
Vaasjes, kruiken en kandelaars 
verhuizen mee naar buiten 
zodra het weer het toelaat.

tuinfeest

Lange tafels in het gras, de zon op haar hoofd en heerlijk eten 
met vrienden; onze stylist Marie kun je niet blijer maken. Buiten is 
haar happy place. Met deze ingrediënten maakt ze haar tuin klaar 

voor een staycation, oftewel een vakantie in eigen tuin.

Zomers
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Bevestig de hangstoel aan  
een dikke boomtak of hang ‘m 
met behulp van een haak aan 

het plafond of een balk van  
je houten overkapping.

Schommelen en dutten
Marie: “Deze gehaakte 

hangstoel van Dille & Kamille 
staat voor mij symbool voor 

ultiem buitengeluk. Een 
beetje schommelen, dutten  

en ontspannen... Het is  
dé perfecte combi tussen  
een hangmat en een stoel. 
Hoe klein je buitenruimte 
ook is, er is bijna altijd wel 

plek voor een hangstoel. Een 
paar kussens en een plaid 

maken ‘m extra comfortabel.”
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Mix en match stoelen, bankjes en krukjes, zodat  
zo veel mogelijk mensen kunnen aanschuiven.

Urenlang tafelen
Marie: “Als het warm genoeg 
is om buiten te eten, pak ik 
groots uit. Windlichten en 
lampionnen in de boom 

zorgen voor een fijn sfeertje. 
Op tafel staan bloemen en 
grassen uit het bos. Om het 

hoekje wat intiemer te 
maken, hang ik plaids en 

lappen stof aan een koord.  
En dan: aan tafel!”
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Voor een zuidelijk tintje: gebruik een deels ingesneden citroen als naamkaarthouder.

Schatten uit de natuur
Dek je tuintafel met mooie producten uit de natuur, zoals deze placemats van riet ontworpen door Sergio Herman 
voor Serax. Zijn inspiratiebron? De ongerepte Zeeuwse natuur. Bind je bestek bij elkaar met jute touw en steek er 

een paar bloemetjes tussen. Een emaillen vergiet is de perfecte serveerschaal voor zoete aardbeien. Hmm!
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Borrelen aan de buitentafel, tapas in het gras...
Summer, we’re ready for you!
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Bij een picknick in eigen achtertuin
 mag mooi servies niet ontbreken. 

Kijk eens op serax.com voor bijzondere 
stukken, zoals hier van de Belgische 

ontwerpster Anita le Grelle. Of op 
vtwonen.nl voor het bloemen- 

en vogelbord van Villeroy & Boch.
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Niksen mag!
Marie: “Deze picknickplek 
bewijst dat je niet naar het 
buitenland hoeft voor een 
zorgeloos vakantiegevoel. 

Dichter bij huis, namelijk in je 
eigen tuin, creëer je in een 
paar minuten dit gezellige 
tafereel. Leg kleden, dunne 

matrasjes en een stapel 
kussens in zachte kleuren 

op de grond. ’s Avonds zorgen 
fakkels voor sfeervol licht.”

Geen gras maar een terras? Gebruik dan de 
grote, dikkere  zitkussens uit je tuinstoelen 

en maak daarmee een comfortabele 
picknickplek. 
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Op zo’n houten ‘podium’ neem je de lekkerste kaasjes in één keer mee van binnen naar buiten.

Mediterraan palet
Lichtblauw, framboosrood, crème… Zachte, zongebleekte kleuren passen perfect bij dit seizoen. 

Je kunt de zomerse tinten goed met elkaar combineren en ze staan prachtig tegen frisgroene bladeren.  
Zo geef je je tuin een mediterrane sfeer.
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Emaillen servies zorgt voor een nostalgisch tintje, is licht van gewicht en kan tegen een stootje.  
Ideaal dus bij een picknick of barbecue.

Van terrasje naar terrasje
Het is leuk om in de tuin verschillende hoekjes te creëren. Loungen doe je in een hangstoel, eten aan tafel, 
picknicken in het gras, borrelen bij de vuurkorf en de kinderen spelen in een tent. Met al die verschillende 

plekken lijkt je tuin ineens een stuk groter en maak je er met nog meer plezier gebruik van.
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Safety first: zet altijd een emmer 
water klaar bij open vuur.

Vuurtje stoken
Marie: “Als de avond valt  

en het koeler wordt, steek ik 
graag een vuurtje aan. Zo kun 

je lekker lang in de tuin 
naborrelen, en ook leuk: 

marshmallows roosteren!  
De ‘vlaggenslinger’ heb ik zelf 

gemaakt van restjes witte 
stof. Kwestie van aan het 
draad knopen. Ook een 

lichtsnoer is een fijn zomers 
accessoire. Laat het eindigen 

in een draadmand en je 
sfeerlicht is een feit!”
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Een omgekeerd houten kratje 
is een praktisch én mooi tafeltje.

Tijd voor een siësta
Marie: “Op extreem warme 

dagen snak je soms naar 
een beetje schaduw. Van drie 
takken en een lap stof maak 
je deze te gekke tent. Leuk 

voor jong en oud! Kinderen 
kunnen erin spelen  en jij 
kunt je erin terugtrekken 

voor een siësta of om even 
uit de zon te lezen.
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Wuif jezelf wat koelte toe met een handgevlochten waaier van espartogras (Dille & Kamille).

Feeling hot!
Marie: “Een staycation, ofwel thuisblijfvakantie, wint de laatste jaren aan terrein. Soms uit nood geboren,  

maar steeds vaker een bewuste keuze. Speel toerist in eigen land of eigen achtertuin en geniet van  
kleine dingen, zoals een goed boek, zoete watermeloen of een gezellige barbecue met vrienden.”
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Zomers tuinfeest
• Kandelaar van Ib Laursen  
€ 7,55 per 2 stuks (vtwonen.nl)  
• witte kan € 29,- (Zangra) • 
overig (privébezit).

Summerproof
• Mand € 42,50, kussen met 
visgraatpatroon € 37,50 (Tine K 
Home) • linnen kussenhoes 
Hjärtelig rood en geel € 12,99 
per set, linnen kussenhoes 
Hjärtelig blauw en groen 
€ 12,99 per set (Ikea) • 
tafellaken geruit 140x180 cm 
€ 28,95 (Dille & Kamille).

Schommelen  
en dutten
• Hangstoel € 59,95 (Dille & 
Kamille) • hangmat van 
Decoris € 24,95, kandelaar van 
Ib Laursen € 7,55 per 2 stuks 
(vtwonen.nl) • witte kan € 29,- 
(Zangra) • draadmand € 101,95 
per 2 stuks (Dassie Artisan) • 
mand € 42,50, kussen blauw-
wit gestreept € 37,50, hoed  
€ 52,50, kussen curry € 75,-, 
kussen blauw-rood gestreept  
€ 42,50, plaid € 140,- (Tine K 
Home) • tafeltje (privébezit).

Picknick in  
eigen achtertuin
• Wit tafellaken met gaatjes  
€ 141,25, servet gestreept  
€ 18,75, dessertvork € 8,75 
(Tine K Home) • blauw, 
langwerpig schaaltje Terres de 
Rêves van Anita Le Grelle € 21,-, 
bruin bordje van Frédérik 
Gautier € 14,93, wit schaaltje 
Terres de Rêves van Anita  
Le Grelle € 6,29, wit potje Merci 
€ 11,90, prikvork Merci € 3,33, 
lichtblauwe schaal Terres de 
Rêves van Anita Le Grelle  
€ 21,15, botermesje Surface  
€ 11,58, lepel met tandjes 
(spork) € 3,33, wit ovaal 
schaaltje van Dik Scheepers 
(Serax) • bamboe lepel en vork 
beide € 0,95 (Dille & Kamille) • 
bord roze bloemen van Villeroy 
& Boch € 8,70, bord blauwe 
vogels Catchii € 22,99 
(vtwonen.nl) • wit kommetje 
€ 19,50, ontbijtbord Sand Dune 
€ 14,50 (Dassie Artisan).

Urenlang tafelen
• Blauwe bloempot € 47,02, 
placemat Surface € 27,57 
(Serax) • rieten hangmandje  
€ 15,38, kruk en bankje van 
Wonen Landelijke stijl by J-line 
€ 107,- en  € 249,-, klapstoel 
van House Doctor € 29,95, 
afdekstolp van Bloomingville  
€ 21,-, windlicht Drop van 
House Doctor € 11,99 per 
2 stuks, lantaarn € 24,99 
(vtwonen.nl) • beige plaid 
Hjärtlig € 29,99, stof Bomull  
€ 1,99 per meter, plaid Tuvalie 
rood-wit gestreept € 9,99, 
lantaarn Rotera € 3,99 (Ikea)  
• stoelkussen rond € 9,95, 
plukmand € 11,95, biologische 
citroensiroop € 5,95, 
tafellaken blauw geruit 
150x250 cm € 34,95, tafellaken 
geel geruit 140x180 cm € 28,95 
(Dille & Kamille) • karaf € 4,50, 
servies van emaille vanaf € 4,50 
(Zangra) • rond krukje en tafel 
(privébezit).

Schatten uit de 
natuur
• Placemat Surface riet €27,57 
(Serax) • emaillen vergiet € 13,- 
(Zangra) • bestek vanaf € 7,50 
(Tine K Home).
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Shoppingadressen

Niksen mag!
• Bijzettafel Lilli van Ecofurn  
€ 84,95, blauwe plaid van 
Ib Laursen 180x130 cm € 87,99, 
tuinfakkels € 14,99 p. st. 
(vtwonen.nl) • glazen vaasje  
€ 7,95, picknickmand € 34,95  
(Dille & Kamille) • quilt blauw 
met witte strepen 140x220 cm 
€ 120,-, tegel € 8,75, kussen 
gestreept beige € 42,50, kussen 
gestreept curry € 57,50, 
zitkussens gestreept blauw  
€ 37,50, servet € 18,75 (Tine K 
Home) • linnen kussenhoes 
Hjärtelig geel en rood € 12,99 
per set, plaid Jofrid € 39,99, 
kussen Jofrid € 9,99 (Ikea) • 
kurkentrekker € 42,- (Zangra)  
• ronde, houten plank € 35,95 
(Dassie Artisan).

Mediterraan palet
• Ronde, houten plank € 35,95 
(Dassie Artisan) • kaasmes  
€ 10,95 (Dille & Kamille) • 
kurkentrekker € 42,- (Zangra) • 
wit potje Merci € 11,90, blauw 
ovaal schaaltje Terres de Rêves 
van Anita Le Grelle € 9,- (Serax).

Van terrasje  
naar terrasje
• Glazen vaas € 7,95, schaaltje 
van palmblad € 1,95, glazen  
pot met kurkdeksel € 14,95, 
emaillen beker € 3,95, bamboe 
bestek € 0,95, kaasschaaf  
€ 10,95, emaillen schaaltje 
vanaf € 3,50, theedoek € 4,50 
(Dille & Kamille).

Vuurtje stoken
• Ligmatras van Ib Laursen 
70x165 cm € 68,99, bloempot  
€ 49,50 per 3 stuks (vtwonen.nl) 
• kussen gestreept curry 
€ 57,50, mandje € 17,50,  
roze servet € 17,50, blauwe 
plaid 140x220 cm € 141,25 
(Tine K Home) • kussenhoes 
Jofrid 65x65 cm € 9,99 (Ikea) 
 • vuurschaal € 19,99 (Blokker)  
• draadmand € 101,95 per  
2 stuks (Dassie Artisan) • 
botanisch kaartje € 1,25 (Dille 
& Kamille) • lichtslinger € 82,- 
(Zangra) • stoel (privébezit, 
soortgelijke stoel van Bahne  
€ 135,96 (vtwonen.nl).

Tijd voor een siësta
• Stormlantaarn € 29,95, 
handwaaier € 6,95 (Dille & 
Kamille) • stof Bomull € 1,99 
per meter, houten kistje 
Knagglig € 5,99 (Ikea) • hoed  
€ 52,50, handdoek blauw-wit 
 € 50,-, kussen gestreept € 50,-, 
kussen rood gestreept € 57,50, 
kussen curry € 75,-, rieten tas  
€ 57,50, blauw kussen Boho 
€ 50,- (Tine K Home) • ligmatras 
van Ib Laursen 70x165 cm  
€ 68,99 (vtwonen.nl) • karaf 
Bistrot € 8,-, lichtslinger € 82,- 
(Zangra) • glas Surface € 6,42 
(Serax) • schep (privébezit).

Feeling hot!
• Ligmatras van Ib Laursen 
70x165 cm € 68,99 (vtwonen.nl) 
• handdoek blauw-wit  
€ 50,-, kussen gestreept € 50,-, 
kussen rood gestreept € 57,50, 
kussen curry € 75,- (Tine K 
Home) • handwaaier € 6,95, 
kaartje € 1,25 (Dille & Kamille) 
• ontbijtbord € 64,95 (Bitossi).
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