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Het Cruquius Trend Magazine is een uitgave 

van alle woonwinkels van Boulevard Cruquius 

om twee keer per jaar lezers te inspireren 

over alle trends in en rondom huis. Uiteraard 

helpen wij u graag verder in de winkels van 

Boulevard Cruquius om u verder te helpen en 

ervoor te zorgen dat u de juiste keuzes maakt. 

Boulevard Cruquius, daar voel je je (t)huis).
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is gratis verkrijgbaar bij een van de winkels van 

Boulevard Cruquius. Daarnaast is het mogelijk 

om het magazine en de artikelen te bekijken 

via www.boulevardcruquius.nl/trends.
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MATERIALEN
Als het gaat om accessoires zijn er drie 

belangrijke materiaaltrends aan te wijzen: 

keramiek, poezelig textiel en natuurlijke 

materialen zoals rotan en bamboe. Het 

goede nieuws: al die materialen zijn 

onderling prima te combineren. Je hoeft 

dus niet te kiezen. Sterker nog: door 

verschillende materialen toe te passen, 

creëer je diepte en gelaagdheid in je 

interieur. 

22
WANNAHAVES
Acht artikelen voor in de woonkamer die je 

gewoon moet hebben

18

KLEUREN
Is je huis klaar voor de lange, knusse 

wintermaanden die eraan komen? Een 

periode waarin ons leven vooral binnenshuis 

plaatsvindt. Kleur is dé manier om je huis een 

snelle make-over te geven.

12

COMFORT ZONE
Het najaar is traditioneel het moment om je huis in orde te 

maken voor de winter - een periode waarin we veel meer 

tijd binnenshuis doorbrengen. Maar dan wel behaaglijk 

graag! De lagere temperaturen en korte dagen vragen om 

truien en pantoffels, om kaarsen, om gordijnen en warme 

woondekens. 

6

SPEELRUIMTE
Wie houdt niet van de onberispelijke interieurs zoals ze 

worden getoond in de woonmagazines en televisiepro-

gramma’s? In zo’n huis móét je wel een perfect leven 

leiden! Bedenk dat zo’n perfect plaatje niets meer is dan 

dat: een plaatje.

28#boulevardcruquius

www.boulevardcruquius.nl
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Dus welkom op Boulevard Cruquius. Je begeeft je in een wereld van Living 

& Lifestyle en dat is zeker geen dagelijks gebeuren! Immers: of je nu voor 

een nieuwe eethoek komt shoppen, of voor een nieuwe keuken, een nieuw 

bed, een vloerlamp, televisie of houten vloer, een tuinset of gordijnen 

of misschien wel een heel nieuwe inrichting in een heel nieuwe en eigen stijl, op 

Boulevard Cruquius voel je je (t)huis.

In dit magazine vind je de meest actuele woon- en sfeertrends van het moment. Je 

komt artikelen tegen over kleurgebruik in huis en welke materialen op dit moment 

trendy zijn. Maar ook op het gebied van woontrends, wannahaves en lifestyle kan je je 

in dit magazine laten inspireren.

Ook hebben we in dit magazine ruimte gemaakt voor onze jonge ‘Woonwinkel-

bezoekers’ want, zo dachten wij, meegaan met papa en mama om een nieuw bankstel 

uit te zoeken, da’s al vervelend genoeg en het zijn er zoveel! Dus in dit magazine vind je 

ook een leuke kleurplaat en een woordzoeker waarmee je zelf een vip-ontvangst kunt 

winnen voor het WinterEvent in december. 

Boulevard Cruquius. Er is altijd wat te doen en je raakt er niet uitgekeken. En moe van 

het Woonwinkelen en al die trendy ideeën opdoen? Kom dat even tot rust in een van de 

drie horecagelegenheden. Elk met hun eigen sfeer en elk met een eigen menukaart. 

En op de zaterdagen kun je gratis meerijden langs alle winkels op de Cruquius Express.

Namens alle Woonwinkeliers en Woonstylisten op Boulevard Cruquius wensen wij 

je veel plezier met het ontdekken, genieten en beleven van onze Woonwinkels, 

Woontrends en dit Trendmagazine 2022.

Ed Heemskerk en Anton van Dijk

Voorzitters van de winkeliersverenigingen

Welkom in dit trendy 
Woonmagazine ... 

Even lekker kleuren
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Comfort zone
Het najaar is traditioneel het moment om je 

huis in orde te maken voor de winter - een 

periode waarin we veel meer tijd binnens-

huis doorbrengen. Maar dan wel behaaglijk 

graag! De lagere temperaturen en korte 

dagen vragen om truien en pantoffels, om 

kaarsen, om gordijnen en warme woonde-

kens. 

Nu gebruiken we, zeker sinds  

corona, ons huis niet meer alleen om te 

relaxen en tijd door te brengen met familie. 

Zo zijn veel mensen een paar dagen vanuit 

huis gaan werken. In het begin misschien 

vanaf de keukentafel, maar meer en meer 

hebben we complete home offices  

gerealiseerd. Ons huis is daarmee niet  

langer alleen een plek waar we ons veilig  

en geborgen willen voelen; we willen er  

ook geïnspireerd raken en productief  

kunnen zijn. Maak daarom van je huis  

je eigen, individuele comfort zone. 

Verzamelingen

De spullen waarmee we ons omringen kunnen belangrij-

ke inspiratiebronnen zijn. Niet zo vreemd dat we, na co-

rona, weer volop aan het verzamelen zijn geslagen. Dat 

niet alleen: we verstoppen onze collecties niet in dozen 

of achter kastdeurtjes, we laten ze graag zien. 

Het hoeft bij die verzamelingen niet per se om dure, ex-

clusieve spullen te gaan. Retrospelletjes, actiehelden of 

boeken over art deco: alles leent zich voor een verzame-

ling. Zet dus gerust je marktplaatsvondsten, souvenirs 

en de theepot van oma bij elkaar op een zichtbare plek: 

in de vensterbank, op een plank in de boekenkast of in 

een speciaal vitrinekastje. Zorg voor een gericht lampje 

of een paar theelichtjes om je verzameling letterlijk in de 

spotlight te zetten. Zo wordt je huis een vrolijke galerie, 

met jou als curator! 

6

Vaas: &Klevering, vaas terracotta grid | 

Bord: &Klevering, bord Scallop | Vazen: 

&Klevering, vaas ligne set van 3B
&
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Kies voor 
harmonie
Een rustig, evenwichtig interieur is essenti-

eel om een ware comfort zone te realiseren. 

Zo’n harmonieuze stijl start met een uitgeba-

lanceerd kleurenpalet. Je kunt ervoor kiezen 

je palet binnen één tint te houden (ton sur 

ton), maar je kunt ook harmonie creëren met 

meer contrasterende kleuren. Je versterkt 

dat gevoel van harmonie door je favoriete ac-

centkleur in alle ruimtes van je huis terug te 

laten komen, óók in de hal en de badkamer.  

We vergeten het wel eens, maar naast kleur 

en vorm speelt tactiliteit ook een belangrijke 

rol in een evenwichtig interieur. Hoe voelt 

een materiaal, wat is de structuur? 

Dit seizoen zien we veel meubels en acces-

soires in ronde, organische vormen, vaak van 

zacht, aaibaar materiaal. Maar ook als je niet 

je hele interieur wilt aanpassen kun je een 

heel eind komen door accessoires van ver-

schillende materialen te gebruiken. Wollige 

dekens en sierkussens doen het bijvoorbeeld 

fantastisch op een gladde leren bank; een 

keramieken kandelaar (liefst met kleurige 

gedraaide kaarsen – dé hit van dit najaar –)

 brengt een eenvoudige koffietafel tot  

leven. Heb je een houten vloer of eentje van 

pvc? Geef ‘m een winter-update met een 

warm-wollen karpet. Ook zonder open haard 

heerlijk uitnodigend voor een luie avond. 

Relax
Optimaal genieten van je interieur doe je door 

natuurlijke geurkaarsen te plaatsen, in de 

winter liefst die met een kruidige of houtige geur. 

Ze geven de ruimte licht en warmte, en zorgen 

bovendien voor een heerlijk ontspannen sfeer. 

Relax. Dit is jouw huis, jouw comfort zone. 

Staande kaars: B&M, Tapered Candle | Houten kaars: B&M, Wooden Candle | Vaas: George Home, Rainbow Vase 

with Faux Mimosa | Kamerscherm: Hkliving, Webbing Roomdivider | Kussen: Sweetpea & Willow, Bloomingville Fera 

Cushion | Vaas: &Klevering, Vaas Plump Blush | Vloerkussen: OKA UK, Ely Floor Cushion Rosy Brown
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Woordzoeker Los de Woordzoeker helemaal op en win een
VIP-ontvangst tijdens het Cruquius WinterEvent
Heb je de oplossing? Ga dan naar www.boulevardcruquius.nl/event en vul je antwoord in!

Uit alle juiste inschrijvingen worden 5 winnaars getrokken. Ben je een winnaar, dan nemen wij via de mail 

contact met je op. Over de uitslag wordt verder niet gecommuniceerd.

PS: Vraag wel toestemming aan je (o)pa en of (o)ma, want je moet wel wat gegevens achterlaten anders  

kunnen we je niet mailen als je hebt gewonnen!

OPLOSSING:

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle evenementen  

op onze Boulevard? Ben je benieuwd naar trends en tips van 

onze winkels? Wil je je laten inspireren voor een nieuwe tuin-  

of woon-inrichting? Dan kun je naast een bezoek aan  

Boulevard Cruquius ons volgen via onze online kanalen  

waar wij regelmatig leuke berichten plaatsen om jou  

op de hoogte te houden en te inspireren.

Volg jij ons ook?

#boulevardcruquius

www.boulevardcruquius.nl
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Denk in kleur! 
Is je interieur toe aan een boost, maar heb je geen zin in 

grote verbouwingen en bijbehorende prijskaartjes? Denk 

dan in kleur! Door kleuraccenten toe te voegen aan je 

bestaande interieur en meubels creëer je een compleet 

nieuw beeld en is je huis klaar voor de donkere maanden. 

Het goede nieuws: de trendkleuren van dit najaar zijn 

uitstekend te combineren met eigenlijk iedere populaire 

interieurtint: van de veelgebruikte neutrale grijzen en 

beiges, tot de warmere aarde- en natuurkleuren. 

Kleur 
bekennen

Is je huis klaar voor de lange, knusse winter-

maanden die eraan komen? Een periode waar-

in ons leven vooral binnenshuis plaatsvindt? 

Kleur is dé manier om je huis een snelle ma-

ke-over te geven. 

12

Neutrale basis
Neutrale grijs- en beigetinten komen steeds opnieuw 

terug in interieurs. Niet zo gek, want je wil de grotere 

stukken - denk aan je bankstel of de vloer - niet ieder jaar 

opnieuw vervangen. De neutrale tinten lenen zich uitste-

kend voor een ton sur ton of monochrome aanpak. Daarbij 

gebruik je dezelfde kleuren in verschillende tinten: van 

een lichte zandkleur tot diep walnootbruin bijvoorbeeld. 

De accessoires kies je dan in materialen van dezelfde tint. 

Denk aan houten meubels, aan rieten manden, bamboe 

lampenkappen en gordijnen van ongeverfd linnen. Wol-

lige kussens en dekentjes in natuurlijke tinten tenslotte, 

brengen textuur, warmte en gezelligheid in huis. Wil je een 

trendelement toevoegen aan die neutrale basis? Kies dan 

voor accessoires in poederroze - daarmee creëer je een 

warme ‘blush’ in je interieur. 

Lampen: nest.co.uk | HAY, Bonbon 380 

Pendant Light, nest.co.uk | HAY, Bonbon 

320 Pendant Light | Deken: Heating & 

Plumbing London, Wonderland - Alpaca 

& Merino Lambswool Blanket - Coloured 

Checks | Kussen: &Klevering, kussen
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Geen wetten, 
(wel regels)
Een 'juist' kleurenpalet bestaat niet in interieurs. Wel zijn 

er zijn een paar zaken waar je rekening mee moet houden 

voordat je nieuwe kleuren in je ruimte introduceert. Een 

eenvoudige grondslag is de 60-30-10-regel. Als je je aan 

die regel houdt weet je zeker dat je de kleuren in je woning 

in evenwicht houdt. 

Binnen die regel is 60% weggelegd voor de hoofdkleur van 

de ruimte. Begin daarvoor bij de grote oppervlakten zoals 

vloer, wanden, eettafel en zithoek. Vaak zullen die een 

neutrale tint hebben als grijs, beige of bruin.

De hoofdkleur combineer je met een secundaire kleur, die 

30% krijgt. Gebruik die kleur voor bijvoorbeeld gordijnen, 

beddengoed, een tafel- of vloerkleed of de bekleding van 

de bank aan je eettafel.  

De resterende 10% is weggelegd voor accentkleuren.  

Gebruik die voor kleine elementen en accessoires: lampen 

en vazen, kussens en kunstwerken, serviesgoed en op-

bergdozen. 

De 60-30-10-regel is ook uitstekend toe te passen in 

monochrome interieurs. Met het rustgevende beige als 

hoofdkleur, kun je kiezen voor een diepere bruintint als  

secundaire kleur; een bleek-beige als accentkleur tenslotte, 

brengt licht in je kleurenpalet.

Trendkleuren
Naast poederroze zijn oranje, felroze, 

goudgeel en fris lichtblauw belang-

rijke trendkleuren voor accessoires. 

Voor grotere oppervlakten zien we 

- naast beige en grijs - vooral veel 

vergrijsd groen en diep denimblauw. 

Heb je je keuze gemaakt voor de 

nieuwe accentkleur voor je winter-

woning? Gebruik die kleur dan in 

alle ruimtes, dus óók in de badka-

mer, keuken, slaapmaker en hal. Kies 

badkameraccessoires in je favoriete 

kleur, mooi gekleurd of gedecoreerd 

servies en keukentextiel, een stijlvolle 

sprei en sierkussens, wanddecoratie 

en opbergboxen. Zo zorg je voor een 

visuele eenheid in je hele huis!  

Diep 

denimblauw

Vergrijsd groen

donker

Vergrijsd groen

licht

Beige

Poederroze

Fris lichtblauw

Goudgeel

Fotolijstje: &Klevering, Orange Vichy Gingham Frame | Mandjes: The Basket Room, 

Kali Duo Colour Block | Vaas: &Klevering, vaas stack pink | Kleed: nest.co.uk GAN, Silai 

Rug | Kussen: Antipodream, Castle Triangle Velvet Lumbar Cushion
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GRATIS PARKEREN

Het kan best lastig zijn als je niet weet 

waar je moet parkeren. Bij cruquius kun je in het 

totale winkelgebied rondom GRATIS PARKEREN. Er zijn 

ruim 1.500 parkeerplaatsen. Op bovenstaand kaartje staan 

de parkeerplaatsen aangegeven.

ROUTE

Boulevard Cruquius staat al aangegeven op de doorgaande provinciale 

weg N201 van Hoofddorp naar Heemsteeds. Vanaf de N201 bereik je 

Cruquius via de Spieringweg (richting Zwaanshoek). Kijk voor een  

gedetaileerde beschrijving op www.boulvardcruquius.nl

BOULEVARD

SPORTS • LIFESTYLE
HOME • GARDEN



18 19

Sfeerlicht
Goede verlichting is - zeker in de wintermaanden -  

essentieel. Dat betekent niet dat je overal bakken licht  

moet hebben, integendeel. “Licht en schaduw zijn even 

belangrijk”, legt lichtexpert Annelies Valentijn uit. “Dat 

contrast maakt de ruimte spannender en zorgt ervoor dat 

de meubels beter uitkomen.” Ze adviseert ook dimmers te 

gebruiken. “Met dimmers pas je letterlijk in een handomdraai 

de sfeer in je woning aan. Sommige kun je zelfs op afstand 

bedienen met de smartphone, echt heel handig!” Met de 

lampen van Essential Home, &Klevering en Hay haal je  

echte eyecatchers in huis.  

Wannahaves
8 artikelen voor in de 
woonkamer die je 
gewoon moet hebben

Wandlamp: Fawcett wandlamp, ontwerp: 

Masquespacio - Essential Home |  

Lampenkappen: Lampshades Bonbon - 

Hay | Lamp: charlotte green - &Klevering  | 

Warmtekussen model Ploov - Stoov® 

Lekker warm 
Je kunt flink op je energiekosten besparen door de ver-

warming een of twee graden lager te zetten. Met een 

warm wollen vest en comfy pan-

toffels kom je al een heel eind. Wat 

ook helpt: een draadloze infrarood 

warmtedeken of -kussen, zoals 

deze van Stoov. Die verwarmt jou 

in plaats van de hele kamer - dat 

scheelt een hoop in stookkosten. 

Urenlange comfortabele warmte 

voor binnen en buiten! 18
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Go retro
Misschien is retro op kantoor een no-go, maar thuis bepaal jij  

de sfeer. Als je bent opgegroeid in de jaren tachtig dan word je vast 

heel happy van deze retro-accessoires. De organiser-met-plakband-

dispenser bijvoorbeeld biedt plek aan al die rondzwervende spulletjes 

op je bureau: pennen, potloden en punaises. Best kans dat hij de  

herinneringen aan je favoriete mixtape naar boven haalt.  

De Pac-Man onderzetters brengen ongetwijfeld óók  

herinneringen naar boven. Glaasje shandy erbij? 

Verdraaid gezellig
Opeens zijn ze overal: gedraaide kaarsen! Swirl candles zijn verkrijgbaar in alle mogelijke kleuren en 

maten. De bijzondere kaarsen zijn - ook zonder ze aan te steken - subtiele eyecatchers, die het ook 

uitstekend doen als cadeau. Geweldig om een feeërieke sfeer te creëren en je feestelijk gedekte tafel 

een finishing touch te geven. De speelse kaarsenboompjes van &Klevering zijn perfect voor de donkere 

dagen van het jaar. Gezelligheid gegarandeerd! 

Gekleurd glas
Vazen en glazen, karaffen en kandelaars van 

gekleurd glas geven je huis - en zeker ook je eet-

tafel - een decoratieve touch. In een grappige, 

eigenzinnige karaf wordt doodgewoon kraan-

water een traktatie; je cocktail smaakt nóg beter 

in een elegant glas op een kleurige voet. Details 

doen ertoe!

Organiser: Cassette tape desk organiser - J-ME | 

Onderzetters: Pac-Man Coasters Red Candy | Kan 

met glazen: Bold Jugs - Jerpoint Glass | Cocktail- 

of wijnglas: &Klevering 

Gedraaide kaarsen: Candle Long Mix 

Set in lila, lichtblauw en perzik - Hay |  

Kaarsenboompjes: &Klevering
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Materialen

Als het gaat om accessoires zijn er drie 

belangrijke materiaaltrends aan te wijzen: 

keramiek, poezelig textiel en natuurlijke 

materialen zoals rotan en bamboe. Het goede 

nieuws: al die materialen zijn onderling prima 

te combineren. Je hoeft dus niet te kiezen. 

Sterker nog: door verschillende materialen 

toe te passen, creëer je diepte en gelaagdheid 

in je interieur. 

Keramiek
Dé materiaaltrend van nu: keramiek. Bij keramiek denk je 

misschien aan vazen en serviesgoed, maar keramiek wordt 

ook gebruikt voor lampenvoeten, kandelaars, wanddeco-

ratie (denk aan sierbordjes), voor vloer- en wandtegels en 

tafelbladen. Gebruiksvoorwerpen zoals servies en tafelbla-

den zijn vrijwel altijd geglazuurd en daardoor eenvoudig 

schoon te maken. Sierobjecten, kandelaars en bloempotten 

bijvoorbeeld, zijn er ook ongeglazuurd. Het zijn dan bijna 

sculpturen, die met hun tactiele oppervlak zorgen voor een 

artistiek, natuurlijk beeld.  

Fluffy stuff
Tufting is hot, en levert een keur aan kleurrijke, expressieve 

woonaccessoires op. Tuften - een techniek om hoogpolig 

textiel te maken - zorgt voor tactiliteit, en zachtheid en 

aaibaarheid is precies wat we nodig hebben in de winter. 

Bovendien brengen getufte accessoires ook akoestische 

voordelen met zich mee. Tuften is trouwens ook leuk om 

zelf te doen, een ideale hobby voor de winter! 

Wat die populaire materialen gemeen hebben is, een  

verscheidenheid aan structuren en texturen. Prachtig om 

die in je interieur toe te passen. Zeker wanneer je kiest voor 

een monochrome kleurstelling zijn structuren een perfecte 

manier om variatie in je interieur aan te brengen.
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Lamp: Hkliving, Pendant rope lamp | Stoel: Cult Furniture, 

Ella Accent Armchair, Ivory White Boucle & Brass | Vaas: 

B&M, Nordic Black Vase | Kussen: Primark, Kimball colour 

wave tuft cushion
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De natuur in huis
Terwijl we onze tuinen zijn gaan gebruiken als verleng-

de van de woonkamer brengen we tegelijkertijd graag de 

natuur in huis. Materialen als rotan en bamboe zorgen voor 

die gewenste natuurlijke uitstraling, en kastdeurtjes be-

kleed met webbing, gevlochten riet, zijn weer helemaal in. 

Net zoals droogbloemen trouwens! Gedroogde pluimen en 

grassen zijn overal te zien dit najaar. 

Wil je echt de natuur in huis halen? Groene en bloeiende 

planten maken ieder interieur aangenaam - letterlijk, omdat 

ze de lucht reinigen. Tip: planten komen nog mooier tot 

hun recht door ze te groeperen op een kast of wandplank. 

Je krijgt een speels effect door planten van verschillende 

hoogtes te gebruiken - een effect dat je vanzelfsprekend 

ook kunt bereiken door standaards te gebruiken. 

Denk bij natuurlijke materialen ook aan marmer en hout 

- ook dat zijn weer materialen die prachtig onderling te 

combineren zijn. Verf het hout niet, maar bescherm het met 

de (lijn)olie of wax voor een natuurlijke uitstraling. 

Ambacht
Bij natuurlijke materialen horen ook ambachtelijk vervaardigde 

producten. Ook in Nederland vind je tientallen ambachtsmannen 

en -vrouwen die de mooiste objecten maken: van gevlochten 

manden tot geweven wandkleden en handgemaakt servies. Stuk 

voor stuk unieke sfeermakers, en misschien zelfs het begin van 

een interessante collectie? Want dat is óók een trend: we zetten 

verzamelingen kleine, dierbare spulletjes niet achter in de kast 

maar geven ze letterlijk een podium.

Tactiliteit
Een hoogpolig tapijt, opengewerkte gordijnen en bijzon-

dere prints op kussens en plaids: allemaal zorgen ze voor 

tactiliteit in je woning. Je versterkt dat effect nog door 

een wand te bekleden met reliefbehang of te schilderen 

met structuurverf. Wil je nog meer diepte creëren? Voeg 

dan glans toe. Dat kan bijvoorbeeld met messing lampen 

of kasten, door accessoires een bronzen finish te geven, 

of door te kiezen voor gordijnen of kussenovertrekken 

met meegeweven gouddraad.
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Badmat: B&M, Mink Diamond Bathmat | 

Serveerplank: B&M, Marble & Wood Serve 

Board | Vazen: George home, set of 2 

speckled vases
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Jaarlijks organiseert Boulevard Cruquius 

een groot aantal leuke en gezellige 

activiteiten en evenementen. Fijn 

dat wij altijd weer hele leuke reacties 

terugkrijgen op deze momenten, waar 

jong en oud van kunnen genieten. 

Heb je het gemist? We nemen je op 

deze pagina even mee naar enkele 

mooie momenten van de afgelopen 

periode én wat je de komende 

tijd op Boulevard Cruquius kunt 

verwachten. Kom je ook langs?

Gezelligheid
voor

 jong & oud

2, 9, 16, 23 en 30 oktober

GRijpGRijp
& win& win
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SPEEL MEE MET  SPEEL MEE MET  
JE KASSABON!JE KASSABON!

Maak 5 zondagen kans op mooie prijzenMaak 5 zondagen kans op mooie prijzen

Elke week een Elke week een 
hoofdprijs t.w.v. hoofdprijs t.w.v. 

100,-100,-€€

Oktober 
Woonmaand Grijp & Win 
Zondag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober

december
Winterpret @Cruquius
26, 27 en 28 december

wat is er dit najaar te doen? 
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hk living keramieken servies in vitrinekastje

Speelruimte

Mand Lola Mawu, Bolga Gar-

den Basket Abeika

Structureren en 
sorteren

Om speelruimte te creëren is voldoende bergruimte essentieel. Dat 

begint al met een gezellig en functioneel ingerichte hal. Is die klein? 

Lichte kleuren op vloer en muren zorgen voor een ruimtelijk effect; 

een spiegel versterkt dat effect. Je creëert bergruimte met een 

schoenenkast of opbergbank; sjaals, mutsen en handschoenen 

berg je op in een ladekast of decoratieve manden. Is de hal te 

klein om een wandkast te plaatsen? Op een plank over de 

hele breedte kun je heel wat opbergboxen en -manden 

kwijt. Dat ruimt lekker op! 

Het perfecte 
plaatje

Wie houdt niet van de onberispelijke interieurs zoals ze worden 

getoond in de woonmagazines en televisieprogramma’s? In 

zo’n huis móét je wel een perfect leven leiden! Bedenk dat zo’n 

perfect plaatje niets meer is dan dat: een plaatje. In het echte 

leven wonen we vaak in een ongeordende ratjetoe van speelgoed, 

sporttassen, stapels nog-te-lezen kranten en tijdschriften … 

En die was moet toch érgens hangen? Leven betekent – ook 

voor volwassen mensen – spelen en ontdekken, en onze 

huizen weerspiegelen dat. Tijd dus voor een beetje 

speelruimte, voor jezelf én je woning. 
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Keukentrots
Maak het jezelf 

gemakkelijk 
Rommeltjes, vuil en vlekken springen meer in het oog op vlakke, ef-

fen oppervlaktes. Niet zo vreemd dus, dat gemêleerde dessins steeds 

populairder worden. Voor keuken- en tafelbladen kun je dan denken aan 

marmer, terrazzo en graniet(look); in woontextiel zijn bouclé en pluche 

sterk in opkomst. Bouclé is een weefsel met kleine lusjes (dat je mis-

schien kent van de beroemde Chanel-jasjes); het aaibare, wollige 

teddy (van de teddyberen) wordt gebruikt als meubelstof, voor 

dekens en kussens. Met dit soort materialen hoef je je geen 

zorgen te maken over pluisjes, stof of andere onge-

rechtigheden. Weer een zorg minder!

Geniet ervan! 
Staat alles op z’n plek? Dan is het tijd om los te laten. 

Speel! Haal de spelletjesdoos tevoorschijn, probeer 

een nieuw recept uit, ga knutselen, ga dansen. Laat je 

huis de plek zijn waar je samen nieuwe dingen kunt 

ontdekken, waar je geniet van dagelijkse dingetjes 

én van bijzondere momenten; een plek waar 

een beetje rommel erbij hoort.

Deze borden zijn te mooi 

om achter keukendeurtjes 

te verstoppen. 

Servies Feast van 

Ottolenghi Serax

Prachtige pannen 

maken koken een feest... 

en zelfs de afwas is mooi om 

naar te kijken.  

MasterClass - Kitchencraft 

www.thecollectie.com

Mooimakers
 

Ga je op zoek naar nieuwe opbergdozen? Kies voor 

exemplaren die niet alleen praktisch en sterk, maar ook 

mooi zijn – ze staan tenslotte in het zicht. Oude dozen 

die nog stevig zijn, kun je een nieuw leven geven door 

ze te beplakken met (behang)papier of papieren 

servetten. Een secuur werkje, maar het resultaat 

kan verbluffend mooi zijn. 

By Boo Stoel Skip beige 

van Goossens Wonen

Een absolute trend in de keuken en 

woonkamer: kasten met open schappen 

en planken. Ze nodigen uit om je mooiste servies, 

je boeken en verzamelingen te etaleren. Er een schepje 

bovenop doen? Zet je mooiste spulletjes dan bij elkaar in 

een minivitrinekastje op zo’n plank.

Spullen die zich minder lenen voor uitstallingen – denk aan 

stapels papier, schoonmaakmiddelen en de blikjes en zakjes 

in je voorraadkast – berg je netjes uit het zicht op achter 

(keuken)deurtjes, in manden, dozen, mappen en 

organizers. (Oh, en dat speelgoed ruim je in één zwaai 

op met een speelgoedkleed annex opbergzak.)

WOOOD open kast  

Benson, Leen Bakker
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IEDERE
ZONDAG

OPEN!

www.boulevardcruquius.nlwww.boulevardcruquius.nl
Op de hoogte blijven van nieuwtjes en alle evenementen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!Op de hoogte blijven van nieuwtjes en alle evenementen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Beleef de Beleef de 55 (woon)winkels55 (woon)winkels tussen Hoofddorp en Heemstede tussen Hoofddorp en Heemstede

VOEL JE (t)huis 
MET BOULEVARD
Cruquius

#boulevardcruquius


