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Living
De natuur in huis
Een hanglamp met vogeltjes, net echt!
Mooi boven de eettafel of op een kinderof babykamer. Nooit meer alleen slapen.
Geef een frivole twist aan je interieur!
Verkrijgbaar in diverse kleuren, formaten
en maatwerk is mogelijk. Vekrijgbaar
vanaf € 119,95. dutchdilight.com

Handwerkhemel
Atelier Bonita-Loka is een snoepjeswinkel zonder
calorieën! Keuze uit vele gekleurde bollen garen,
stofjes, borduurzijde en een enorme keuze aan DIY
voor sieraden. Ze hebben een breed assortiment
aan handwerk- en hobbymaterialen en geven veel
workshops en lessen. bonita-loka.nl.

Kussens op maat
Mensen willen kwaliteit. Wanneer je merkt
dat de kussens van je tuinset vervagen van
kleur en doorzakken, dan wordt het de
hoogste tijd voor kussensopmaatkopen.nl.
Specialist in maatkussens en comfort.
kussensopmaatkopen.nl

Garden

Bloeiend
resultaat

Betoverende
kroonluchters
Heb je weleens gedacht aan een
antieke kroonluchter en/of Franse
spiegel? Dan moet je beslist kijken
bij de Kroonluchter Galerie! Ze
hebben een geweldige selectie
tijdloze kroonluchters en spiegels
voor zowel modern als romantisch/
klassiek interieur. Een aanrader!
kroonluchtergalerie.com

Hotspots

Bistro JAN in Waalwijk is een
geweldige ontdekking. In hartje
centrum vind je deze hotspot, een
gerestaureerde en stoer gestylede
stadsboerderij. Fijne stadstuin, een
uitnodigende foodbar en vooral een

Bloeiende kleurenpracht en

elke wens open; bloemen,
kruiden, groenten en fruit,
alles is mogelijk. Al op een
klein oppervlak ontstaat een
gemakkelijk te onderhouden
tuin waaraan je veel plezier zal
beleven. lechuza.com

diner, borrelbites en cocktails…
wij zijn fan! janwaalwijk.nl

Villa Magnolia

Goed belicht

Vlakbij de bossen, duinen en
stranden van Oostkapelle vind
je Villa Magnolia. Met Domburg
en Veere om de hoek, zul je je
niet gauw vervelen. Het
hotel biedt een grote variatie
in accommodaties, zo ontstaat
voor iedereen een perfecte
match! villamagnolia.nl

Deze landelijke buitenlamp
Vecchia Roma is vormgegeven
door Europese en Zweedse
designers. Door het gebruik
van hoogwaardig aluminium
heeft de serie Vecchia Roma
van het merk Outlight een
bijzondere kwaliteit. Leverbaar
in een vintage zwarte coating.
LampenTotaal.nl

tip! Stylish en
duurzaam
Onbezorgd genieten van jouw
stijlvolle tuin of dakterras
met onderhoudsarme
producten van Duofuse®.
Lekker privacy in je tuin met
Duofuse® tuinafscheidingen.
Of eens andere bestrating
met eigentijdse terrasplanken.
Ontdek Duofuse® bij jouw
plaatselijke dealer. duofuse.nl
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Stoere
stadsboerderij

Katoen Goes
Goes! Dat is de stad waar
je Katoen kunt vinden. Een
eigenzinnig hotel en een
smaakvolle gezellige brasserie
met pure gerechten. Katoen
heeft een eigen karakter,
een monumentaal pand met
een prikkelend interieur!
katoengoes.nl

Fleurig
festijn
Het bloemencorso van
Zundert is het grootste
corso ter wereld door
de strijd tussen de
Zunderste buurtschappen.
Ontwerpers vinden al
meer dan 80 jaar steeds
nieuwe manieren om de
meest bijzondere wagens
te bouwen. Nu 20% korting
op een entreeticket
met de code ‘corsovt17’.
corsozundert.nl

Sfeervol hotel
BE41 is een hip hotelletje in hartje Maastricht
naast het Vrijthof. Het monumentale pand
heeft zeven mooie kamers, elk met zijn
Superior in een industriële, vintage setting.
Be welcome! be41.nl
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