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De nieuws+e must-haves & ho+spots
productie FLORY HARTOG, ANNE-CATHERINE GERETS l
tekst MONIQUE VAN DER PAUW, ANNE-CATHERINE GERETS

De geuren van vanille, rum, violet en mandarijn,
gevangen in het exotische parfum l'lvrée Bleue, 100 mi € 190,-. • ormaie.paris.

Met zo'n opgewekte

bolletjessjaal krijgt je basic outfit in no
time een stylish upgrade. Sjaal, katoen,
85x200 cm € 130,-. • rueblanche.com
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.Pop 'm up'
Je zet 'm vliegensvlug in elkaar en

dus is dit kledingrek ideaal voor je
rommelmarktstand, vinden de

Een zomers badpak, matching voor

makers. Eens, maar wij geven 'm

mama's en dochters, respectievelijk

een plek in onze slaapkamer en

€ 39,- en € 29,-. • april3.be

hangen er onze mooiste outfits
aan. Metaal en hout, 115x50x155 cm
(bxdxh) € 249,95. • yaco-studio.com
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HOLLANDS ICOON StoelResuit werd in 1958
ontworpen door Friso Kramer en Wim Rietveld voor Ahrend en
opnieuw gelanceerd door dat bedrijf, in samenwerking met Hay.

Eenjuweeltje, met een perfecte zit. Staal en eiken, bekleding in
stof of leer, afgebeeld Forest Green 982 Remix € 359,-. . hay.dk
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Butterscotch
... is een van de zeven nieuwe

kleuren uit de limited edition

Wie Anna Ballmann (30) Wat Tweezijdig

verfcollectie Spring Summervan

tafelgerei Double Sided

Pure & Original. Ook afgebeeld:
Spring Blossom (witroze) en

Typisch Anna? 'Mijn ontwerpen zijn

Dusty Lavender, Per liter vanaf

gebruiksvriendelijk, betaalbaar en tydloos.'

€ 38,15. • pure-orlginal.com

Double Sided? 'Tweezijdig te gebruiken
servies bestaande uit vijf verschillende
kommen en schalen. Door de verschillende
functies aan boven- en onderkant is het
servies geschikt voor alle maaltijden: van

^OMERFAVORI

i Salopettevan Nunchi,

100% katoen, met de hand gemaakt in Antwerpen € 125,-. • mynunchi.be

ontbijt tot hapjes en desserts.' Idee? 'Je
hebt vaak te veel servies in de kast staan,
waaronder items die je vrijwel nooit gebruikt.
Ik wilde een servies ontwikkelen dat
geschikt is voor alle maalfjden, maar waarop
je je eten toch mooi kunt presenteren.'
Materiaal? 'Het Is gemaakt van keramiek:
makkelijk vormbaar, eenvoudig schoon
te maken, niet te zwaar én betaalbaar.'
Vormen? 'De vormen zijn gebaseerd op de
verschillende functies. Soepen en salades
hebben bijvoorbeeld een diepe kom nodig,
terwijl fingerfood prima op een schaal
kan. Met de verschillende vormen heb je
voor iedere gelegenheid servies.' En de
kleuren? 'Dat was best lastig, omdat kleur

'Uitpakken met groen ert bloem

je perceptie beïnvloedt. Ik heb gekozen

op balkon of terras? Frame Loft

voor neutrale kleuren die vaak in voedsel

Urban is mooi lichtvoetig, maar

voorkomen. Hierdoor matchen de kleuren

draagt toch goedgevulde potten

met elke maaltijd en zien gerechten er

tot een gewicht van 10-25 kilo.

op mijn servies extra aangenaam uit.'

In zwart, groen en paars,

• annaballmann.de

vanaf 39x30 cm (hx0) € 13,79,
bijpassende pot van gerecycleerd
plastic €11,99. • elho.com
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XXL libel
Dat wordt loten: gaat deze reuze-

libel in de kinderkamer of elders
in huis zijn vleugels uitslaan? Gerecycleerd karton, plantaardige
inkt, 36x8x47 cm (bxdxh) € 14,95.
studioroof.com

FRIDAOPJEMUUR
Kleurige geschilderde bloemen, gestem-

pelde abstracte bloesems en verfijnde
takjes in lijmdruk geven je wand een levendig karakter vol reliëf. De knipoog naar het
fascinerende werk van Frida Kahlo doet de
rest. € 94,95 per rol. • eijffinger.com

COHPUNTULATION&
'Send cards, nottexts'
Wat? Dat is de leuze van Kaart Blanche, een bedrijfje dat grappige, feel good
postkaarten maakt die je niet alleen wilt versturen, maar ook gewoon op je prikbord
wilt hangen. Wie? Het Gentse designerduo Lars en Timo. Waarom? Ze willen het
versturen van kaartjes onder jongeren doen heropleven. Onze favoriet? Het kaartje met de
pannenkoekenplant! € 3,-. • kaartblanche.com
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Nu nestelen(wu/eCns
lekker binnen, in stoel
Hardy, een ontwerp

van het Deense Says
Who.73x84x89 cm
(bxdxh), metaal,

3x anders: poefs
1. Poef Passiflora van Missoni, 100% katoen,

polyester € 349,-.
• sofacompany.com

30x40 cm (hx0) € 418,-. • ruwette.nl
2. Zandlopervorm Paradise van Nordal,

fluweel, 45x38 cm (hx0) € 321,95.
• vida-design.be
3. Ronde poefAnnabelle, katoen velours,

12x50 cm (hx0) € 42,95. • imbarro.nl

BLOEMENMEISJE Broek e 119,
en poloshirt € 99,- uit de collectie Marshmallow,
100% jersey katoen. • petit-bateau.be
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Viva Las Vegas
Het Belgische merk Marie's
Corner lanceert een nieuwe

sofa: Vegas. De inspiratie
hiervoor haalde de ontwerpers uit -je raadt het al -

Las Vegas! Vanaf €1630,-.
• mariescorner.com

w/onderwaOs

cï^/
^intage vloerkleed met het nu zo
hippe ruitdessin werd al een halve eeuw
geleden ontworpen en geknoopt door

KI

Marokkaanse Berbervrouwen. Wol en

maken? Da's een fluitje van een cent met het boek Wonderwalls

katoen, 155x220 cm € 490,-. • thesouks.nl

Zelf kleurrijke muurschilderingen

van Katrien Vanderlinden. € 22,50. • lannoo.be

Gevonden op B Instagram: mooie (woon)momenten van smaakmakers

Wie? Latte van Baaien (31, kunstenaar), @plantsonpink
#hee-moment 'Ik zag mijn make-uptasje, roze met een groen ritsje, en dacht: hee, wat grappig, die

kleurencombinatie zie je niet vaak.'#onkruid 'Onbewust bleef ik er mee bezig, tot ik op een dag langs
een roze muur fietste met daartegen groen onkruid. Plants on pink!, schoot door me heen. Zo is het
begonnen, de online galerie voor de mooiste foto's van planten tegen een roze achtergrond, ingestuurd
door mensen wereldwijd.' #bombarie 'Iemand schreef me: 'de foto's bieden troost voor het oog'. In de

bombarie van alle beelden die we dagelijks over ons heen krijgen, vinden mensen hier consistentie
en ervaren dat als rust. Mooi toch?' #erkenning 'Iedereen wil gezien en gehoord worden, meedoen in

een collectief. 'Thanks for noticing me', schreef iemand van wie ik beeld plaatste. Al die mooie foto's zijn
fantastisch, maar de erkenning, daar gaat het om.'
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Elegante én comfortabele schoenen
in de must have kleur van het moment: zijn we
aan het dromen? € 215,-. • essentiel-antwerp.com

Met de
van Belgisch
Drie redenen waarom we graag eens

willen overnachten bij Graaf in Gent.
1. Omdat de drie kamers prachtig en
kleurrijk zijn ingericht. 2. Omdat de B&B
vol staat met Belgisch design. 3. Omdat
Graaf op een boogscheutvan het
Gravensteen gelegen is: ideaal! Vanaf
€ 95,- per nacht • graafgent.be

Don't blame us
Sorry oude zetel, maar wij gaan plaats maken
voor driezitter Blame van Loods 5, en wel hierom:
1. Tijdloos en toch hip sluit hij naadloos aan bij
onze andere spullen. 2. Die doorgestikte bekleding, die doet 't 'm. 3. Bekleed met fluweel

zit (en ligt!) hij superlekker zacht. In drie kleuren,
230x91x77 cm (bxdxh) € 1395,-. . loodsS.nl

T-shirtvoor mannen in badstof, 80% katoen,
20% polyester, ontworpen en gemaakt in België, € 85,-. • howlin.eu
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PAULSMITHX
MONDRIAAN
De Britse Sir Kenneth Grange ontwierp
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lamp Type 75 voor Anglepoise, een
klassieker waarover die andere topontwerper Paul Smith zijn licht liet schijnen,

De Friese Renske Herder \lvU-erèen voorraad,

daarbij geïnspireerd door onze eigen

want 'slecht voor het milieu'. Wij wachten

Mondriaan. Type 75 Edition Three,

graag even op haar handgemaakte kussen-

46x66x20 cm (bxhxe) € 185,-.

sloop Terrazzo, katoensatijn, 60x50 cm

• anglepoise.com

€ 25.50. • atelierrenskeherder.nl
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In steeds meer restaurants is niet alleen wat er op je bord ligt
de belangrijkste succesfactor, maar speelt ook de locatie én het interieur een belangrijke rol.
James Clasper dook in de wereld van New Food Culture en ontdekte een schatkamer aan
oog- en tongstrelende restaurants waar traditie en toekomst, cultuur en community en duurzaam

leven samenkomen. Zijn boek Delicious Places vol prachtige foto's is een parel voor iedereen
die van goed eten en inspirerende interieurs houdt, € 38,-. • gestalten.com

Heilig pepertje
Stroopwafels, donuts, frietjes mét, geen
vorm is te dol voor sieradenontwerpster

Mianne de Vries. Daar is dit pepertje nog
heilig bij. Pepper, porselein, met zilveren
ketting, 5x1 cm € 35,-. • stook-jewelry.com

\^
... raspt zeep tot stukjes die je kunt gebruiken als alternatief
voor vloeibare zeep in plastic flacons. € 16,90 inclusief organische zeep. • foekjefleur.com

THEE MEE? Drinkfles Doli is gemaakt
van lichtgewicht superhard glas en daardoor
geschikt voor koude en warme dranken. Zijn
siliconen jas is er in zes kleuren én een leuk
bladdessin. 0,5 liter € 29,90. • doli-bottles.com

"roetjes uit de

Kaaimaneilanden
Otis is een nieuwe rum
^L/

gelanceerd door drie Belgi-

3 redenen//aarom je bij Voisin (Frans voor

sche vrienden. De premium

buurrrrarr.red.) in Brussel wilt gaan eten:

rum is afkomstig van de

1. Dit nieuwe restaurant serveert heerlijke,

Kaaimaneilanden, waar hij

verse pasta en producten uit de korte

jarenlang in oude eiken

keten. 2. De gnocchi met eendenborstfilet

bourbonvaten is gerijpt.

in een sesamkorstje en oesterzwamcrème

Het resultaat: een com-

is hemels. 3. Je kunt er ook terecht voor

plexe, karaktervolle rum

een drankje en hapje. Perfect als afterwork

met een volle amberbruine

apero! • voisin-bistrobar.be

kleur € 45,-. • otisrum.com
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Drijf- en zwemvestje in één voor baby's

en kinderen, van 2 tot 6 jaar, € 59,95. • swimhero.eu
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Als een draaitol
i Zo oogt hanglamp Cirque
van Clara von Zweigbergk
voor Louis Poulsen,

%.

Wie Lex Pott (nog net 33)
Wat Pillar Candles

; aluminium. 18.9x15 cm
(hx0), € 255,-. • fonq.be

Vanwaar? 'Voor de industrie heb ik veel
kandelaars ontworpen, maar op een ge-

(^ I^-Q^L^U L^

geven moment wilde ik niet het zoveelste

Must-have in je walk-ijf-i-closet: het pak. h-let

kandelaartje maken, maar de kaars zelf.'

is de ideale outfit voor een casual look (denk

Draaibank 'Ik ben gek op machines,

T-shirt en gympen), maar ook voor een flashy

onderzoek altijd waar je ze nog meer

verschijning (hakken en glamourblouse).

voor kunt gebruiken dan de standaard

En broek en blazer kunnen solo ook shinen,

toepassing. Zoals de draaibank. Eerder

dus tel uitje winst. Broek € 99,95 en blazer

maakte ik daar al een vaas en ringen
mee, nu zet ik 'm in om een dun laagje

€ 119,95, kleur Regency Stripe. • modstrom.com

van de kaars af te schrapen, waardoor
die zijn perfecte vorm krijgt, en zijn

OP EIGEN HOUTJE
Het gloednieuwe Belgische interieurmerk

heldere kleuren.' Gestapeld? 'De kaarsen
bestaan uit meerdere kaarsen die op

Wilson Woods maakt tv-meube!en en dres-

elkaar gesmolten zijn. Een lastig karwei,

soirs in karakteristieke houtsoorten, zoals dit

ze moeten precies gecentreerd staan.

wandmeubel Astrid € 749,-. Winnen?

En dan moet de pit er nog doorheen. We

Ga naarvtwonen.be/win en maak kans!

hebben diverse nieuwe gereedschap-

• wilsonwoods.be

pen moeten maken om het allemaal te
kunnen uitvoeren, óók omdat het zo'n
delicaat materiaal is.' Brandduur? 'Tot wel
200 uur, afhankelijk van volume en hoogte.

Afrikaans masker in een

^

En Je moet een pit altijd afknippen tot
1 centimeter, dat scheelt een boel.'
Skyline? 'Daar lijken ze nu op, als groep.
Misschien gaat het ontwerp ooit richting

modern jasje, handgemaaktvan hout,

gebouw of naar een hoogte van twee

26,9x40 cm (bxh) € 189,-. • klevering.nl

meter. Met creativiteit weetje het maar
nooit.' ^•.;;—-l
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