SHOPPING

Rust en Aandacht
PLUK DE NACHT
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1 SCHIJN EEN LICHTJE
OP MIJ
Jij maakt van de nacht jóuw dag door bij deze
chique, energiebesparende lamp lekker te
lezen, haken, knutselen totdat je ogen steeds
zwaarder worden… Bedtijd!
• €99, made.com
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2 IN DE MANESCHIJN…
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Klom ik op een trappetje door het raamkozijn…
Ach, waarom zou je? Wij zeggen: blijf lekker in
je warme nestje. Ook vanaf daar kun je de
magische sterrenhemel bewonderen dankzij
dit romantische rolgordijn.
• Vanaf €151, karwei.nl

3 KRUIK OP JE BUIK
De ijspegels bungelen aan het vensterraam,
de sloot kraakt. Wij weten wel wat jij deze
koude nacht kunt gebruiken: een ouderwetse
kruik met koolzaadvulling. Niet alleen lekker om
tegenaan te kruipen, maar ook nog eens goed
tegen allerlei kwaaltjes. Welterusten!
• €14,95, kruikkopen.nl

4 EEN NACHTJE OVER
SLAPEN
Misschien staan wij Noorderlingen niet meteen
bekend als de meest ongeremde types. Maar
we hóuden er nou eenmaal van om ergens
een nachtje over te slapen. Of twee. Of drie.
En ach, dat is ook gewoon zo lekker in een
pyjama als deze. Dan blijf je als vanzelf nog
een nachtje liggen (en nóg een).
• €44,95, pyjama-webshop.nl

PRODUCTIE ELISE DE JONG

5 O WARME WINTERNACHT
Hoor je de wind die langs ’t huis raast? Vlokken die dansen in de maneschijn? Laat die
stormachtige nachten maar voor wat ze zijn.
Tijd om voor het haardvuur te duiken en je in
dit warme linnen plaid te wikkelen.
• €172, deens.nl

4
5
NOORDERLAND 58

DROOM VAN JELSKE
Waar zou jij naar toe reizen als
de wereld aan je voeten lag?

6 KNUFFELBEER
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De fauteuil freistil 173 lijkt op een gummibeertje, die zojuist vrolijk uit een reusachtige snoepzak is gerold en pardoes bij je thuis is beland.
Dé knuffelbeer voor koude winternachten.
• €536, detijdwonen.nl

7 DE WERELD AAN JE
VOETEN
‘s Nachts is alles mogelijk. Droom langzaam
weg naar wonderlijke plekken of een ver verleden met deze prachtige wereldbollen-mobile.
Hang ‘m op boven je bed en fantaseren maar.
• €84,95, laifennuver.nl

8 SNEEUWLICHTJES
Als witte sneeuwvlokjes bungelen ze in de
slaapkamer, deze witte bolletjes. Om een fijn
licht te schijnen over jouw warme holletje.
• €145,95, deens.nl
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9 HEMELSBLAUWE
NACHTPRACHT
De klok slaat, de wereld slaapt, het is méér
dan tijd. Laat de boel de boel en duik je bed in.
Lekker wegdromen naast je grote liefde. Goede nacht prachtige nachtkast!
• Vanaf €189, swisssense.nl

10 WINTERTENENTIJD
Yep, 't is weer zover: wintertenen. En er is
maar één echte oplossing: onze oer-Hollandse
geitenwollensokken. Deze zachte sokken van
SOXS zijn heerlijk warm, ademend en zijn
superhip!
• €24,95, soxs.co
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11 OP EEN ONBEWOOND
EILAND…
Brrr, wat is het buiten koud. Grijp je kans en
duik onder dit warme dekbed om in de
diepblauwe oceaan langzaam weg te drijven
naar een tropisch eiland met palmen, flamingo’s en kokosnoten...
• €89,95, vtwonen.nl
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