten, van oud tot nieuw. 
26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli,  
30 augustus en 27 september 
(itflinkeboskje.nl)

Zussen  
Maaike (36) en 
Eef (30) Sluijter

Vintage boppe

Heerlijke hebbedingen en meer!

Happy news

Van Studio Sluijter en Zus en Kees
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Instant lente
Blomsterkrans is Noors voor bloemenkrans. In veel Scandinavische tradities, 

zoals het Midzomerfeest, speelt ‘ie een grote rol. Maar natuurlijk misstaat die 

ronde bloemenpracht ook niet in een Nederlands interieur! Met de ambachtelijk 

gevlochten en schitterend opgemaakte kunststukken van Chantana Reemst  

en Bineke Posthumus haal je buiten op een romantische manier naar binnen.  

Liever zelf aan de slag? Houd dan de workshopagenda in de gaten.
Bloemenkrans vanaf € 44,95 (blomsterkrans.com)

Deze glazen kandelaars van Anna + Nina  

dragen stuk voor stuk de naam van een Griekse 

godin en herinneren in hun vorm aan klassieke 

zuilen. Kandelaar vanaf € 15,95 p. st. (anna-nina.nl)

Voorjaarsfris
Poetsen, wassen en opbergen wordt net even 

leuker met deze ambachtelijke artikelen. 
Stuk voor stuk duurzaam én mooi om  

te zien, dus je kunt ze gerust een plekje 
buiten de schoonmaakkast geven.

Goddelijk    
     licht

Deze bladwijzer in de 
vorm van een droogbloem 
verdient promotie van 
het nachtkastje naar de 
schouw of salontafel. 
Open een koffietafelboek 
bij je favoriete foto of 
kunstwerk, schuif het 
pronkstuk op z’n plaats 
en geef het geheel een 
glansrol in een mooi 
stilleven. Bladwijzer € 25,- 

(tomdixon.net)
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WORKSHOPS

Katoenen wasknijperzakje 
€ 2,95 (dille-kamille.nl)

Citroen & eucalyptus  
huishoudzeep € 7,50  

(zeeplokaal.nl)

Stoffer en blik uit Borstad-
collectie € 17,95 (ikea.com)
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