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'Ik gunde  
het Jan om 
te gaan'

HOLLYWOOD 
VECHT-

SCHEIDINGEN 
Soa's, blauwe 

plekken & vergif

Maxime
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ZWOELE 
ZOMER
•   Sexual 

wellness 
•   BN'ers 

in lingerie
•   Spannend 

speelgoed

BRIDGET
'Mannen zonder 

initiatief zijn 
de ergste'

Meiland
'Een kind is specialer 

dan een relatie'



BEAU LIFESTYLE

126 BEAU MONDE

We houden van hotels! Costes (in  
Parijs), Delano (Miami) of The Lanes-
borough (Londen). Met simpele aan-
passingen tover je de slaapkamer om 
tot een kopie van zo’n favo hotelsuite. 
Omdat we dat decadente gevoel van 
een city trip ook thuis willen ervaren. 

DE TRENDS
Vroeger lag de focus op de woon- 
kamer, nu is de rest van het huis net 
zo belangrijk. Slaapkamers krijgen 
steeds meer die hotelvibe. Die creëer 
je met effen beddengoed (weg met die 
hysterische prints!), een hoog bed 
(dat je bijna een trampoline nodig 

chic
slapen 

Brigitte Hamers, vroeger presen-
tatrice, thans geliefd interieurstylist 
in societykringen, geeft elke Beau 
Monde haar kijk op wonen. Brigitte 
heeft een online interieurboutique 
- Proluca Interiors - met merken als 
Missoni Home, Ralph Lauren Home 
en Elitis. prolucainteriors.com

I N T E R I O R  D E S I G N  B Y 
Brigitte Hamers

Stoel ‘Alice’, 
€2.120 Proluca 

Design

Kussen, €425 
Charlotte Raffle

 for Hermès

Bed ‘Stone’, €8.135
Baxter

Hoofdbord, p.o.a. 
Nilson Beds

Geurkaarsen, ‘High-Society-Louise’  
vanaf €94 Baobab Collection
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Brigitte Hamers

hebt om erin te komen), veel kussens, 
geurstokjes, tapijt (mag ook een vloer-
kleed zijn) en een verstopte televisie 
in een kast met een tv-lift (je wilt toch 
niet dat er ’s nachts een groot zwart 
monster naar je kijkt?). Heel belang-
rijk is een goede matras (hét geheim 
van een behaaglijk bed) én een fijne 
tweepersoons topper, zodat er geen 
‘spleten’ en ‘kieren’ ontstaan. Is er een 
mogelijkheid om de badkamer door  
te breken naar de slaapkamer? Doe! 
Dit! Dan! Heel trendy én rustgevend  
is plafondbehang, zoals wolken. 

DOEN
•  Hoe frisser het beddengoed, hoe  

beter. Katoensatijn is een aanrader: 
het is glad en ziet er niet na één 
nacht al verfomfaaid uit. Ook heel 
fijn: dekbedden en kussens van  
Oostenrijks dons.

•  Een hoofdbord achter je bed geeft de 
hele slaapkamer een upgrade.

•  Denk aan luxe decoratie. Een groot 
kunstwerk (een sensueel tafereel of 
een stilleven) of verschillende lijsten.

•  Maak een extra zitplaats (stoeltje, 
bankje, poefje). Hier kun je fijn je 
schoenen aantrekken of gewoon 
even relaxen.

•  Houd het bij een klein gericht lees-
lampje. En verder sfeerverlichting. 

•  Geen rommel in het zicht! Plaats  
op je nachtkastje een tray voor je 
horloge, leesbril en oordopjes.

•  Denk aan tapijt of vloerkleden (ook 
hier geldt: geen kinderachtig motief, 
houd het chic). Niemand houdt van 
koude voeten in de ochtend.

Sonja stoel €1.165
Proluca Design

Hexagon bijzettafeltjes, 
vanaf €589,33 

Proluca Design

Herman lamp, 
€1.295 

Proluca Design

Artwork Feathers 
€350 Proluca 

Design

Leren bureau 
€9.985, en leren

stoel €4.085 
Baxter

Wolkenbehang per 
2 rollen, €384 

Cole and Son


