
Makkelijker kan bijna  
niet: met de DIY-stickers 

van liefsvancindy.nl  
geef je vazen, 

voorraadpotten en 
papieren opbergzakken 

razendsnel een 
paasmake-over.

DIY-sticker Follow the bunny 
€ 2,95 (liefsvancindy.nl)

Haas(t)je-repje

Samenstelling: Natascha Klootsema • Voor verkoopadressen zie pag. 134

Grappige voetjes, gekke deksels en namen als Lady Marmelade,  
Mad Hatter en Milky Major. Designer Jorine Oosterhoff liet zich voor haar 
Tea Time Collection inspireren door de karakters uit Alice in Wonderland. 
En dat levert een waar theefeestje op! Of een paasfeestje, want daarbij  
komt dit mat porseleinen servies met geglazuurde binnenkant natuurlijk 
ook van pas. Tea Time Collection vanaf € 71,- ( jorineoosterhoff.nl)

Kruid met 
een boodschap
De natuur in huis halen is nog steeds dé trend. En laat 
dat met Pasen nou bijna vanzelf gaan met al die takken, 
kransen en manden van wilgentenen. Ook leuk: takjes 
gedroogde dille. Op de bijgeleverde labels kun je een 
persoonlijke boodschap schrijven. Leg de takjes op  
de borden en verras je visite ermee bij het paasdiner. 
Gedroogde dille € 3,95 (stoer-design.nl)

East meets west
Voor Heinen Delfts Blauw, een van de producten 
van Delftsblauw aardewerk, maakte ontwerpster 
Romy Kuhne de serie Blauw Vouw. Het Hollandse 
Delfts blauw is hierin op een bijzondere manier 

gecombineerd met de Aziatische origami-vouwkunst. 
De serie bestaat uit drie borden en drie kommen. 

Ontbijtbord Blauw Vouw € 13,95 (heinendelftsblauw.nl)

Weer eens wat 
anders dan op tafel: 
een bloemetje aan 
de wand. Deze 
minivaasjes van 
Studio Antal  
schuif je eenvoudig 
in de meegeleverde 
houders van hout.  
Gerbera erin en 
klaar is je lentemuur! 
De vaasjes worden 
geleverd in een set 
van drie.  

Meer dan een krijtstift 
en een illustratie heb je 
niet nodig om de leukste  
kunstwerken op je raam  
te maken. In de webshop van 
raamtekening.nl staan allerlei te 
downloaden ontwerpen, waaronder 
deze. Illustratie Vrolijk Pasen bloemen-ei € 2,50 

Goed idee voor een gekookt eitje- 
de-luxe: strooi er wat truffelzout 
overheen. Wedden dat ‘oh’s’ en ‘ah’s’  
je bij de brunch om de oren vliegen?  
Deze bijzondere smaakmaker is 
trouwens ook de perfecte finishing touch 
voor risotto, kip en vis. 
Truffelzout Sel de Guérande van Nicolas Vahé € 13,95  
per potje (thestylehunter.nl)

WONDERSCHOON

AAN DE SLAG

Theefeestje

Prachtig Pasen

Muurbloempjes

Blij ei op 
je raam

Toefje truffel

Muurvaasjes € 35,-  
per 3 stuks (makeroom.nl)

Wat je dit jaar met Pasen op tafel zet? Handgemaakte vaasjes, ‘gevouwen’ borden of Alice in 
Wonderland-servies. En ook voor de rest van je Easter-interieur zijn er genoeg mooie ideeën.

SHOP & DO AT HOME

Zijn ze niet beeldschoon, 
deze porseleinen Bunny’s? 
Om zo neer te zetten  

of als vaasje(s) met een 
enkele bloem uit het hart.

Popjes Bunny van Lammers&Lammers  
€ 39,50  p. st. (studiodewinkel.nl)

DIY
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Natascha Klootsema is trendwatcher en eigenaar van  
de website flavourites.nl – feelgood shops & experiences.  

Elke maand deelt ze de leukste webshops, workshops, 
pop-up shops en conceptstores met ons.

Shoppen en beleven met 

Natascha



Creatief met klei
Subtiel en fragiel, zo zijn de  

(kunst)voorwerpen van Kesemy design het 
beste te omschrijven. Neem deze vaasjes: 

doordat ze met de hand zijn gemaakt, 
is geen exemplaar hetzelfde. Wil je ook 
eens met je handen in de klei zitten en 

een bijzonder object maken? Dat kan elke 
maand tijdens een van de workshops van 

Kesemy design. Hierbij leer je de basis van 
werken met keramiek. De studio bevindt 

zich op vijf minuten loopafstand van 
Amsterdam Centraal Station en  

een workshop van tweeënhalf uur kost  
€ 27,-. Kijk op de website voor de data.

Reshaped vases € 15,- p.st. (kesemydesign.com)

Exclusief 
bloemetje
Maaike van De 
Bloemenier maakt  
ware kunstwerkjes  
van papieren bloemen, 
zoals deze Wall Flower. 
Je kunt ‘m als kaart 
versturen of thuis 
ophangen aan een lintje 
en de goudkleurige klem  
die erbij zit. De Wall 
Flowers worden gemaakt 
in een beperkte oplage. 

Wall Flower € 18,95  
(debloemenier.nl)

Dineren op denim
Dat een gezellige maaltijd begint bij een mooi tafelkleed, weten 
ze bij Bliek Tof Tafelen maar al te goed. Ze maken met de hand 
deze tafelkleden van denim. Basic en stoer tegelijk. De kleden 
zijn afgewerkt met een gekleurde rand. Hier gecombineerd met 
streepjesservetten, maar er zijn ook bijpassende servetten van 
spijkerstof. Tafelkleed vanaf € 79,95, servetten € 9,95 p. st. (bliektoftafelen.nl) 

Vrolijk knagen
Zijn alle verstopte eieren 
gevonden? Tijd om ze op te  
eten aan een gezellig gedekte 
tafel. Met deze papieren borden 
en bekers in de vorm van een 
haas wordt het in elk geval een 
vrolijke boel. 

Papieren borden € 7,99 en bekers € 8,99  
beide per 8 stuks (madamelapoule.nl)

Verslingerd
Nog zo’n easy versier-idee!  
Deze slinger van MIEKinvorm.  
bestaat uit dertien minikaartjes 
die samen de tekst Vrolijk Pasen 
vormen. Zit ‘ie in elkaar? Hang 
‘m dan in een paastak, langs  
de muur of voor het raam. 
DIY-slinger € 4,95 (miekinvorm.nl)

Deze ontspannende kruidenthee-mix van Rhoeco  
heeft een zoete, beetje houtachtige smaak. Komt door 
de combinatie van citroenbalsem met lavendel. Na het 
drinken van de thee plant je de zaadstick, die je onder  
het deksel vindt, in het potje dat biologisch afbreekbaar 
is. Ook leuk als (paas)cadeautje! 

Sea kruidentheemix Thee & plant € 12,- (maisonkoos.nl)

Van plant naar thee naar plant

Jurianne Matter
Ontwerpster

Al meer dan tien jaar heeft Jurianne Matter  
haar label in papierproducten en 
woonaccessoires. Een van haar nieuwste 
ontwerpen is Kore, een boeket bloemen van 
papier in aarde- en natuurtinten. Net als haar 
andere producten, zoals papieren wensbootjes 
en engelen, zijn ze milieuvriendelijk gedrukt 
op eco-papier. Jurianne: “Het idee voor 
Kore kreeg ik toen ik tijdens een wandeling 
de mooiste wilde bloemen en grassen zag. 
Ik maakte meteen de vertaalslag naar een 
papierproduct.” De bloemen zijn voorgestanst, 
je hoeft alleen het meegeleverde draad op 
lengte te knippen en door de bloemen te 
rijgen. Jurianne: “Leuke tip voor Pasen: zoek  
in het bos een mooie paastak, maak boeket 
Kore op kleine steeltjes en draai ze aan de tak 
vast. Met een paar uitgeblazen witte eieren 
ertussen heb je een originele lenteboom.” 
Zijn er producten die Jurianne ooit nog eens 
wil ontwerpen? “O, zeker! Een serie bijzonder 
gevormde houten schalen bijvoorbeeld.  
Of familietafelkleden die een leven lang 
meegaan. Zolang het maar authentiek en 
helemaal ‘Jurianne’ is.” 

Prachtig Pasen

DIY

WORKSHOP

PORTRET

Zelfmaakboeket Kore € 13,50 ( juriannematter.nl)
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