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Nieuwe trends zorgen voor nog
meer sfeer

BONTEKOE
VERKOOPSTYLING

Wegdromen in je
eigen badkamer

VAN KREUNINGEN
BOUWCENTER BLAUWHOFF
MIJDRECHTSE ZONWERING
SPECIALIST

De badkamer is volwassen geworden. Tegenwoordig is het een
ruimte waar we niet alleen een snelle douche nemen, maar waar
we soms urenlang in verblijven. Dat betekent dat we steeds meer
aandacht schenken aan de inrichting.
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MEUBELSTOFFEERDERIJ
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HARTELUST
SCHEEPERS-WIJFJES
ZONWERING
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Interieur fleurt op
met meer planten
in de woning

Creëer een gezellige sfeer door stijlen te combineren

Haal warmte en
comfort in huis

Hoe maak je een woning gezellig. Het is iets waar veel mensen
mee worstelen. En toch is het helemaal niet zo moeilijk om
warmte en comfort in huis te halen.
Creëer eenvoudig een verrassende sfeer door verschillende stijlen te combineren. De vele interieurcollecties wisselen voortdu-

rend, waardoor je alle kanten op
kunt. Je kunt kiezen uit verschillende woonstijlen, zoals vintage,
industrieel en retro. Dat combi-

Groen medicijn
voor de woning
We kijken graag naar mooie
vloeren, stijlvolle meubels
en fraaie kleuren. Maar we
vergeten vaak om planten een
rol te geven in het interieur.
Terwijl het ‘groene medicijn’
zeker niet mag worden
vergeten.
Planten brengen de kamer of
keuken tot leven door de kleuren, geuren en vormen. Daarbij zorgen planten voor een betere kwaliteit van de lucht waarin wij leven. Ze zijn van groot belang voor onze gezondheid, onze fitheid en ons welbevinden.
Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn
we met z’n allen best veel buiten. Maar uiteindelijk brengen
we het grootste deel van ons leven door in de woning, het kantoor of de schoolklas. Ruimten
waar de luchtkwaliteit nog wel
eens te wensen overlaat. Planten
zorgen gelukkig voor een betere lucht. Maar planten geven ook
gewoon energie door er naar te
kijken. Ze fleuren de woning op.
Een subtiele plant op de schouw,
een bloemetje op de tafel of een
grote kamerplant in een grote
pot. Iedereen wordt vrolijk van al
dat groen.
Planten brengen de woning
tot leven.
Foto: Air So Pure

Producenten van badkamermeubels spelen hier slim op in.
Steeds vaker schuurt het interieur van de badkamer tegen de
woonkamertrend aan. Met veel
glas, een ‘getekende wand’ of
zelfs een haard. Diverse nieuwe
trends brengen de badkamer op
een hoger niveau. Zoals douchetubs in mineral stone. Deze zijn
in legio kleuren te verkrijgen en
je hoeft niet voor standaardafmetingen te gaan. Er is genoeg
neert fraai. Maar ook met de stij- keuze om iedereen te laten slalen Scandinavisch en modern stel gen. Deze douchetubs zijn heel
fraai te combineren met mineje prachtige interieurs samen.
ral stone wastafelbladen. Het aarDe kunst is het kiezen van de
dige is dat structuur en look perjuiste items. Poefjes, krukjes,
fect bestand zijn tegen alle prowanddecoratie, tafeltjes, kastjes
ducten die in de badkamer woren lampen bezorgen de kamer
net dat stoere accent waar iedereen naar op zoek is. Met mooie
karpetten en kussens haal je
daarbij weer warmte in huis.
Qua zitcomfort zijn strakke, basis eetkamerstoelen fraai en vaak
ook betaalbaar. Stoere fauteuils
zijn perfect voor dat ene hoekje in je woonkamer, dat net dat
beetje extra’s nodig heeft. Heel
trendy zijn de diverse bijzettafels,
bijvoorbeeld met een combinatie
van hout en metaal. Nonchalant
en trendy doordat je verschillende afmetingen met elkaar kunt
mixen. Door te combineren krijg
je een karakteristiek interieur, robuust en smaakvol. Zeker als je
gaat voor een mix van materialen
zoals metaal, leder, hout en stof.
Leef je gerust uit en maak er iets
heel persoonlijks van.

den gebruikt.
En we zien meer nieuwe trends
in de badkamer. Er wordt steeds
vaker gebruik gemaakt van een
zogenaamde configurator, waar
je de afmetingen kunt ingeven
van wastafel, onderbouwkast,
spiegel, spiegelkast of kolomkast.
Allemaal maatwerk. Je bepaalt
daarbij meteen ook jouw kleur
en ziet direct het resultaat en de
combinatie met verlichting. Het
vormt de basis van een droomslaapkamer vol luxe. Ultiem genieten!
Badkamers worden steeds
comfortabeler en luxer.
Foto: Detremmerie

De kunst is het kiezen
van de juiste items.
Foto’s: By-Boo

Houten jaloezieën spelen in op trend
natuurlijke materialen

Raamdecoratie geeft
stijl aan je interieur
Iemand die meer verlangt van zijn interieur, schenkt veel
aandacht aan raamdecoratie. Daarmee bepaal je de sfeer in
huis, geef je stijl aan je interieur en draag je bij aan een mooiere
manier van leven.
Raamdecoratie is er in alle soorten en maten. Van vouwgordijnen en overgordijnen tot rolgordijnen en paneelgordijnen.
En wat te denken van zelfklevend textiel. Tegenwoordig kent
het interieur geen beperkingen meer voor raamdecoratie.
Zelfs raampartijen tot tien meter breed kunnen bediend worden. De overgordijnen blinken
dankzij diverse innovaties steeds
vaker uit in gebruiks- en onder-

houdscomfort. Ook qua stijl is er
veel mogelijk. Met Japanse paneelgordijnen creëer je een strak,
hedendaags interieur en kun je
breed gaan door meerdere panelen te combineren. Dit alles met
een ruim assortiment aan kleuren, stoffen en zelfs gepersonaliseerde prints. De collecties houten jaloezieën spelen in op de
groeiende trend van natuurlijke
materialen en geven elke kamer
een unieke sfeer. Deze jaloezieën

laten je spelen met zonlicht en
schaduw. Tenslotte is er nog een
nieuwe innovatie in raamdecoratie: squid. Een transparante zelf-

klevende textielfolie die blikken
buiten houdt, het licht binnenlaat en het zicht naar buiten toe
niet blokkeert.

Raamdecoratie is er in alle
soorten en maten.
Foto: Inside

Voorjaarspresentatie op 7 april van de vernieuwde
kunstcollectie van Timeless kunstuitleen en galerie
Timeless kunstuitleen en galerie is al
jaren een bekende naam in Uithoorn
en omstreken. Eigenaren Ida en Richard Miltenburg runnen Timeless met
hart en ziel. Zij hebben een missie en
dat is om aan te geven dat kunst voor
iedereen is.
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Karin Vermeer – Frida Kahlo

Nieuwe collectie
Voorheen bestond de collectie van Timeless
vooral uit schilderijen en beeldhouwwerken. Nieuw is dat foto’s als kunstobject zijn
toegevoegd aan de verzameling.
Ook nieuwsgierig geworden naar het
nieuwe assortiment van Timeless? Altijd al
graag een kunstuitleen willen bezoeken?

Iedereen is van harte welkom op zaterdag
7 april van 11.00 tot 16.00 uur voor de
voorjaarspresentatie van Timeless kunstuitleen en galerie. Op deze dag wordt de
nieuwe collectie met nieuwe kunstenaars,
fotografen en beeldhouwers gepresenteerd.
Dit wordt gecombineerd met een wijnproeverij verzorgd door Maison Vinocerf en

de hapjes zullen ook niet ontbreken. Deze
worden verzorgd door andere bekende
Uithoornse ondernemers, namelijk Gert
Stronkhorst en Kaas en ZO.
Zin gekregen om te proeven van kunst, wijn
en andere bites? Kom dan naar de voorjaarspresentatie op de locatie van Timeless
op de Ondernemingsweg 45 in Uithoorn.

Grote nieuwe collectie met
nieuwe kunstenaars en fotografen

Jaime Ibarra – Woman with Butterflies

James Kerwin – Walk into the Light

Galerie Kunstuitleen Timeless Ondernemingsweg 45, 1422 DZ Uithoorn, Telefoon 0297 534 598
Openingstijden woensdag en vrijdag 12.00 – 17.00 uur, donderdag alleen op afspraak, zaterdag 11.00 – 16.00 uur

www.kunstuitleen-timeless.nl
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Steeds vaker wordt er gekozen voor een mix van stijle

Unieke keuken met karakter
Een ‘mooie keuken’ is heel persoonlijk en voor iedereen anders. Dat hangt af van diverse factoren,
zoals woonstijl, wensen en budget. De mogelijkheden zijn tegenwoordig zo groot dat er voor
iedereen wel een droomkeuken te vinden is.

Laat je persoonlijkheid terugkomen in wandpanelen

Wanden maken van
je huis een thuis

Wanden in de woning zijn sfeerbepalend en zeggen veel over
wie je bent en wat je doet. De foto’s, boekenplanken, kunst en
briefjes aan de muur vertellen jouw verhaal en maken van je huis
een thuis.

Schenk daarom gerust wat meer
aandacht aan de wanden en
wees creatief met het versieren
ervan. Dat kan op verschillende
manieren. Bijvoorbeeld met slimme en stijlvolle wandpanelen,
die functionaliteit combineren
met persoonlijkheid. Met panelen geef je iedere ruimte in huis
een eigen karakter. Ze vertellen
jouw verhaal. Panelen zijn ver-

krijgbaar in uiteenlopende kleuren, dessins en materialen. Ben je
een stoer type? Kies dan voor panelen van hout, beton, jeans of
metaal. Wil je toch liever je zachte kant benadrukken? Speel dan
met stof en velours. Om het geheel af te maken kun je ook nog
een eigen foto verwerken in de
wand. Een paneel decoreer je
eenvoudig zelf. Denk aan han-

dige toevoegingen zoals tijdschriftzakken, whiteboard panelen, boekenplanken, magneetborden, sleutelhaken, spiegels,
klokwijzers en zelfs USB-poorten
behoren tot de mogelijkheden.
Makkelijk te monteren, waardoor
je in een handomdraai een persoonlijke wand creëert en net zo
makkelijk weer verandert. Ben
je een designliefhebber met een
uit de hand gelopen verzameling
woontijdschriften? Of een creatief type met een bijzonder talent voor het kwijtraken van sleutels? Je laat het allemaal op jouw
wand terugkomen.
Met wandpanelen geef je jouw inrichting een eigen touch.
Foto: Dock Four

Bouwcenter Blauwhoff weet
hoe dat werkt!
De geur van het voorjaar, zinderende zon in de zomer of de
laatste mooie dagen van het jaar. Wat is er heerlijker dan
genieten van de buitenlucht. In het bos, bij zee en natuurlijk in
jouw eigen tuin. Bouwcenter Blauwhoff helpt je bij het realiseren
van jouw eigen paradijsje.
nen met een hoogwaardige toplaag, die uit kleurechte, natuurlijke materialen bestaat. Ook is
Bouwcenter Blauwhoff dealer van
‘Gardenlux’, een toonaangevende leverancier van sierbestrating,
natuursteenproducten en decoratieve tuinelementen. Op de site van Gardenlux vind je tips van

persoonlijke keuken te realiseren. Een tip is je vooraf goed te
laten informeren, niet te snel te
beslissen, maar eerst goed rond
te kijken. Om ideeën op te doen,
om het goede gevoel te krijgen en de juiste prijs te vinden.

Op deze wijze kom je vanzelf op
jouw ideale keuken.
Een droomkeuken is voor
iedereen te vinden.
Foto: Keller Keukens

Al 30 jaar de vormgever van uw nachtrust

Simon de Bruin Slaapcomfort
Maar liefst een derde deel van ons leven brengen we door in
bed. Goed slapen en uitgerust wakker worden is niet alleen een
weldaad, het bepaalt ook voor een groot deel hoe je overdag
functioneert. Gezond slapen in een bed dat precies bij jou past,
is niets minder dan een eerste levensbehoefte.
Mijn vrouw Annemieke en ik zijn
al 30 jaar met onze winkel Simon
de Bruin Slaapcomfort gevestigd
op de Binderij in Amstelveen.
Ooit begonnen eind jaren tachtig aan de andere kant van het
pand met alleen de verkoop van
waterbedden zijn we al na 1 jaar
verhuist naar onze huidige locatie op de Binderij mede omdat
men aan ons vroeg of we ook andere bedden konden aanbieden
dan alleen waterbedden. Vanaf dat moment hebben we diverse interne verbouwingen gehad
en besloten we tijdens de crisis,
flink te investeren door de zaak
helemaal te restylen. Alles werd
vernieuwd. “Sommige mensen
verklaarden ons voor gek, maar
wij hadden ook toen vertrouwen
in wat we doen en waar we voor
staan. We hebben daar geen minuut spijt van gehad en onderscheiden ons door producten te
verkopen waarvan de prijs-kwaliteitverhouding keurig in evenwicht is. Wij verkopen geen merken die heel veel geld pompen
in marketing. Uiteindelijk betaal
je dat als klant toch zelf.”

Tuinplannen?

Bij Bouwcenter Blauwhoff kun je
inspiratie opdoen in de aangelegde showtuin voor tuininrichting
en krijg je handige tips over tuinonderhoud. Je kan kiezen uit de
nieuwste trends in bestrating en
hout. Bouwcenter Blauwhoff is leverancier van ‘MBI De Steenmeesters’ de uitvinder van betonste-

Wat we mooi vinden, hangt vooral af van de persoonlijke smaak.
We kunnen grofweg onderscheid
maken tussen vier basis woonstijlen; modern, landelijk, industrieel
en klassiek. Steeds vaker wordt er
gekozen voor een mix hiervan.
Iemands persoonlijke situatie
heeft tevens invloed op zijn of
haar wensen en behoeften in een
keuken. Houdt iemand van uitgebreid koken, reizen, groen in huis
of heeft iemand kleine kinderen?
Dat bepaalt voor ieder individu wat voor hem of haar belangrijk is in een keuken. Het mooie
is dat je deze persoonlijke wensen zelf vertaalt naar een unieke keuken met karakter. Een keuken op maat waar met plezier in
gekookt, gegeten en geleefd kan
worden. Los van het ideale plaatje, hebben we te maken met een
budget. Het moet immers ook financieel mogelijk zijn om een

Nederlandse en
Europese kwaliteit
“Onze bedden komen uit Nederland en Europa. Wij hebben goede relaties met onze leveranciers,
dus mocht er een probleem zijn,
dan lossen we het op. Wij runnen de winkel samen met onze
Rob Verlinden om tot jouw juiste
bestratingskeuze te komen. In de gerespecteerde collega’s de heer
Bouwcenter Profshop vind je een Nico den Heyer (oud werknemer
van onze overbuurman Co van
groot assortiment aan handige
der Horst en sinds kort mevrouw
gereedschappen om het werk in
Annemieke Luursema, (een bede tuin licht te maken. Op werkkende Amstelveense dame die
dagen van 7.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag van 7.30 uur tot 12.30 ruim 20 jaar op de afdeling wouur geven de tuinspecialisten van nen van de Bijenkorf Amstelveen
heeft gewerkt), verder worden
Bouwcenter Blauwhoff jou graag
advies. De tuinshowroom is op za- de bedden professioneel en vakterdag wel van 12.30 uur open tot kundig gemonteerd door ons in17.00 uur voor oriëntatie en inspi- stallatieteam. Belangrijk vinden
we dat de klant nog echt klant
ratie, maar er zijn dan geen tuinis en geen nummer en daarom
specialisten aanwezig.

krijgt men nimmer te horen bij
ons ‘u wordt teruggebeld door
onze serviceafdeling’. We houden de lijnen kort en het contact met de klant is persoonlijk.
Klanten waarderen dat en daarom strekt onze klantenkring zich
ook ver buiten Nederland uit zoals bijvoorbeeld België, Monaco ,
America, Engeland en zelfs Korea
en is voor ons klantenbestand
geweldig toch?!”

bekende Zwitserse uurwerken.
Maar zeker mogen we niet vergeten het Friese merk Avek, een
familiebedrijf dat al 90 jaar bestaat en dat spiraalbodems, matrassen en boxsprings maakt van
uitzonderlijke kwaliteit en met
een oogstrelend design.

Ledikanten en kasten
en bedtextiel
Ook voor een fraaie collectie ledikanten en kasten kunt u bij ons
terecht, en treft bij ons aan fabrikanten als Nolte, maar ook het
Italiaanse kastenmerk Novamobili, of ledikanten en kasten van
het Duitse topmerk Hülsta hebben we in huis. Wat is een goed
bed zonder bijpassend mooi en
De nachtrust
comfortabel beddengoed, denkt
Mensen vragen vaak wat is een
u aan een mooi donzen dekgoed bed of het perfecte bed?
bed of de hoogwaardige Texe“Hét perfecte bed bestaat niet,
ler wollen dekbedden. Met beeen goed bed wel, en omdat
nachtrust voor iedereen verschil- trekking tot kussens is ons aanbod zeer ruim en zijn wij ook exlend is en afhankelijk is van diclusief dealer van de bekende
verse factoren of belemmerinondersteunende hoofdkussen
gen nemen we alle tijd en gaan
van het merk Silvana. Wij helpen
we onder het genot van een
kopje koffie eerst inventariseren u graag om het geheel te comwaar men behoefte aan heeft en plimenteren met onze prachtige collectie dekbedovertrekken,
wat eventuele beperkingen of
klachten zijn om tot een eerlijke waarbij het absolute summum
n goed advies te komen. Slapen de Egyptische katoen is , deze is
oftewel nachtrust is zo belangrijk wel wat duurder dan gemiddeld,
wist u dat we maar liefst 1/3 van maar dan heeft u ook echt iets
ons leven in bed liggen en gedu- fantastisch.
rende die tijd alles gereset moet Tot besluit mag U bij ons een
kussen eerst thuis uitproberen,
worden voor de volgende dag.”
zodat U zeker weet dat het juiste
kussen wordt aangeschaft.”
Merken
“Wat betreft kwaliteit durven
we te zeggen dat dit bij ons zeer Kortom we hopen dat we door
hoog staat en daarom vind u bij middel van dit artikel we uw interesse hebben gewekt, en nodions niet echt de schreeuwende
gen u van harte uit wanneer u op
en bekende marketing merken
maar kiezen we voor een eerlijke zoek bent naar bijvoorbeeld een
prijs/kwaliteit verhouding. Enke- nieuw matras, of een ander bed
le prachtige merken in onze col- of een kussens of dekbed wat
lectie zijn bijvoorbeeld het box- vervangen moet om ons eens te
bezoeken.
springmerk Viking die drie jaar
Op 2e paasdag zijn wij geopend
op rij in Zweden is verkozen tot
van 12.00-17.00 uur en de koffie
beste fabrikant, of het Engelse
en de paaseitjes staan klaar.
Somnus die uitsluitend gebruik
maakt van natuurlijke materiaSimon de Bruin Slaapcomfort
len, en waar alles handgemaakt
Binderij 1, 1185 ZH Amstelveen
is. Het originele Zwitserse merk
T 020-6456921
Swissflex met een top collectie
matrassen en lattenbodems met www.simondebruin.nl
Gratis parkeren voor de deur
een zelfde hoge kwaliteit als de

