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De Pannekoekstraat staat al 
jaren bekend als must go-to 
straat in Rotterdam. Nu is er 
weer een reden bij gekomen om 
deze hoek van Rotterdam een 
bezoek te brengen. Bij Pantoufle 
(ook een webwinkel) weten ze 
wat mooi is. Je vindt hier alles 
voor in en om het huis wat 
instant beauty toevoegt aan je 
keuken, badkamer, slaapkamer 
of tuin. Het assortiment 
bestaat uit simpel vormgegeven 
objecten in fijne materialen, 
waaronder veel hout, linnen 
en keramiek. Mijn favoriete 
combinatie!
Pantoufle Pannekoekstraat 97A/Nieuwemarkt 
22, 3011 LD Rotterdam, 010 -037920, 
open: za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur, 
di-do-vr 10.00-17.00 uur (pantoufle-design.nl)

Een 
bezoek 
waard: 
Rotterdamse 
schone

Elke centimeter wordt ten volle benut in deze hoek. Door de muur in dezelfde tint te 
verven boven en onder de trap betrek je gemakkelijk deze studeerkamer bij de rest 
van het huis. Maar wil je juist de hoek extra benadrukken als aparte kamer, maak 
dan juist de muur een andere tint of behang deze met een mooi patroon. Flexibele 
planken kunnen op elk moment de ruimte mee laten bewegen met haar functie.
Stoel Kullaberg, grenen hout en metaal, 48x48x94cm (bxdxh) € 49,95 Mand zeegras 37x41cm (diaxh) € 19,95 
Wandrail/planken Algot 189x40x56/196cm (bxdx max.h) € 144,- per stuk (wooninspiratie.ikea.nl)

GESPOT

Studeerkamer onder de trap

Woonwatcher

Willemijn 

Willemijn heeft een voorliefde voor 
mooie beelden en alles wat met  
interieur te maken heeft. Voor 
at Home spot ze dé trends.
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De knusse tijd komt er weer aan. Met 
dit kleed voelt het letterlijk en figuurlijk 
lekker warm aan. Laat ook eens twee 
kleden (verschillend in vorm of dessin) 
ten dele overlappen. Je zult zien dat dit 
heel verrassend werkt.
Wollen tapijt 90cm (Ø) € 219,- (bloomingville.com)
 

Uitgelezen: The Shopkeeper’s Home
De mooiste woonboeken zijn jammer genoeg niet altijd 
in het Nederlands. Dit is er zo een. Gelukkig gaat het 
bij interieurboeken (aan elkaar!) grotendeels om mooie 
foto’s (i.p.v. plaatjes). En dat zit in dit boek wel goed. 
Schrijfster Caroline neemt je (i.p.v. ons) mee naar meer 
dan dertig interieurwinkels (aan elkaar!) en de huizen 
van hun eigenaars. Zij weten als geen ander hoe je 
in huis omgaat met verlichting, vloeren, muren en 

hoe je accessoires 
het beste kunt 
neerzetten. Leer 
inrichten van 
mensen uit de 
praktijk en wordt 
geïnspireerd door 
hun nonchalante 
touch, die zowel 
persoonlijk als 
stijlvol is.

The Shopkeeper’s Home, 
Caroline Rowlands, Aurum 
press Ltd., € 24,95 (bol.com)

Accessoires met 
nazomersproeten

Het hoeft allemaal niet zo 
netjes. Een dessin is ook 

erg mooi wanneer het lukraak 
wordt toegepast met 
sproetjes en spetters.

Kussenhoes van viscose 40x60 cm (lxb) € 30,- 
(brostecopenhagen.com)

Satijnen Essenza beddengoed 
‘Monroe gold’, 200x200/220 cm (lxb) € 69,95 

(slaapplezier.nl)

SFEERMAKER

Voor de vorm

Afkomstig uit een fabriek in Zuid-
Italië, deze keramische kan 0,5 liter 

€ 15,- (pantoufle-design.com)
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Ga er eens 
lekker voor zitten

Aan de slag: Nieuwe creatie(s)

Zoek de 
witte vogels
House of Rym heeft 
een kleurrijke collectie 
stoffen ontworpen 
voor dit najaar. Mooie 
okergelen, grijzen en 
blauwen met ecru als 
basis. Tip: combineer 
dessins die een kleur 
gemeen hebben met 
elkaar en geef zo je 
bed of bank snel een 
moderne look. 
Kussenhoes 100% katoen, 
40x60cm (lxb), € 40,99 
(houseofrym.com)

Wil je snel aan de slag met een 
breipatroon uit Koel Magazine bestel 

dan ook meteen deze prachtige 
zelfgekleurde en gesponnen wol  

van vlas € 25,- p/bol 
(camelliafibercompany.com)

Bij I-Sofa koop je online een bank die meteen van de 
makers in Nederland of elders in Europa af komt. 

Nadat je je bestelling hebt geplaatst, wordt de bank 
gemaakt en gratis thuisbezorgd in Nederland en 

België. Uit de verschillende pootjes kies je in jouw 
stijl voor jouw bank het perfecte viertal. En met de 

14 dagen zichttermijn zit je altijd goed. Bank Dyna met 
losse rugkussens 186x86x94 cm (lxbxh) € 700,-  (i-sofa.nl)

Van de makers van de razend populaire 
Studio Bloesem (bloesem.co) komt dit 
najaar de eerste editie van Koel Magazine 
uit. Een mooi, inspirerend en informatief 
kwartaal tijdschrift waarin zelfmaak 
patronen (breien, haken, weven, borduren 
etc), interviews met makers en mooie 
plaatjes elkaar afwisselen. Neem vast 
een kijkje op de website en klik snel op de 
bestel knop of kijk voor een verkooppunt 
in je eigen buurt. (koel-magazine.com)

WEBWINKEL 
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Voor wie van een nieuwe slaapkamer droomt: met oude luiken als 
hoofdeind van je bed creëer je meteen een andere sfeer. De luiken 
(onder andere te vinden op oudebouwmaterialen.nl) zorgen voor 
een knus en geborgen gevoel en zijn goed te combineren met 
stoffen van bijvoorbeeld Cabbages & Roses. Romantiek ten top!
100% linnen stoffen uit de Home-collectie 140 cm (b) vanaf € 57,- p/strekkende meter  
(cabbagesandroses.com)

STYLING TIP

Gebruiken, die luiken!

Uit de kunst
Ook in een licht interieur kan een kastje 
als dit goed werken. Laat het mat zwart 
nog ergens terugkomen, bijvoorbeeld 
in een kandelaar, voor een geheel. Het 
dessin komt van een oud-Hollands 
schilderij en is op het meubel geprint. 
De serie bestaat ook uit bijpassende 
tafeltjes en krukjes.
Kastje met 5 lades, hout met mdf 102x50x40 cm (hxlxb) 
€ 435,- (nordal.eu)

Klein beginnen
Onbehandelde materialen, lichte kleuren 

hout... De puur natuur-trend is nu ook tot de 
(bij)keuken en badkamer doorgedrongen.  

En die behoeven echt geen rigoureuze 
verbouwing, want met kleine meubels en 
accessoires kom je ook al een heel eind.  

TREND

Shaker-stijl kapstok van het Zweedse merk Iris 
Hantverk 38x7,5x5,5 cm (lxbxh) € 15,95 (emma-b.nl)

Houten stoel ‘Roost’ van 
BePureHome 42x45x75 cm 
(lxbxh) € 129,- (wonenmetlef.nl)

Oud-Engelse was- 
knijpers, ook handig 
als broodzak-sluiter 
€ 2,50 p/12 st.
(dille-kamille.nl)
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