ZOMERSTYLING

Zomers geluk
Veldbloemen, ijsthee en een heerlijk moment van rust op een zomerse dag. Wat wil
je nog meer? An Daelmans verzamelde voor Landelijk Wonen enkele leuke accessoires
om een zonnige sfeer in huis te halen. In een mum van tijd tover je de keuken om tot
een kleurijke en fleurige plek voor je theekransje.
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Tip van de styliste
Voor een meer landelijk effect schik je een

zelf geplukt veldboeket in een melkkan met
een doorleefde look. De veldbloemen geven je
keuken op hun beurt een eigentijdse bohemien
uitstraling.

D

De zomer laat ons niet enkel genieten van warme dagen, maar roept ook geuren en kleuren op die ons positief verrassen en zorgen voor een zalige gemoedsrust.
Wanneer de temperaturen hoogtij vieren, verwennen
we onze gasten met verfrissende drankjes en verrukkelijke versnaperingen. Onze styliste, An Daelmans,
maakt voor haar vriendinnen enkele zelfgemaakte limonades. “Ice tea is niet enkel gezond en lekker, maar
daarnaast eveneens enorm decoratief. Het staat leuk in
je zomerkeuken, zorgt voor een mooi kleuraccent en is
daardoor het ultieme zomerdrankje.”

Shop the look
Bij WOONTHEATER in Blaasveld:
Oude kan emaille: €55 ■ Boodschappentas: €30 ■
Houten krukje €125 ■ Keramieken snijplank €60
Bij BOJET in Mortsel: Hamamdoek groen: €45 ■
Chilewich deurmat gestreept: €67,50
Bij MELANGE THEE in Mortsel: Katie Alice
longdrinkglas verkrijgbaar in verschillende kleuren:
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€9,95 ■ Drinkbeker met rietje set van 2: €16,95
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Tip van de styliste
Landelijk Wonen

Geen bovenkastjes in de keuken? Gebruik
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hier en daar grote accessoires zoals een ronde
snijplank of peper- en zoutmolen om het effen
kleurvlak van de muur te doorbreken.
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Tip van de styliste

Presenteer de ice tea in een modieuze
drankdispenser aan je gasten. Samen met
de kleurrijke uitstraling van de verse thee
zorgen ze meteen voor een frivole toets
in de keuken. Bovendien kan je hierdoor
lekker lang genieten van je zelfgemaakte
limonade dankzij het vacuüm deksel. Het
is zomer, dus mag je alles met wat meer
nonchalance decoreren. Durf daarom te
spelen met glaasjes in verschillende maten
en kleuren en werk af met een schijfje
citrusfruit. Hierdoor wek je meteen een
zalige mediterrane sfeer op.

Tip van de styliste
Strooi wat losse thee op de keramieken
snijplank voor een plezierige kleurschakering.
Het zorgt voor extra cachet en de heerlijke
geur van de thee komt je tegemoet wanneer je
de keuken binnenkomt. Om de thee te zoeten
kan je ook kandijstokjes gebruiken. Ze zijn
handig en decoratief.

Shop the look
Bij WOONTHEATER in Blaasveld: Cloche brique €40 ■
Ronde keramieken snijplank €60 ■ Oud glasflesje €15
Bij MELANGE THEE in Mortsel: Katie Alice
longdrinkglas verkrijgbaar in verschillende kleuren
€9,95 ■ Kandijstokje €0,70/stuk ■ Thee Tuttu Frutti
infusie €5,50/100 gram ■ Drankdispenser met houder
en tapkraantje Point-Virgule €20,95 ■ Katie Alice ice tea
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glas op voet verkrijgbaar in verschillende kleuren €13,95

32

■ Mathias De Ferm bamboe plateau €19,95 ■ Kommetje
Serax: €11,40 per stuk.
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Shop the look
Bij WOONTHEATER in Blaasveld: Metalen en
koperen trolley €545 ■ Oud glasflesje €15
Bij MELANGE THEE in Mortsel: Hario ice tea fles
met dop en filter 750 ml €31,95 ■ Maté bowl gestreept
€16,95 ■ Maté bowl effen €11,50 ■ Katie Alice ice tea
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Tip van de styliste
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Etaleer je drankjes en hapjes op een trolley. Stijlvol in

glas op voet verkrijgbaar in verschillende kleuren
€13,95 ■ Katie Alice longdrinkglas verkrijgbaar in
verschillende kleuren €9,95

de keuken en handig om je verse ijsthee en lekkere
versnaperingen in een keer naar je gasten te brengen.
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Tip van de styliste
Na een zomerse dag met ijsgekoelde
thee serveer je in geen tijd een heerlijke
pastamaaltijd. Gebruik leuke bordjes met

Shop the look

een opvallende print. Het mag best eens
uitbundig.

Bij WOONTHEATER in Blaasveld: Kookpot oud
aardewerk €95 ■ Glazen sierpot (apotheek) €49/stuk
■ Broodplank €55 ■ Potjes metaal bronskleur €32
Bij BOJET in Mortsel: Peugeot pepermolen 30cm
€61 ■ Peugeot pepermolen 40cm €84 ■ Bonbini
gastendoek/keukendoek grijs €35 set van 2 ■ Viccki
Sawyer bordenset €39,95/4 stuks ■ Theekopje in
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zwart aardewerk €14,95 set van 2.
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Met dank aan: WOONTHEATER Blaasveld +32 477 98 50 02 www.woontheater.be ■ BOJET Mortsel +32 3 457 04 00 www.bojet.be ■
MELANGE THEE Mortsel +32 3 334 28 36 www.melangethee.be

37

