
Heerlijke hebbedingen en meer!

On-Nederlands mooi
Een tripje naar het buitenland zat er het afgelopen jaar 

nauwelijks in, maar daardoor kregen we met z’n allen wel 

oog voor de schoonheid van ons eigen land. En terecht, 

want van de Friese Meren tot het Limburgse Heuvelland, 

Nederland is gevuld met de mooiste plekken. Mis je 

toch dat buitenlandgevoel? Plan een city-escape naar 

Mestreech. Hotel Monastère in het hart van de stad werd 

ingericht door ontwerpersduo de Nicemakers die er een 

flinke dosis Franse flair met dat beroemde beetje  je-ne-

sais-quoi aan toevoegden. hotelmonasteremaastricht.com

Happy news

Productie en tekst Roos Stalpers & Fee van ’t Veen. Fotografie Hotel Monastère Lucas Kemper. The Slow Show: Petra Hoogerbrug • Voor verkoopadressen zie pag. 135

Het buffet
Ieder zijn meug! Daarom is vogelbuffet Big Feeder de uitkomst voor een tuin vol  
kieskeurige vogels. Waar de ene fladderaar zijn buikje vult met noten, gaat de ander 
voor zaden of een extra vette snack. Big Feeder € 8,95 (waarenhuis.com).

                       Handwerken beleeft  
                 een opleving van heb 
ik jou daar. Zin om aan te haken? 
Neem dan snel een kijkje bij  
Imakin, hier shop je complete  
DIY-pakketten, materialen  
en vind je handige tutorials.
 
DIY-pakket Houtbranden 
€ 24,95 (imakin.nl).

Klokkijken
Aan de voet van de Bakkumse duinen ligt een groen-

wit tapijt van sneeuwklokjes. Ze staan in duintuin 

Doornduyn, een prachtige plek waar je kunt wandelen 

en genieten van de voorjaarsbloemen, deelnemen 

aan natuurwerkdagen en je volop inspiratie opdoet. 

Neem een kijkje bij de sneeuwklokjes tijdens de open 

tuindagen van 7 en 26 februari of op 7 maart. 

26 februari organiseren ze zelfs een speciale 

Sneeuwklokjesdag inclusief rondleiding, 

boswandeling en high tea.
(doornduyn.nl)

Aan het
     werk
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Sterrenchef Joris Bijdendijk staat voor 
eenvoud, kwaliteit en mooie producten 

van eigen bodem. Hetzelfde geldt voor 
zijn servieslijn Gradesº. Van koffiekop 
tot sauskan, alle items zijn zonder 
poespas vormgegeven, uitgevoerd in 

grijs aardewerk en ontworpen om 
een podium te bieden aan jouw 

kookkunsten. Of zoals Joris zegt: 
‘Elk gerecht verdient servies dat 
de kwaliteit van eten naar de 

hoogste graad brengt.’ 

 Verkrijgbaar via bol.com.

3x
Finishing touch

Het neemt het poreuze aardewerk 
in bescherming, geeft glans en 

zorgt desgewenst voor een subtiel 
kleurlaagje. Daarom een kleine ode 

aan het glazuur.

In het Stadsarchief Amsterdam 
zie je Mokum door de ogen 
van de schilders van 1900. 
Voor de tentoonstelling 
‘Breitner, Israëls en tijdgenoten 
- Amsterdam in aquarel en 
pastel’ leende het archief 
topstukken van musea en 
particulieren. 2 maart t/m 30 mei  

amsterdam.nl/stadsarchief.

M
oo

iMokum

Oud ijzer
De afgelopen jaren waren rosékleurig koper, goud en 

messing niet weg te denken uit onze interieurs, maar de 

glamourtrend verliest langzaamaan zijn glans.  

Letterlijk; de woonaccessoires van nu ogen alsof ze wel 

een poetsbeurt (of twee) kunnen gebruiken.

Bewaarblik met deksel € 9,95 (zarahome.com).
Ovals presenteerschaal € 4,95 (casashops.com).

Sterrenchef op tafel

Hanglamp Boston van 
House Doctor € 293,- 
(moodntone.com). 

Caya Bowl € 54,90  
(bloomingville.com).

Kaarsplateau € 4,- 
(hema.nl).

Handgemaakte lepels vanaf € 8,75 
(nadesign.store).
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Mooie herinnering

Hoe is Happy Circle ontstaan? “Tijdens 

de voorbereidingen van onze bruiloft. 

Die vond plaats in een kweekkas in 

de wei, met uitzicht op de natuur. Als 

blikvanger had ik een grote cirkel met 

een diameter van 2,5 meter gemaakt die 

helemaal groen was aangekleed. Om 

de kas verder aan te kleden, stelde een 

kweker uit ons dorp zomerhangplanten 

voor. Een goed idee, maar die plastic 

potten met die lelijke haken... Dat moest 

mooier kunnen! En bovendien moest 

het aansluiten bij de grote cirkel. Zo 

ontwierp ik de eerste Happy Circle. 

Inmiddels is de Happy Circle Original 

voor iedereen verkrijgbaar in zwart en 

goud. Er is ook een kleinere variant op de 

markt, Baby Black.”

Waarom een cirkel? “Dat vind ik een 

fijne, vriendelijke en tijdloze vorm die het 

object erin omcirkelt en benadrukt.” 

Het is dus niet alleen bedoeld voor 

planten? “Nee, je kunt hem op meerdere 

manieren gebruiken – zo raak je er nooit 

op uitgekeken. Hang er een (hang)plant 

in of zet er een plateau in met een vaasje 

bloemen of een aantal kaarsen. Of hang 

‘m buiten in de boom en gebruik de 

Happy Circle als vogelvoerschaal!”

Vanaf € 44,95 (happycircle.nl).

Van een flapperend roaring twenties jurkje 
tot een catsuit van Jan Taminiau bezaaid 
met pailletten, in het Fries Museum ontdek 
je dat borduurkunst nooit uit de mode is. In 
de tentoonstelling Haute Bordure worden 
zo’n 150 kledingstukken en accessoires 
getoond waar het vakmanschap vanaf spat, 
van fijn geborduurde doopjurken tot 
extravagante creaties met gouddraad, zijde 
en zoetwaterparels. 13 februari t/m 18 juli 
(friesmuseum.nl).

Isabelle Schoenmakers - 
Leijser (33) van Happy 
Circle. 

Met naald 
en (goud)draad

Heerlijke hebbedingen en meer!

Happy news

Designer Daphne wil niet zomaar iets maken. Met 
haar ontwerpen wil ze echt iets betekenen voor andere 
mensen. Dat doet ze met Blooming Ashes, prachtige, 
in opdracht gemaakte interieursieraden. In ieder object 
verwerkt Daphne een kleine hoeveelheid as van een 
overleden dierbare. Zo hoef je niet perse een urn in de 
woonkamer te plaatsen, maar heb je wel iets tastbaars. 
Bijvoorbeeld een kandelaar om een kaarsje in te branden 
of een vaasje voor één enkele bloem. (bloomingashes.nl)
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Voor potten en pannen
Zo simpel kan goed design zijn: onderzetter Chaku bestaat uit twee driehoekige 

houten vormen die verbonden zijn met een koordje gemaakt van gerecyclede 

petflessen. Hoe je ‘m ook neerlegt, Chaku is stabiel en ongevoelig voor hitte; met 

gemak ondersteunt ‘ie de heetste potten, pannen en bakplaten. Verkrijgbaar in 

noten of eiken en het koord in blauw, zwart, rood, gemêleerd of beige.

Vanaf € 39,- (vij5.nl).

De wandtegels uit de serie Craft zijn geïnspireerd 

op traditionele, ambachtelijk handgemaakte tegels 

en uitgevoerd in de fijnste kleuren, van egg white 

tot off black. Maar denk niet wit, denk niet zwart, 

want de kleur Midnight Blue – iedere tegel heeft zijn 

eigen nuance en glanzend afgewerkt – voert je in 

gedachten mee naar de zonovergoten Méditerranée. 

9 to 5
Geef je home office een professionele upgrade 
met onverwoestbare kantoorbenodigdheden. 

Duurzaam en tijdloos.

True blue

Deze schoonheid komt 
uit de collectie van het 
Nederlandse Ginger 
Home. Prachtig au naturel, 
maar ook wonderschoon 
wanneer je haar 
uitdost met je favoriete 
voorjaarsbloeiers en 
bloesemtakken.
Checkered vaas € 87,50  
( jansentotaalwonen.nl).

D
A

G

knapperd

AAN TAFEL

Monograph puntenslijper 
€ 19,50 (huiszwaluw.com).

Letter tray van eiken met  
FSC keurmerk € 95,-  

(hubsch-interior.com). 

Metalen nietmachine € 9,99 
(zarahome.com).

Stijlvol notebook € 9,- 
(tkmaxx.nl).

vtwonen huiscollectie by Douglas & Jones per m² € 69,70 (vtwonen.nl).
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