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Zand en Zee
Maak van letters de zomertekst waar je blij van wordt. Zoals niets is te mooi om waar te
zijn of to know you is to love you. Willem Meek, stylist en mede-eigenaar van de landelijke woonwinkel Laif&Nuver in Mensingeweer, kiest voor zand en zee. De kleuren
houdt hij sober, maar dat past helemaal bij de vergrijsde tinten van een maritieme
wereld en de zilte zee. Volgens hem ga je de komende tijd veel letters zien in de
interieurwereld. Hij neemt alvast een voorschotje op de trend.
Willem Meek, www.laifennuver.nl
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Een zomer lang buiten eten
Wat is er ’s zomers fijner dan buiten eten? Lekker
lunchen op het terras, ontbijten in de tuin. Voor
styliste Adrianne van Dijken uit Groningen is dat de
ultieme manier om de zomer te vieren. Een mooi
gedekte tafel en kruiden als basilicum en peterselie
om je heen om zo van te plukken. Doe de kruidenplantjes in zakken en hang ze aan een lavendelkleurige ladder: Franser kan bijna niet. Een wijntje, een
stokbroodje, wat druiven, een witbloeiend plantje
op tafel en een wit windlicht in de boom maken het
plaatje compleet.
Tip: met een ladder kun je ook in een kleine tuin
of op een balkon een kruidentuin maken!
Adrianne van Dijken, www.adriannevandijken.nl
Foto GERRIT BOER

Party in je zomer(huisje)!
Styliste Marian van der Heide vindt kleur heel belangrijk in de zomer. Ze komt met
een aantal tips:
• Breng je zomerhuisje in zomersfeer door een tuinposter op te hangen.
• Heb je in de woonkamer al een paar zomerse kussens? Gebruik deze ook in je
zomerhuisje; voeg extra kleur toe met windlichten, kaarsen en fakkels.
• Zorg voor vakantiegevoel door deze zomer alleen campingservies te gebruiken.
Koop er servetten op kleur bij en de bbq-party kan beginnen.
• Gebruik glazen waxinelichthouders, olvaritpotjes of jampotjes eens als bloemenvaasjes.
• Beplak conservenblikken met een restje behang. Wikkel vorken en messen in een
servet en plaats deze in het blik. Neem voor dessertlepeltjes een kleiner blik.
• Tuintafels zijn vaak klein: gebruik daarom voor lekkere hapjes een etagère.
• Koop zomerbloeiers in de kleur van accessoires: zo krijg je een mooi geheel.
• Verf keien in je favoriete kleur en leg die op de servetten tegen het wegwaaien.
• Bloempotten zijn leuk om te verven. Welke kleur? Kies de kleur van je kaarsen.
• Hou je niet van kleur? Zomer wordt het ook met vergrijsde kleuren van schelpen,
houten windlichten, drijfhout en witte potten. Zo maak je er een strandthema van.
Marian van der Heide, www.stylingforall.nl

