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Als je érgens dorstig

van wordt, is het

wel een zinde-

rende woestijn.

Suske en  Wiske 

wisten altijd water

uit cactussen te

tappen. Dat kan

nu ook thuis,

met deze sta-

pelbare drink -

glazen, die op 

elkaar een glazen

cactus vormen

van 32 centimeter.

Saguaro, 6 glazen 

DOIY, €32,95

Verhuizing op komst? Laat je 

inspireren door De interieurbijbel,

deel 4. Boordevol informatie 

over allerlei materialen voor de 

afwerking van je interieur. 

Alle zijn gekoppeld aan concrete

toepassingen van interieur -

stylisten. Met foto’s van voorbeel-

den die je zó zelf kunt toepassen.

Lannoo, €30.i

PRODUCTIE ANNET DE GROOT

Rek maakt de blits 
Doe meer met minder: het uitgangspunt bij dit ontwerp.

Hallelujah!

Fata
morgana

Tijd voor
design

A
sos, streetwearmerk
Daily Paper en het 
W Hotel op Times

Square in New York hebben
ze in gebruik, en ook mode-
ontwerper Claes Iversen

hangt zijn couture eraan: 
het Yaco-rek. Een blank -
houten rekstok in een meta-
len, gepoedercoat frame dat
eenvoudig kan worden op-
geklapt. Yaco is verkrijgbaar

in diverse trendkleuren en
komt in twee afmetingen:
XS (L650 x B440 xH1550
mm, €239,95) en standaard
(L 1300 x B440 x H1550 mm,
€249,95).

yaco-studio.com 

Ook te koop via

Wehkamp, VT Wonen

en Brainy Days.

i

Traditioneel gaat Nederland rond

Pasen naar de meubelboulevard.

Dat kan dit jaar met een voornaam

tintje: op Kasteel Groeneveld in

Baarn wordt van 14 t/m 17 april de

woon- en lifestylebeurs Exclusive

Spring Fair gehouden. Drie etages

en een kasteeltuin vol kunst, 

antiek, interieur, tuinideeën en voor

de inwendige mens: foodtrucks!

exclusivespringfair.nli

Functioneel en minimalistisch,

maar altijd met een gedurfd

randje: typisch Dutch design.

Neem de Clork, een tafelklok uit

metaal en kurk, die tegelijk rond is

en (een beetje) vierkant. Clork

(19x19x5cm) is er in zwart en, eh...

kurkkleur en kost 49,95 euro.

puik-art.com i

Op zoek naar een huis? 

Op zaterdag 1 april (11-15 uur) is

het weer NVM Open Huizendag.

Op Funda is te zien welke 

huizen meedoen. Stippel een

leuke route uit en ga legitiem

gluren bij de buren.

nvm.nl | funda.nli

01
april a.s.

Gekken en dwazen schrijven

hun namen op ruiten en glazen,

luidt het gezegde. Maar tegen-

woordig schrijven ook ‘normale’

mensen vaak op voorwerpen en

muren. Handlettering is immens

populair. Ook ‘vrij’ tekenen kent

inmiddels een hoop fans. Maar

wat nu als je niet zo’n vaste

hand hebt? Raamtekening

heeft een keur aan ontwerpen

die je tegen betaling van 2,50

euro kunt downloaden en met

behulp van een witte (krijtstift)

kunt overtrekken op de ramen.

raamtekening.nli

Op de ruit
kliederen

cadeau-cadeau.nl i
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