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Winter 2017

De winterkleur in huis

Alternatieve kerstbomen

De winter trends

Lekker warm met terracotta

• Helemaal hip; plantenrekje! • Kleur advies
voor je woning • Terracotta is een must-have • 7 alternatieve kerstbomen



In dit numm�...

Hey!
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Leuk dat je het winternummer van ons
woonmagazine inkijkt! We hebben weer

verrassende nieuwe trends voor je
geselecteerd. Lees je mee?

De lentekle�; T�aco�a
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Maak je huis wint�pr�f
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De wint�kle�;T�aco�a
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Je kan er deze winter 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 wint�kle�;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?



7 alt�natieve k�stb�en
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Wil je dit jaar eens wat anders dan een groene
of witte kerstboom? Of ben je de rommel en de
rompslomp die zo’n echte, dan wel, kunst kerst-
boom met zich meebrengt? We hebben alterna-
tieven die minstens net zo
leuk en gezellig zijn!

Van eenvoudig (stickers)
tot creatief (krijtbord)...



7 alt�navtieve k�stb�en
v�v�g...
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https://www.vindy.nl/blog/7-alternatieve-kerstbomen/

Lees meer

... tot aan zeer docoratief zoals een zelfgemaakte 
kartonnen kerstboom. Of wat dacht je van 
houten plankjes opstapelen? Het kan zeer een-
voudig.

Bijkomend voordeel; het is nog leuk ook om te 
maken. Zeker een goede tip als je kinderen 
hebt. Bouw samen een kerstboom!

Wat een heerlijke kerstgedachte...



Maak je huis wint�pr�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 winterproof maken. Enjoy!
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