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Lente 2017

De lentekleur in huis

Optimale lente tuin

De lente trends

Lekker warm met terracotta

• Maak een echt voorjaarshuis! • Helemaal hip; plantenrekje! • Kleur advies
voor je woning • Terracotta is een must-have • Je tuin lenteklaar maken



In dit numm�...

Hey!
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Leuk dat je het lentenummer van ons
woonmagazine inkijkt! We hebben weer
verrassende nieuwe trends voor de lente

geselecteerd. Lees je mee?

De lentekle�; T�aco�a
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Je tuin lentekla� maken
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Maak je huis lentepr�f
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De lentekle�;T�aco�a
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Je kan er deze lente niet omheen. De kleur voor 
dit seizoen is; terracotta! De inspiratie voor deze 
kleur komt van die oude bloempotten. Je kent 
ze wel. Vroeger stonden ze in veel tuinen omdat 
ze een relatief voordelige pot zijn
voor bloemen. Maar guess what...
Ze zijn weer helemaal hip!

En dus ook de kleur van de
terracotta pot zie je terug in huis.

Zo kan je bijvoorbeeld de kleuren van je muren
verven of je haalt door middel van accessoires 
deze bijzonder warme kleur in huis...



De lentekle�;T�aco�a
v�v�g...
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https://www.vindy.nl/blog/woontrends-2017-van-urban-gypsy-tot-terracotta/

Lees meer

Kijk bijvoorbeeld eens naar deze combinatie van 
een terracotta muur met dito accessoires.

   Voel je de warmte al
   in huis?
   
   Natuurlijk hoef je niet
   meteen met verf aan
   de slag.... 

Laat je muren anders lekker zoals ze zijn en 
kleed je huis aan met die leuke terracotta potjes. 
Ze kunnen echt weer!

Zeg nou zelf; een heerlijk plaatje toch?



Je tuin lentekla� maken

4

In de lente gaan de harten van tuinliefhebbers 
sneller kloppen. Ondanks dat de zon zichzelf 
langzaam terug aan het trekken is, komen juist 
in de lente de mooiste bloemen en planten tot 
leven in de tuin. 

First things first.

Voordat je begint aan het
lenteklaar maken van de tuin...



Je tuin lentekla� maken
v�v�g...
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https://www.vindy.nl/blog/tuin-lenteklaar-maken-4-tips/

Lees meer

... zal je eerst schoon schip moeten maken! En 
dat betekent; pak die handschoenen en scharen 
maar uit de kast want we gaan aan de slag met 
het verwijderen van dode knoppen, takken en 
het onkruid!

Niet het leukste werk,
maar wel noodzakelijk!

In 4 stappen is je tuin lenteklaar!

1. Begin met onkruid
2. Start met gezelligheid
3. Maak de bestrating schoon
4. Aankleden met accessoires

Hulp nodig bij deze 4 stappen? Lees hieronder 
uitgebreider onze tips!



Maak je huis lentepr�f
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https://www.vindy.nl/blog/inspiratie/

Meer inspiratie?

We eindigen in dit nummer met een inspiratie-
pagina vol met accessoires en stijlen die je huis 
echt lenteproof maken. Enjoy!
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