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Eind vorig jaar mailde een goede vriendin mij over een geweldig 
adres in Friesland: it Flinkeboskje. Eigenaren Arjan en Rixt kende 

ze van haar verblijf van een aantal jaar op Curaçao en nu had dit stel 
een oude vakantieboerderij in Friesland omgetoverd tot een waar 
logeerparadijs. Ik bekeek hun site en wist meteen dat ik de perfecte plek 
had gevonden voor een weekend weg met vijf dierbare vriendinnen en 
hun gezinnen. Vanaf het moment dat we binnenstapten voelden we ons 
thuis. De ontspannen sfeer van de Caribbean waar ze daarvoor enige 
tijd hadden gewoond en de op maat gemaakte meubels en vondsten 
van Marktplaats en tweedehandszaken maken deze plek uniek. Leuk 
om van hen alle enthousiaste verhalen te horen over de verbouwing, 
de blijmakende aankopen (die Ko Liang bank van Artifort bijvoorbeeld) 
en hun plannen voor de toekomst. Afijn, na een superweekend was 
er reden genoeg om hen te vragen of we er een mooie binnenkijker 
konden maken, zodat we deze bijzondere plek met jullie kunnen delen 
in dit nummer. Bij het zien van alle foto’s geniet ik in ieder geval nog 
even na, want naast je dierbaren en je huis, zijn mooie herinneringen  
– van die fantastische vakantie, dat gezellige tuinfeest, je eerste kus –  
een waardevol bezit. 

Bijzondere plek

PS Geniet óók na van alle make-overs van tien afleveringen 
vtwonen doe-het-zelf op tv. In dit nummer vind je maar liefst 
24 pagina’s met alle DIY ideeën, de klussen en stylingtips!
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Mee naar buiten 2
Plaid Go Undercover maakt 
goede sier in huis – op de 
bank of over het voeteneinde 
van je bed – maar wat dacht 
je van deze plaid als stylish 
picknickkleed? Nu kan het  
nog! Pas wel op met wassen, 
want het 100% jacquard 
geweven kleed kan krimpen, 
140x200 cm, € 99,-.  
• www.retrovilla.dk

Bling bling blaadje 3
Wat? Schaal Leaf Materiaal? Je zou het niet direct zeggen, maar het is 
porselein Bijzonder? De goudkleurig geglazuurde bovenkant Toepassing? 
Chic als onderdeel van het servies, maar ook geschikt als decoratie aan de 
muur. Is misschien wel zo veilig... Afmeting? 36x12,5 cm Prijs? € 17,50. 
• www.storewithoutahome.nl

Sterk staaltje 4
Ideaal als je niet al te veel ruimte hebt, maar toch een werkplek wilt 
creëren: zo’n console met twee planken en een bureau. De handtekening 
van ontwerpers Ronan en Erwan Bouroullec – zeker niet de minsten – is te 
herkennen aan het zwart gespoten metaal. Meubel uit de Kaari collectie van 
Artek, zoals afgebeeld € 2420,-. • www.sterkonline.nl

Win-winsituatie 1
Ziehier de nieuwe lijn stationary Tinne & Mia van de hand van ontwerpersduo 
Toffe Madammen; what’s in a name. WINACTIE! De prachtig vormgegeven 
schriften met stiksels, etuis, tassen, stickers, pakpapier, agenda, notitieboek 
en washitape zijn op zich al goed nieuws, maar nu maak je ook nog eens 
kans op deze set van 4 te winnen. Ga naar vtwonen.nl/win en doe mee!  
• www.tinne-mia.nl

Winkelje 5
Oftewel Fries voor shop till you drop! Want dat willen we 
wel bij Sip & Clara, een winkel vol vintage schatten die bij 
logeerheerlijkheid it Flinkeboskje hoort. Plan je bezoek wel, 
want deze schatkamer is alleen open op afspraak of tijdens 
events. De komende maanden is dat in elk geval op 2 en 30 
augustus, 6 september, 4 oktober en 12 en 13 december. 
Meer zien van it Flinkeboskje? Op pagina 18 en verder kun je 
uitgebreid binnenkijken. • itflinkeboskje.nl
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WE
SHOPPEN, FASHION, KOKEN EN 

UITGAAN! vtwonen verzamelt alles 
wat nieuw, mooi en leuk is.
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Friese 
heerlijkheid
Rixt en Arjan transformeerden een gedateerde vakantieboerderij en het 
bijbehorende voorhuis in twee bijzondere logeeradressen. Zelf wonen ze 
aan de overkant, waar het boerenerf en een sfeervolle deel het decor zijn 
van feesten, fairs, diners, minifestivals en streek- en kofferbakmarkten. 
STYLING SABINE BURKUNK | FOTOGRAFIE HANS MOSSEL | TEKST CAROLINE WESTDIJK

Het voorhuis van de boerderij is de voormalige 
woning van Rixt en Arjan. Sinds dit jaar verhuren 
ze het als vakantiehuis voor vijf personen. De 
inrichting is praktisch hetzelfde gebleven. Bank 
Ikea, de tas komt uit Curaçao. Kussen Rivièra 
Maison. Schapenvel van www.schapenvachten.nl. 
Vintage bijzettafeltje en retro plantenstandaard 
van de kringloop. Melkkrukje van rommelmarkt. 
Voddenkleed Ikea. Op een plankje verschillende 
ingelijste kaarten en borduurlapjes, erboven  
een paar antieke Franse badkamerlampjes.  
De trap is behandeld met slijtvaste verf en de 
eikenhoutenvloer met een harde waxlaag, 
waardoor het redelijk onderhoudsvrij wordt. 

De open keuken in de voormalige woning van 
Rixt en Arjan. De lange tafel bestaat uit een 
onderstel van een oude vergadertafel met 
houten, witgeschilderd blad erop. Vintage 
stoelen van firma Tijsseling. Kerkbank  
en porseleinen hanglamp van Marktplaats, 
zelfgemaakte lampen van draad van   
www.snoerboer.nl. Groene wijnfles Loods 5. 
Houten kandelaren en houten rekje aan  
muur van kringloop. Roze theedoek van  
Mae Engelgeer. Turkooizen dienblad van 
rommelmarkt. Oude ‘spie’ van een schip (op 
afzuigkap van Siemens) uit brocantewinkel. 
Whirlpool fornuis van Ikea, net als de witte 
pan. De keuken is door aannemersbedrijf 
Jelles Boubedriew (www.jelles.nl) op maat 
gemaakt van oude kaasplanken (te koop  
bij winkels met oude bouwmaterialen). Het 
granito keukenblad is ter plekke gestort. Tegen 
de wand replica Makkummer witjes in acht 
tinten gestrooid wit van www.tegelboertje.nl. 
Op de vloer Portugese cementtegels in vijf 
kleuren groen van www.designtegels.nl.   
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Rixt en Arjan leerden elkaar kennen op Curaçao, waar zij allebei woonden. 
Ze trouwden, kregen drie zoons en genoten van het relaxte eilandleven. 
In 2008 ontvingen ze een mail van Rixts zwager, die een zeilschool in 
het Friese Hemelum runt. Rixt: ‘Remco, de man van mijn zus Claartje, 
stuurde een link door van een vakantieboerderij in Hemelum die net te 
koop stond. Of het iets voor ons was. Arjan was meteen enthousiast, ik 
twijfelde nog. Nogal een grote stap vond ik het om ons leven in Curacao  
op te zeggen en in Friesland opnieuw te beginnen. Mijn vader en Remco 
namen een kijkje in de boerderij en stuurden ons honderdvijf foto’s.  
Het ging om een voorhuis, waar wij zouden kunnen wonen, en een grote 
vakantieboerderij aan de achterkant. Het interieur van de vakantieboerderij 
was erg sober en donker, met oubollige meubels van slechte kwaliteit, 
maar de bouwkundige staat was goed. We besloten, zonder het zelf gezien 
te hebben, een bod uit te brengen. Twee dagen later zaten Arjan en ik in het 
vliegtuig naar Nederland. Ik ben opgegroeid in Bolsward, waar mijn familie 
nog altijd woont, dus ik kende de omgeving goed. We besloten ervoor te 
gaan. Een half jaar na de koop zou het gebouw worden opgeleverd.’ 

Vintage vondsten
Vanuit Curaçao maakte Rixt, in nauw overleg met haar zus Claartje  
in Nederland, een uitgebreid plan voor het nieuwe interieur van de 
vakantieboerderij. ‘Op een tropisch eiland leef je altijd buiten, dus hield 
ik mij eigenlijk helemaal niet bezig met inrichten. Maar Claartje werkte 
toen nog in de mode en had een goede kijk op stijl en trends, ook op 
interieurgebied. We kozen voor materialen als wol, katoen, vilt, glas, 
marmer, natuursteen, wit porselein en hout en unieke vintage meubels 
die de ruimte een persoonlijk karakter gaven. Vrijwel alles heb ik via 
Marktplaats gevonden, vanachter mijn laptop op het eiland. Zo zocht ik 
naar tweeëntwintig verschillende vintage stoelen van de Nederlandse 
firma Thijsseling voor bij de eettafel. Die liet ik bij een stoffeerderij in 
Harlingen opnieuw bekleden met mooie en stevige projectstoffen in effen 
tinten. Ook vond ik verschillende oude kelims, een stuk of wat bijzet
tafeltjes met marmeren bladen en twaalf retro fauteuils. De bedden 
kocht ik wel nieuw. Mijn vader, die net gepensioneerd was, tufte met het 
busje van de zeilschool van mijn zwager het hele land door om al mijn 
nieuwe aankopen op te halen. Hij vond het erg leuk om te doen. Toen we 
ons huis hadden verkocht op Curaçao en naar Nederland vertrokken, 
gingen we direct aan de slag met het opfrissen van de vakantieboerderij. 
Het was januari en in april zouden de eerste gasten voor de deur staan. We 
hebben alle muren wit geschilderd, we sloopten het oude vloerzeil eruit, 
waardoor de oorspronkelijke houten planken tevoorschijn kwamen en de 
lelijke keuken vervingen we door een moderne roestvrij stalen variant.’ 

Happy
Tegelijkertijd startte de grootscheepse verbouwing van het voorhuis, 
waar het gezin ging wonen. ‘Het was extreem gedateerd: vijfentwintig 
jaar was er niets aan het interieur gedaan. De hal telde acht deuren!  

Die kwamen uit op allerlei hokkerige ruimtes. We hebben vrijwel alles 
eruit gesloopt, waardoor er beneden één grote ruimte ontstond. Grote 
barn doors zorgen voor een afscheiding tussen de leef en werkruimte. 
Arjan hielp dagelijks mee met de verbouwing en toen die klaar was, 
konden wij aan de slag met schilderen en de afwerking van het interieur. 
Het voorhuis transformeerden we in een lichte woning, met de sfeer van 
een beach house, om toch een beetje het Caribische gevoel te behouden. 
Ik koos voor veel wit, zeeglas, drijfhout, schelpen, pasteltinten, een 
lichteiken vloer en wederom vintage meubels en accessoires. Tijdens 
de opbouw van onze droomplek op het Friese platteland voelde ik mij 
ontzettend happy. Alles verliep perfect: de verbouwing van ons huis, het 
inrichten van de kamers, de hulp die we kregen van vrienden en familie. 
Ik genoot er echt van. We creëerden een nieuw thuis voor onszelf en  
onze gasten.’   

Ontmoetingsplek 
Meteen vanaf het begin, organiseerden Rixt en Arjan streekmarkten  
met lokale producten en twee keer per jaar de Flinke Fair, nu Flinke 
Favorieten genoemd, waar je kleding en interieuraccessoires kunt kopen 
in een sfeervolle omgeving. ‘In het begin deden we dat in onze tuin, maar 
de fairs trokken zo veel volk, dat we het weiland van onze overbuurman 
mochten gebruiken. Een keer zei Arjan tegen hem: ‘Als u ooit besluit  
uw boerderij te verkopen, waarschuw ons dan eerst’. En zo geschiedde. 
Vorig jaar kregen we tweeënzeventig uur de tijd om te beslissen: kopen 
of niet. We besloten ons eigen huis, waar wij met veel plezier vijf jaar 
hadden gewoond, als luxe vakantiewoning te gaan verhuren en zelf naar 
de overkant te verhuizen. De oude boerderij moet nog worden verbouwd, 
maar dat gaat de komende jaren beetje bij beetje gebeuren.’ Door de nieuwe 
locatie is het bedrijf van Rixt en Arjan flink gegroeid. ‘De enorme deel 
die aan ons nieuwe woonhuis vastzit, het boerenerf en het omliggende 
weiland vormen samen een bijzondere evenementenlocatie, die we de 
Flinkefarm hebben gedoopt. Je kunt hier zelfs trouwen! Sinds kort helpt 
Claartje mee in ons bedrijf. Naast het organiseren van fairs en streek
markten, gaan we ook graag samenwerkingen met andere organisaties 
aan. Zo kunnen hier intieme muziek en theaterfestivals, food fairs, en 
kookworkshops gehouden worden. Toen wij in 2008 de vakantieboerderij 
kochten, wilden wij een bijzondere plek creëren waar mensen samen
komen en plezier hebben. Dat is gelukt: we are living our dream.’ 

De bewoners
WIE Rixt Siersma-Lunter (39, ondernemer), Arjan Siersma (39, ondernemer), Jelle (11), Sef (9) en Mart (7)

WAT Friese stelpboerderij uit 1927 die is opgedeeld in vakantiewoning Het Voorhuis van 80 m² en vakantieboerderij 

it Flinkeboskje van 110 m². Aan de overkant ligt evenementenlocatie de Flinkefarm en Vintageshop Sip & Clara

WAAR Hemelum, sinds 2009 en 2014

WOONSMAAK ‘Lichte basis met veel vintage meubels, natuurlijke materialen en pasteltinten’

BIJZONDER De combinatie van authentieke elementen met een cosmopolitische woonstijl

Het voorhuis heeft  
de lichte sfeer van  
een strandhuis

Woonkamer in Het Voorhuis. Kho Liang Ie bank van 
Artifort via Marktplaats. Indigokleurige kussens van 
Zara Home en H&M Home. Vintage fauteuils van 
Marktplaats, opnieuw bekleed. Melkkrukjes van 
rommelmarkt, groene kaarsenhouder van de kringloop, 
bijzettafeltje met boomstamblad te koop bij Sip & Clara, 
net als oude wereldkaart en laboratoriumglaasje dat als 
vaas wordt gebruikt (www.itflinkeboskje.nl). IJzeren 
mand van Sissy-Boy Homeland. Kelim van Marktplaats. 
Vintage tijdschriftenrekje van de kringloop. Janus 
houtkachel gekocht bij www.jancodejong.nl. Witte 
emaillen theepot van de rommelmarkt.    

it Flinkeboskje Op 2 augustus, 6 september en 4 oktober 
wordt op de Flinkefarm de Friese Streekmarkt gehouden en op  
30 augustus de Flinke Flea Market. Op 12 en 13 december vindt de 
wintereditie van de Flinke Favorieten plaats. In de winkel Sip & Clara op 
het terrein, vind je vintage meubels, oude kelims en interieuraccessoires. 
Deze is geopend tijdens de evenementen en op afspraak.  
• www.itflinkeboskje.nl 
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1. Keuken in Het Voorhuis. Lou (3), de jongste dochter van Rixts zus Claartje, zit op een vintage rotanstoel van ontwerper Dirk Sliedrecht, gekocht op Marktplaats. De keuken is op maat 
gebouwd door Jelle’s Boubedriew, www.jelles.nl. Slagershakblok van Marktplaats. Op het aanrecht allerlei keramiek en andere keukenaccessoires. 2. Claartjes dochters Jackie (7) en Dolleke (9) 
hangen aan oude gymnastiekringen en -touw in de voortuin van de vakantieboerderij. 3. Mart, Sef, Dolleke en Jackie zitten op een vijf meter lange picknicktafel gemaakt door een lokale 
timmerman (Alleskunner in Hout Paul van Buuren in Hemelum). 4. Een van de slaapkamers van het voorhuis. Sprei Rivièra Maison. Oude wollen deken via Marktplaats. Kussens Zara Home. 
Alle accessoires op richel achter het bed zoals vaasjes en isolatoren, de stormlamp en ketting met houten keramische ballen aan de muur zijn te koop bij Sip & Clara. Krukje komt uit 
Engeland. Retro nachtkastje via Marktplaats. De kastdeuren zijn handgemaakt van opgeklampt hout. 

WOONIDEE  Maak een afscheiding in een grote 
ruimte, zoals voor een werkplek, door 
grote houten barn doors te plaatsen met 
een speciaal schuifsysteem. Als ze open 
staan, oogt de ruimte even groot.

In de woonkamer van het voorhuis is een aparte werkruimte gecreëerd. 
De barn doors zijn op maat gemaakt van vurenhout. Giroflex bureaustoel 
uit Curaçao meegenomen. Voddenkleed Ikea. Rotan plantenstandaard 
en vintage bureaulamp via Marktplaats. De ingelijste antieke borduurlap 
op bureau vond Rixt op een rommelmarkt. Het kunstwerk aan de muur 
bestaat uit kaarten met gedroogde bloemen, gemaakt door Wiepkje de 
Boer van pluktuin De Stekkenplek in Hemelum.    
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De open badkamer  
geeft het gevoel van een 
luxe hotelkamer

Lou ligt samen met haar beer in 
een van de slaapkamers van 
vakantieboerderij it Flinkeboskje. 
Gestreept langwerpig kussen  
van Zara home, oude wollen 
AaBee deken gekocht op een 
rommelmarkt. Het oude 
nachtkastje met marmeren plaat 
komt uit een brocantewinkel. 
Wit bedlampje van de rommel-
markt, glazen vaasjes Sip & Clara. 
Aan de muur lijstjes met 
natuurafbeeldingen van de 
rommelmarkt. Voddenkleed Ikea. 
Stoeltje Sip & Clara. Bakelieten 
haak, www.bakeliet.nl. Aan een 
hanger een sjaal van By-Bar.    

Bij binnenkomst in de ouderslaapkamer in Het Voorhuis 
sta je meteen in de open badkamer. Het slaapgedeelte 
ligt lager en wordt bereikt met het trapje. Bad van het 
merk Ucosan. Oude peddel, rieten mand en wekpotjes 
met vetplantjes te koop bij Sip & Clara. Hamamdoek van 
Ottomania. Porseleinen wandlampen van ontwerper 
Wilhelm Wagenfeld via Marktplaats. Melkkrukje van 
Marktplaats. Voddenkleed Ikea. In de kringloopspiegel is 
een oorspronkelijke houten bint te zien. Het wastafel-
meubel is gemaakt door timmerman Allard uit het dorp.   
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WOONIDEE  Maak een lange bank door lage muurtjes 
te bouwen waarop dikke houten platen 
worden gelegd. Hierop komen op maat 
gemaakte matraskussens te liggen. In de 
uitsparingen is plek voor haardhout.

In de lounge van vakantieboerderij it Flinkeboskje voor 20 personen is een 
opgemetselde bank gemaakt in Ibiza-stijl met openingen voor haardhout. Erop liggen 
Marokkaanse matraskussens, op maat gemaakt bij Kamer 26. Losse kussens van Ikea, 
H&M Home en Zara Home. XXL wollen kleed op de bank van www.by-mariel.nl. Rixt 
vond de kelim, boeren melkkrukjes, vintage fauteuils en groene marmeren salontafel 
op Marktplaats. Houten bijzettafeltje naast fauteuil en wekpotjes met vetplantjes van 
Sip & Clara. Houtkachel van Janus. Aan de muur een verzameling litho’s van 
kunstenaar Henk Kastelein en borduurlappen in pasteltinten van de rommelmarkt. 

De oude deel is ideaal 
voor huwelijksfeesten en 
intieme diners

De meterslange eettafel bestaat uit een witgeschilderd houten blad en een onderstel 
van een vintage bureau. Rixt verzamelde diverse vintage stoelen van firma Thijsseling, 
die ze bij Kooistra Stoffeerderij in Harlingen liet bekleden in een stevige projectstof van 
Kvadrat. Op tafel oude lampenkapjes van porselein, gevonden op rommelmarkten en bij 
de kringloop, die op een porseleinen schoteltje zijn geplaatst met een waxinelichtje als 
sfeerverlichting. Iedere vrijdag haalt Rixt bloemen bij Bloembinderij Rienetta in 
Hemelum. Zelfgemaakte lampen boven de tafel van snoeren van www.snoerboer.nl en 
grote, glazen gloeilampen. Aan de muur een oude zwart-wit foto van een landschap. 

vtwonen
AUG2015 027

BINNENKIJKEN

026 vtwonen
AUG2015



21

3 4

1. Servies Mosa, bestek Sola, Picardi glaswerk, tafelkleed Ottomania. Conservenpotjes doen dienst als waxinelichthouder. Piano van Marktplaats. Het tekenkrukje komt van de rommelmarkt, 
net als de metalen bloempothouders voor vetplantjes aan de muur. 2. Voorgevel van de boerderij, met aan de voorkant vakantiewoning Het Voorhuis en aan de achterkant vakantieboerderij 
it Flinkeboskje. 3. Claartje, Arjan en Rixt staan voor hun interieurshop Sip & Clara. 4. In de gang naast de deel twee opgeklampte deuren (soortgelijke van Cando) met bakelieten deurknoppen.  
De muur is bewerkt met betonstuuk. Een 8-liter sapkan van Kilner. Nisje met daarin decoraties, allemaal te koop bij Sip & Clara, net als de houten etagère.  

De Flinkefarm aan de overkant van de straat bestaat uit de grote, oude deel van de boerderij 
waar Rixt, Arjan en de jongens nu wonen. Een ideale ruimte voor bruiloften, diners en 
andere evenementen. De gedekte tafel staat klaar voor het jaarlijkse aspergediner. Vintage 
klapstoelen van Marktplaats. Houtkachel van Janus. Links aan de muur een zelfgemaakte 
mobile van origami vogeltjes. Sfeerverlichting aan prikkabels. Hangplant van de bloemist. 

WOONIDEE  Maak zelf een ‘hangende tuin’ 
boven de tafel door halve 
kokosnoten te vullen met oase. 
Prik daar mooie bloemen in en 
hang de kokosnoten op aan 
vier lange stukken ruw touw. 
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 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 

De oude schapenschuur is omgetoverd 
tot een sfeervolle woonwinkel met 
unieke vintage stukken en oude kelims

In de oude deel is een zithoek gecreëerd met 
een vintage leren bank en oude rotanstoelen, 
gevonden op Marktplaats. Op de bank een 
schapenvel van www.schapenvachten.nl. 
Drie bijzettafeltjes van Sip & Clara, net als 
de houten consoles voor de planten en de 
accessoires op de tafeltjes. Op een van de 
consoles staat een decoratieve pauw van 
Sissyboy Homeland. Schilderijtjes van 
Marktplaats. Bloomingville kleden. 

Op het erf achter de deel staat een  
oude enkelsteense schapenschuur die 
getransformeerd is in de interieurwinkel  
Sip & Clara, vernoemd naar de grootouders 
van Rixt en Claartje. De oude schuur is 
betimmerd met houten schroten . Op het  
dak Friese golfjes en een zinken dakgoot.  
Over een rek hangen oude Turkse kelims. 
Groene gieter van Bloembinderij Rienetta. 
In de shop verkopen Rixt en Claartje allerlei 
mooie (interieur)accessoires, kelims en 
vintage objecten in de stijl van de huizen  
van it Flinkeboskje. 
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Legpuzzel
Wil je net zo’n soort vloer in de keuken (en misschien ook wel de woonkamer 
of slaapkamer), dan is Marmoleum click een goede optie: hoogwaardige  
vloertegels van natuurlijk materiaal, die je snel en probleemloos aan elkaar 
klikt door het clicksysteem. Er zijn veel kleuren verkrijgbaar, zo kun je dus ook 
een uniek ontwerp samenstellen. Rustige tinten voor een neutrale achtergrond, 
heldere kleuren voor een vrolijke noot, natuurlijke kleuren die rust geven, 
lichte kleuren die de ruimte groter doen lijken, warme kleuren die gezelligheid 
brengen in kille vertrekken. Marmoleum is bijzonder duurzaam en – ook  
niet geheel onbelangrijk – vriendelijk in onderhoud. Het gladde oppervlak is 
gemakkelijk schoon te maken met een stofwisser of een vochtig doekje met 
wat neutraal reinigingsmiddel en de kleuren kunnen niet vervagen. • In tegels 

van 30x30 cm € 54,65 per m² en panelen van 90x30 cm € 43,30 per m². www.forbo.com

Kleur 
kiezen

Fauteuil West van Woood, 67x69x78 cm (hxdxl) 
€ 149,- (www.vtwonen.nl).

Stoel Kubu van Dutchbone € 369,- (www.vtwonen.nl).

Rotan Egg stoel, 63x63x100 cm (bxdxh)  
€ 395,- (HK Living).

Rotan stoel met zwart frame, 78x72x80 cm (bxdxh) 
€ 219,- (Bloomingville).

4x net even anders

Rixt & Arjan
in de stijl van

SH
O

PP
IN

G
 C

O
R

R
IE

N
 F

LO
H

IL
 | 

V
O

O
R 

V
ER

KO
O

PI
N

FO
RM

AT
IE

 Z
IE

 IN
H

O
U

D

Wit Milk, grijsblauw 
Stick, groen Morning 
Dew, lichtgroen 
Vineyard, bruin Cottage.   
Muurverf uit de New 
Traditionals Collectie, 
Matt Emulsion 1 liter 
vanaf € 15,95 (D’imago).

Fauteuil Quest Dusty, 
75x79x84 cm (bxdxh) 

€ 829,- (House Doctor).

Steigerhouten picknicktafel voor kinderen, 
gemonteerd geleverd, 120x49 cm € 74,95 

(www.todosninos.nl).

DIY kunstwerk
Neem een oude fotolijst en spuit 
deze zwart of in een andere kleur. 
Schroef aan de achterzijde om de 
circa 12 centimeter (zo veel meer 
of minder dan je wilt) een schroef 
en span daarna een draad langs de 
schroeven. Vervolgens hang je de 
kaarten met een knijpertje eraan en 
klaar is je kunstwerk!

3-zitsbank Fermo met 
epoxy sledeframe en stof 
Kiss, 70x246x93 (hxbxd)  
€ 1649,- (Morres).

Retro eetkamerstoel,  
opnieuw gestoffeerd,  

zithoogte 46 cm € 359,95  
(www.vintagerevival.nl).

Grote siercactus Cancun van kunststof,  
33 cm hoog  € 37,50 (&Klevering). Cactussen 
in pot groot € 3,50, klein € 1,75, glazen 
kandelaar € 3,95 (Dille & Kamille).

Houten kandelaars, 
10x23 cm € 19,95 en 
10x13 cm € 14,95 
(www.bepure  -  
home.com).

Houten kruk,  
28x45 cm (Øxh) € 129,-
 (Bloomingville).

Katoenen vloerkleed Spring 
van House Doctor, 90x200 cm 
€ 47,50 (www.vtwonen.nl).

Bijzettafel met tafelblad 
van boomstam,  

31x33x33 cm (hxbxd)  
€ 59,-  (HK Living).
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