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Nu bestellen:
macramé hanger
kijk op pag. 110

op tuinidee

Zo leuk was het op TuinIdee! Op dit tuinevent lieten we samen met delicious. en Seasons
zien hoe heerlijk groen wonen is, compleet met oranjerie en binnentuin. Geniet nog even
na, laat je inspireren door alle stylingideeën en grijp de kans om meteen een van de
5 Home&Garden favorieten te bestellen.
REALISATIE EN COÖRDINATIE LINDA PIJPER FOTOGRAFIE ERNIE ENKELAAR STYLING MARLIES DOES, ANKE HELMICH
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Natuurlijke materialen,
botanische prenten en
planten overal, voor het
oranjeriegevoel thuis.

•
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INVESTEER IN GOEDE SPULLEN EN MOOIE
ACCESSOIRES ZODAT JE MET NOG MEER PLEZIER
BINNEN TUINIERT

Een kast van
gestapelde houten
kistjes is de
nieuwste retrotrend.

De oranjeriesfeer wordt onweerstaanbaar met een mix van oude en nieuwe spullen.
In vitrinekasten zet je een verzameling vaasjes, vondsten, glaswerk en botanische prenten.
Stof een oude ladekast af, zet de laden open en vul ze met planten.
•

104 •

FOTOGRAFIE DENNIS BRANDSMA STYLING MIRJAM ROSKAMP M.M.V. TUINCENTRUM JOHAN VAN DE WATER IN NAARDEN, JOHANVANDEWATER.NL

ONZE
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5 FAVORIETEN, NU TE KOOP

Van manden kun je nooit
genoeg hebben, het
liefst van natuurlijk
materiaal. Onze keuze
viel op deze mand van
pandanblad, handgevlochten op Bali.
Extra leuk door het
dipeffect, in wit
of zwart. Ideaal als
overpot.

Voor een indoor
jungle kun je
met plantenhangers elk
plekje benutten
en de mooiste
composities
maken.

FAVORIET 2

Deze handgeknoopte macramé
hanger is van
zwart kunststof
touw waardoor
hij ook buiten
te gebruiken
is.

HANGER

FAVORIET 1

MAND

Niets verlengt het
tuinseizoen zo aangenaam
als een vuurschaal. En
dan kun je er ook nog
kastanjes in poffen en
snoeihout in verbranden.
Kortom, een vuurschaal
is een musthave
in de buitenkamer.

FAVORIET 4

PLANTENPAKKET

FAVORIET 3

VUURKORF
Er kan altijd meer
groen bij binnen.
Zeker voor planten
met een sterk
luchtzuiverende
werking máák je
ruimte.

WAAR KOPEN? Dat kan via www.homeandgarden.nl/collectie08 EERST ZIEN?
•
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Dat kan bij Nijhof Bouw en Woonwaren, Minervaweg 3 in Baarn, nijhofbaarn.nl
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FAVORIET 5

TE KOOP!

POSTER

NU
BESTELL
(Z.O. EN
Z.)

Een botanische
prent geeft je
huis in een
handomdraai
een feel good
sfeer. Een
ophangsysteem
maak je
eenvoudig zelf
van dunne
latjes en
papierklemmen.

ZO VEEL SFEER EN ZO MAKKELIJK
TE REALISEREN: MAAK EEN WAND IN
HUIS VRIJ VOOR JE EIGEN
BOTANISCHE GALERIE
•
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5X FAVORIET

NU BESTELLEN!

MATERIAAL: polypropyleen
MATEN: large - circa 130 cm lang,
medium - circa 100 cm lang
EXTRA: metalen karabijnhaak om
aan op te hangen
PRIJZEN: € 39,95 (M), € 69,95 (L)

Macramé hangers
in 2 maten

1 Calathea Medallion
2 Ogreen Icon/Pteris
3 Alocasia Zebrina
4 Calathea Lancifolia
PLUS: voeding van Ogreen
PRIJS: € 39,95 per set van 4

Ogreen
plantenpakket

1

2

3

MATERIAAL: zwart gietijzer
MAAT: Ø 59 x h 20,5 cm
PRIJS: € 75

4

Gietijzeren
vuurschaal

MATERIAAL: 250 grams papier
MAAT: A1 (84,1 x 59,4 cm)
PRIJS: € 19,95 per stuk

Botanische
posters
(bladeren op
witte of zwarte
achtergrond)

MATERIAAL: pandanblad
MAAT: Ø 43 cm x h 28 cm
PRIJS: € 43,50 per stuk

Gevlochten
manden
met witte of
zwarte band

H&G dank jullie wel!

HET SUCCES VAN
HOME&GARDEN OP
TUINIDEE IS MEDE
MOGELIJK GEMAAKT
DOOR AL DEZE
LEUKE WINKELS
EN BEDRIJVEN:
• Air So Pure, airsopure.nl (luchtzuiverende
kamerplanten)
• De Bloemenbrigade, debloemenbrigade.nl
(bloemen)
• Bloombites, bloombites.nl (eetbare bloemen)
• Combitex & even anders, com-anders.nl
(oude ladder)
• Cor Unum, corunum-ceramics.nl (servies
en vogelhuisjes)
• Dille & Kamille, dille-kamille.nl (terracotta potten)
• Ebben, ebben.nl (dakplataan en berken)
• House Doctor, en.housedoctor.dk (vazen)
• Household Hardware, householdhardware.nl
(vazen, rubber pot)
• Hout & wonen, hout-wonen.nl (kokoswand)
• Ikea, ikea.nl (kamerplanten en accessoires)
• Jan van IJken Oude Bouwmaterialen, oudebouwmaterialen.nl (oude kozijnen en deuren, tegels)
• Jolandelijk, jolandelijk.nl (zinken bakken)
• Lindetree, lindetreeshop.com (cactus)
• Loods 5, loods5.nl (oude lantaarns)
• My Deer, mydeerartshop.nl (botanische prenten)
• Neef Louis, neeflouis.nl (flessenrek)
• New Routz, newroutz.com (stellingkasten,
ijzeren dienblad)
• Nijhof, nijhofbaarn.nl (woonaccessoires)
• Ogreen Clean Machines, ogreen.eu
(luchtzuiverende kamerplanten)

WAAR KOPEN? Dat kan via www.homeandgarden.nl/collectie08
EERST ZIEN? Dat kan bij Nijhof Bouw en Woonwaren, Minervaweg 3 in Baarn, nijhofbaarn.nl
•
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• Old Wood, oldwood.nl (tafel, platte kar, zinken
bakken en kratten)
• Petite Louise, petitelouise.nl (kaarten)
• Puur-Aroma, puur-aroma.com (biologische kruiden)
• Randijk Bamboe, bamboe.nl (bamboeplanten)
• Snoeps, snoeps.nl (macramé hangers)
• Snoerboer, snoerboer.nl (priksnoer)
• Summerflowers, summerflowers.nl (bloemen)
• Talen Tools, talentools.nl (gereedschap)
• Van Dijk en Ko, vandijkenko.nl (zinken emmers,
vazen, ton)
• Villa Jipp, villajipp.nl (HK Living rotan stoel en
zwarte vitrinekast)
• Vintage Fabriek, vintagefabriek.com
(oude houten kisten)
• Weltevree, weltevree.nl (outdooroven)
• De Wiltfang, dewiltfang.nl (tuingereedschap en
-accessoires)
En:
• Aai made with love, aaimadewithlove.com
• Marieke ten Berge, marieketenberge.nl
• De Nieuwe Tuin, denieuwetuin.be
• Evenaar, evenaar.org
• Kwamtum, kwantum.nl
• Lisloves, lisloves.nl
• Ottomania, ottomania.nl
• Puur zeep, puurzeep.nl
• Riverdale, riverdale.nl
• Sissy-Boy, sissy-boy.nl
• Sukha, sukha-amsterdam.nl
• Tine K, tinekhome.com
• Uashmama, uashmama.nl
• Van Verre, van-verre.com
• De Zinkenviool, dezinkenviool.nl

