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HOTSPOT

Plantentijd
De befaamde kreet: ‘Kerstboom
eruit, plant erin!’ wordt weer overal geroepen zodra het nieuwe jaar
is begonnen. Een mooie plant om
in je huis te zetten is de Spathiphyllum, beter bekend als Lepelplant. De naam verklapt al het
uiterlijk van de plant: het blad
heeft veel weg van de vorm van
een lepel. Het is een populaire
plant vanwege het vrolijke karakter dat hij uitstraalt.

ATELIER GAASTERLAND
Hoofdredacteur van Linda Wonen Iebele van der Meulen heeft Friese
roots. Samen met zijn twee partners Rik en Joop heeft de nu in Amsterdam wonende Iebele een fraai buitenverblijf in Gaasterland, dat
hij ook verhuurt: Atelier Gaasterland. Op het stuk grond stond eerst
een schuur; die hebben ze afgebroken om er vervolgens een strak en
licht atelier voor in de plaats te zetten. Voor de echte design-, kunsten natuurliefhebbers is dit een geweldige plek om eens te verblijven.
Je vindt er een warme inrichting met designitems, een houtkachel en
een prachtig uitzicht. • ateliergaasterland.nl

TREND

@Mamoesjka

LEZEN

Fulltime moeder Ilona brengt een mix
van Scandinavisch en vintage samen
in haar huis. Warme kleuren met een
lichte basis en veel gezelligheid zijn
direct herkenbaar op haar Instragram
account @Mamoesjka. Ze is veel in huis
bezig en combineert moeiteloos vintage
met nieuw. Haar foto’s lijken dan ook
zo uit een woontijdschrift te komen en
geven je genoeg nieuwe ideeën.

Zero waste
We kunnen er niet meer om
heen: we moeten bewuster
gaan leven. Vaak besef je niet
hoeveel afval en rommel je
eigenlijk om je heen verzamelt.
Als experiment besloten Nicky
en Jessie een maand zonder
afval (zero waste) te gaan leven.
Ondertussen zijn ze vier jaar
verder en staan ze bekend als
de grootste zero waste-lifestylebloggers van Nederland. Ze
hebben ook een boek uitgebracht, Het Zero Waste Project.
In dit boek delen ze hun twaalf
belangrijkste lessen voor het
ontwikkelen van een duurzame
lifestyle, en komen hun successen en mislukkingen aan bod.
Leuk om geïnspireerd te worden om je eigen levensstijl te
verduurzamen!
• hetzerowasteproject.nl

Je hebt deze vorm van illustraties vast al weleens voorbij zien komen: de focus
ligt op simplistische abstracte vormen. Hierbij is de basis voornamelijk licht en
wordt er gebruikt gemaakt van zwarte lijnen die een gezicht of een lichaam vormen. Gecombineerd met verschillende kleurvlakken brengen deze illustraties rust
in je leefruimte, maar toch zijn het wel echte eyecatchers. Voorbeeld van een
kunstenares die hier in uitblinkt is Katrina Klerks. • katklerks.com
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