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Het lila landgoed van 
Marjan Strijbosch

'Voor het afstoffen  
heb ik drie werksters'

2m18 en 
150 kg
'Ik eet 8.000 
calorieën 
per dag'
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124 BEAU MONDE

De gezelschappen worden weer 
 groter en we zoeken elkaar graag 
weer op. Daarom dit keer: tips en 
tricks voor een gezellig, maar ook 
stijlvol familiehuis.

DE TRENDS
Vroeger waren ouders vooral bezig 
met praktisch, nu wordt praktisch 
gecombineerd met mooi. Dit kan 
 omdat er nu een groot assortiment 
easy clean stoffen op de markt is - in 
het verleden waren die er alleen voor 

Happy 
Family 
Home 

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

Hondenmand, vanaf €350
Lord Lou

Bordspel, €533
Giobagnara

Dienblad, €705
Giobagnara

Room diffuser, 5 liter €620
Linari

Rockstar bar, €6.100
Buster and Punch
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Brigitte Hamers

Bank Arp, vanaf €4.073 
Linteloo

Primates apen vazen, vanaf €1.022
Bosa Ceramiche

Vazen of windlichten, vanaf €69
Skogsberg & Smart

hotels. Deze ‘hufterproof’ materialen 
worden gebruikt voor banken, gordij-
nen en kleden. Ook is er fraai vinyl 
behang dat tegen een stootje kan en 
afwasbaar is (je krijgt chocoladevla er 
écht vanaf). Andere trends zijn leef-
keukens - veel gezelliger - en meerdere 
televisiehoeken. Mooie spellen, zoals 
een schaakspel van Giobagnara, staan 
in de woonkamer als kunstobject en 
gaan na gebruik niet terug in de spel-
letjeskast. Er is extra aandacht voor 
de huisdieren. Het gezin een mooie 
bank, dan de hond een fraaie mand.  

DOEN
•  Betrek de keuken bij de woonkamer. 

Geen afgesloten ruimte, maar een 
leefkeuken met zitjes, een ‘barretje’ 
en een tv.

•  Een comfortabele loungebank is 
 onmisbaar. De tijd van formele 
 zitkamers, met sofa’s waarin je stijf 
rechtop zit, is voorbij. Tip: niets zit 
lekkerder dan een donzen bank.   

•  Werk in de woonkamer de televisie 
weg achter een verschuifbaar wandje 
of in een kast. Zo hoef je, als hij niet 
aanstaat, niet tegen een zwart vlak 
aan te kijken. 

•  Gooi versleten of grappig bedoelde 
hondenspullen de deur uit en koop 
een mooie mand en stijlvolle etens-
bakken.

•  Welke stoffige spelletjes kunnen 
weg? Investeer in spellen die tevens 
kunstobject zijn of aantrekkelijke 
klassiekers. Ook voor buiten, zoals 
een smaakvolle jeu de boules set. 

•  Haal het restaurantgevoel in huis. 
Mooi servies, prachtige glazen, leren 
placemats en onderzetters, een 
thuisbar. Mochten we onverhoopt 
weer een lockdown krijgen, dan kun 
je in stijl blijven borrelen.


