WONEN&CO VIERT DE ZOMER
Of je nu naar verre stranden afreist of vakantie in je achtertuin viert, de
Wonen&Co stylingtips voor buiten komen altijd van pas. Onze stylisten
laten zien hoe leuk het buitenleven kan zijn. Laat je inspireren voor tuin,
terras en picknicktafel!

Geel geeft
meteen een
zonnig
gevoel

Vrolijke Ti-Pi-cknick
Eten, drinken, spelen, luieren. Heerlijk genieten van de zomer en het
buitenleven in een spannende
Tipi-tent! Zo’n Indianen wigwam is
helemaal hip deze zomer. Je pakt
hem zo op, zet hem neer op een
mooi plek en klapt hem later ook
zo weer in. Om hem bijvoorbeeld
later in de kinderkamer weer uit te
klappen, zodat de kinderen een
eigen ‘huisje’ in huis hebben.
Stylist Willem Meek organiseert
een ‘Ti-Pi-cknick’ in een appelboomgaard, waar ook een kas en
picknicktafel staan. Hij dekt de tafel
in de stijl van de tipi (Wijsneus,
Groningen), die een zigzag-motiefje
heeft en van binnen blauw en
offwhite is. ,,Door gebruik van retro
en Scandinavische prints ontstaat
een kleurenmix van grafisch en
fris, uitnodigend om lekker buiten
te verblijven.’’
Zo ligt er een blauwe tafelloper,
met antracietkleurige en mintgroene placemats van zeegras. Hij hangt
er gerecyclede lampjes boven en zet

Tropische zomer
Voor styliste Marian van der Heide
is de zomer begonnen. Weer of
geen weer, de tropenkolder slaat
toe in Hoogeveen. Ergens in een
achtertuin is het opeens vrolijk,
kleurrijk en zonnig geworden.
,,Als ik een zomerse sfeer wil
creëren, denk ik aan geel. Ook al
schijnt de zon niet, die kleur geeft
meteen een zonnig gevoel. En bij
een lekkere tropische zomer hoort
natuurlijk ook exotisch fruit. Zo is
mijn thema voor deze buitenstyling ontstaan: Tropical Summer.’’
Natuurlijk hoort daar uitbundigheid bij. Het geel wordt aangevuld
met fuchsia, roze en aquablauw. Op
de bank ligt een bonte mix van
kleurrijke kussens en kussens met
een fruitprint (Boer, Staphorst), op
de vloer een zacht aquablauw
kleed, waarin ook andere kleurtjes

zijn verwerkt.
Een schaal vol fruit en een ananas in een bloempot geven een
extra zonnig tintje aan de styling.
,,Cactussen mogen natuurlijk niet
ontbreken. En zet je palmplant voor
de gelegenheid ook eens buiten.’’
Flamingo’s zijn nog steeds een
grote trend in de mode en het
interieur en passen helemaal in het
plaatje van Marian. Ze heeft zo’n
roze vogel in een pot geprikt
(KunstZinnig, Zuidwolde). ,,De gele
bloemen en gieter staan er prachtig
bij’’, vindt Marian, die om het
plaatje compleet te maken voor
zichzelf een tropische outfit scoorde bij een tweedehands kledingzaak (Eén-Twee, Zuidwolde).

Marian van der Heide
www.stylingforall.nl

Weckpotjes
zijn een
hit deze
zomer

bekers en mason jars (Dille&Kamille) op tafel. Deze Amerikaanse
weckpotjes zie je vaak gerecycled,
maar zijn nu ook nieuw te koop.
,,Ze zijn een grote hit voor een
zomerse terrasaankleding. Leuk om
er smoothies en koele drankjes in
te serveren. Die drink je dan met
paperstraws: papieren rietjes met
stippen en prints.’’
Ook het servies heeft grafische
blok- en ruitpatronen, net als de
kussens en de plaid. Op een grote
broodplank liggen lekkere hapjes.
Een mooie rotan kruk of stoel
(Laif&Nuver) staat er prachtig bij.
,,Als je een grote boom in je tuin
hebt, dan is een hangstoel ook een
optie.’’
,,Een tip: blijf niet te lang in de
zon, vooral niet de vroege middag.
Dat is niet goed voor de huid, maar
ook niet voor lichtgevoelige kussens en tafelkleden.’’
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