STYLEN

Cause a
little
bit of
summer
is what
the
whole
year is
all
about
JOHN MAYER
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Route du soleil

Thuiskomen, schoenen uit, zonnebril op
en... weer door naar buiten. Een op en top
zomergevoel begint bij veel buiten zijn, dus:
tuin of terras aankleden. Met zo’n tweede
huiskamer breng je vanzelf meer tijd in
de open lucht door, daar wordt iedereen
gelukkiger van. Zo’n tent is ideaal om in de
schaduw te lezen of iets lekkers te maken.

Ogen dicht en flap het er maar uit: wat komt als eerste in je
op als je denkt aan zomer? Een paar van die ingrediënten kun
je prima in huis vertalen, om daar (tot ver na) dit zonnige
seizoen elke dag weer dat relaxte vakantiegevoel te proeven.
styling LIZA WASSENAAR | fotografie ALEXANDER VAN BERGE
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STYLEN

Strandhuis

Het frisse blauw van een strakblauwe lucht en het zachte ecru
van warm strandzand. Beetje blank hout en hier en daar een
pluk riet erbij. Plus transparant glas en linnen gordijnen – om
het licht te weerkaatsen of naar wens juist mooi te filteren –
en je hebt het gevoel van een eco chic strandpaviljoen, maar
dan zonder al het geroezemoes en de geduldproef voor je
hapje en drankje. Zeg, lag er niet een flesje koud?
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STYLEN

La dolce vita

De markt afgestruind voor verse stokbroden,
kruiden en seizoensingrediënten? Jazeker!
Drankjes gekoeld? Is geregeld. En ook de tafel
is in bloei gezet met zomergroen en botanische
dessins op kommen en lopers. Dan is het nu
alleen nog wachten tot uitgenodigde vrienden
en familie aanschuiven, om samen de zomer te
vieren. Proost, op het goede leven!
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STYLEN

Siësta!

Een, twee, drie... plof! Hoe
uitnodigend, zo’n daybed met
een zacht matras en twee armen
vol kussens, daar kun je nog eens
lekker in wegzakken. Blauw, wit
en zongebleekt ecru hebben een
hoog strandhuisgehalte, net
als luchtdoorlatend linnen en
katoen. Zo makkelijk is het, om een
lanterfanthoekje zomerproof
te maken.

F inca del Mar

Je kent het wel, zo’n bed op een vakantiebestemming waarvan je
denkt: oooooh, wat heerlijk dat ik hier slapen mag. Verrassing!
Dat kan ook in je eigen slaapkamer. Dit hoofdbord zorgt
– samen met veel laagjes luchtig beddengoed – in een klap
voor die fijne sfeer. En het leuke is dat je kunt variëren met de
aankleding. Aan de balk kun je steeds weer andere producten
hangen, in de sfeer die je maar wilt.

Blauwe tegels per m² € 85,- (oudebouwmaterialen.nl). Daybed van Tine K Home, 210x150x36 cm (lxbxh) € 429,- (wehkamp.nl).
Blauwe kapstok op maat gemaakt, prijs op aanvraag (com-anders.nl). Groendecoratie op maat, prijs op aanvraag (judithslagter.nl).
Bruine lantaarn van zeegras € 24,99, gevlochten mandje € 14,99, mok met print € 3,99, witte slippers € 24,99, groene linnen badjas
€ 39,99 (hm.com). Bruin tasje prijs op aanvraag (loods5.nl). Blauw bordje maat S € 27,50, hanglamp € 396,-, witte plaid € 110,-, opgerold
donkerblauw kussen, 35x80 cm € 110,-, witte plaid met blauwe streep, ook als 1-persoonsmatras, € 396,-, wit en blauw kussen met smalle
streep per 2 € 110,- (letoile.store). Blank houten tafeltje € 99,99 (zarahome.com). Kussen met ronde vormen € 133,-, blauw kussen met
luchtdessin van John Derian € 136,-, blauw kussen met brede bruine streep € 109,- (wva.nl).
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