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STYLEN

Zwart, wit en groen, meer heb je niet nodig om een tropisch
paradijsje te creëren in je eigen achtertuin. En als het weer dan
ook nog meezit, waan je je zo in een Afrikaanse safarilodge,
mijlenver weg van de dagelijkse beslommeringen.
STYLING CLEO SCHEULDERMAN | FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGE

Qut �f �frica

Een lang gedekte tafel met een vrolijke mix in zwart-wit: meer
vakantiegevoel kun je thuis niet hebben. Beperk je je kleurgebruik
tot deze twee kleuren, dan kun je alles, maar dan ook alles met
elkaar combineren, van stoel tot servies tot kleed. De schaduwdoek
van tentstof zorgt voor dat fijne Out of Africa-gevoel. En hij is ook
nog eens bestand tegen een Hollands zomerbuitje.
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STYLEN

Keuken-de-luxe

Hoe luxe en fijn is het om niet alleen buiten
te eten, maar ook te koken? Deze witte
keuken is gemaakt van een oude werkbank
en oude kastjes en steekt mooi af tegen het
zwarte hout. Alles wat je nodig hebt, heb je
zo binnen handbereik.

In de mix

Alle mogelijke dessins
in wit, zwart en zwart-wit
zorgen voor een vrolijk
zomers gevoel op tafel.
Leg bij elk bord een mooi
groen blad ter decoratie;
het groen past prachtig
bij zwart-wit.
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STYLEN

Lekker languit

Het is heerlijk wegzakken in de dikke Marokkaanse
matraskussens in deze fijne loungehoek. De bank
is zelf gemaakt van houten planken, de zwarte
achterwand fungeert als rugleuning. De rieten
accessoires geven het geheel een etnische touch.
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STYLEN

Middagdutje

Even de ogen dicht… al is dat
best zonde, want hoe mooi is
deze plek op het hemelbed
onder het gefilterde licht van
het spijlendak? Natuurlijk
helemaal gestyled in zwart-wit.
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Heat control

Met een verfrissende buitendouche
houd je het hoofd de hele zomer
koel. Alles wat je nodig hebt is een
doucheset en tuinslang.
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Tafelkleed € 14,99 (H&M Home). Zwartwitte schalen € 29,-, zwarte kommen
€ 11,-, gestreepte kommen € 9,75, zwarte
bordjes € 17,95 (Household Hardware).
Gemarmerd emaillen bakje € 27,-, emaillen
beker € 9,- (WolfWare). Apothekersfles
€ 29,- (De Weldaad). Houten lepel € 9,(Couleur Locale).

Loungekussens 80x80x15 cm € 195,-, rugkussen 120x30x15 cm € 160,-, rolkussenhoes
€ 35,-, ecru kussen 50x50 cm € 29,- (Household Hardware). Wandkleed € 295,-, houten
buitenstoel € 699,-, hoge gevlochten pot met witte band vanaf € 82,-, houten bijzettafel
met witte bies vanaf € 320,-, grote houten tafel € 599,-, lage schaal in zwart-wit € 89,-,
hanglamp € 175,-, zwart-wit gestreepte mand vanaf € 47,-, gevlochten pot met zwarte
rand € 69,-, ecru plaid Kaldi op stoel € 199,- (Couleur Locale). Gebreide deken € 99,50,
vloerkleed rond Ø 180 cm € 175,- (Madam Stoltz). Emaillen dienblad € 27,- (WolfWare).
Hoge gestreepte kan € 49,50, gestreepte beker € 15,95 (Maison NL). Houten kom € 9,95
(HK Living). Glas € 6,90 (Six and Sons). Oude apothekersfles € 29,- (De Weldaad).
Glazen fles € 30,- (Burbri Antiek). Zwarte bijzettafel € 125,- (All the Luck in the World).
Gedessineerde kussenhoes links € 4,99, kussenhoes met zwarte bladeren € 9,99,
kussenhoes met rafels en grafisch dessin € 14,99, zwarte kussenhoes met witte blaadjes
€ 4,99 (H&M Home).

Hemelbed € 595,- (Combitex). Vloerkleed
€ 195,-, donker kussen € 155,-, gestreept
matras € 169,-, donkere doek € 96,-, wit
gestreepte kussens € 55,-, houten fauteuil
met zwarte bekleding € 396,-, fles € 10,95,
(L’Etoile). Rieten bijzettafel € 229,(Couleur Locale). Zwarte rieten lamp
€ 159,- (Household Hardware). Bloesje
(Six and Sons). Zwarte hamamdoek € 29,95,
hoed € 19,95 en zwart-wit gemêleerde
plaid € 19,95 (De Weldaad). Rond gehaakt
kussentje € 60,80 (Madam Stoltz).
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Buitendouche van Bloomingville
€ 144,95, gestreepte plunjezak € 18,50
(Livv Lifestyle). Zinken teil vanaf € 40,(Burbri Antiek). Slippers (Maison NL).
Gestreepte broek (Six and Son). Zandkleurige hamamdoek € 40,- (L’Etoile).
Witte schaal € 45,- (Couleur Locale).
Ronde zwart-witte handdoek € 29,99
(H&M Home). Zilveren kan € 50,(All the Luck in The World). Zwarte doek
met kwastjes € 24,35 (Madam Stoltz).
Overig privébezit.

ASSISTENTIE LAIYANA CARRILHO | VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

Lange tafel vanaf € 450,-, zwarte houten bank € 150,- (Combitex). Gestreepte regisseursstoelen € 79,95 (Maison NL). Tafelkleed € 14,99 (H&M Home). Zwarte stoelen € 129,-,
witte gevlochten stoelen € 298,-, witte gevlochten kruk € 99,-, schalen met zwart-wit
dessin € 29,-, zwart-witte bekers € 9,75, zwarte kommen € 11,-, gestreepte kommen
€ 9,75, zwarte bordjes € 17,95, grote zwarte kom € 41,50, grote gedessineerde kommen
€ 39,-, rond kussentje € 29,- (Household Hardware). Glazen Vardagen per 6 € 3,99, houten
pepermolen Intressant € 12,95 (Ikea). Zilverkleurige wijnkoeler € 50,- (Maison NL).
Apothekersflessen € 29,-, tafellopers met visgraatdessin € 25,- (De Weldaad). Zwarte
lage mand set van 3 € 65,-, witte rieten schaal € 45,- (Couleur Locale). Grote fles € 30,(Burbri Antiek). Tuniek (Sukha Amsterdam).

Keuken op maat gemaakt € 925,-, keukengerei rvs € 5,- (Combitex). Oude gieter
€ 30,- en witte emaillen emmer € 25,(Burbri Antiek). Regisseursstoel € 79,95
(Maison NL). Gedessineerde zwart-witte
schalen € 29,-, zwart-witte bekers € 9,75,
zwarte kommen € 11,-, gestreepte kommen
€ 9,75, zwarte bordjes € 17,95, grote zwarte
kom € 41,50 (Household Hardware).
Houten snijplank € 45,-, witte mand met
hengsel € 47,-, zwart-wit gestreepte mand
€ 57,-, houten vijzel € 29,-, naturelkleurige
manden met deksel vanaf € 18,- (Couleur
Locale). Theedoek met kwastjes € 24,50,
mand met hengsels € 50,70, zwarte ovale
emaillen pannen vanaf € 18,95, emaillen
steelpan groot € 10,80, klein € 8,80,
drinkbekers met deksel en rietje € 3,38
(Madam Stoltz). Pan met bamboe deksel
€ 60,-, emaillen kan zwart € 14,50 en
kookgerei in zwart met bamboe vanaf
€ 9,30 (Nordal). Zwarte matte kommen
€ 17,-, zwarte emaillen bekers met oor
€ 12,50, in kast bekers zonder oor € 7,95
(Six and Sons). Emaillen schaal met marmer
dessin € 27,- (WolfWare). Glazen Vardagen
per 6 € 3,99 (Ikea). Overig privébezit.

