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Geboetseerd?
Wakker worden met thee of  
koffie gaat veel beter met een 
mooi kopje. Zoals dit exemplaar 
van Julia Smith. Zij maakt haar 
keramiek nog op een ouder
wetse pottenbakkersschijf en 
boetseert de klei met de hand 
tot kopje. Juliasmithceramics.
etsy.com,  
vanaf circa 
€ 25,88. 

Spoil yourself
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SPOIL
YOURSELF
Vergeet vooral niet jezelf 
af en toe te verwennen

Handgeschept 
In papierfabriek De Middelste 
Molen in Loenen maken ze al 
sinds 1622 papier met behulp 
van waterkracht, en dat doen 
ze nu nog net als vroeger.  
Het decor en de ouderwetse  
machines geven je het gevoel 
dat je teruggaat in de tijd. Het 
handgeschepte papier is te 
koop in de winkel, maar je kunt 
ook zelf aan de slag met een workshop papier scheppen, schalen van papier  
maken of papier met een watermerk. Demiddelstemolen.nl

Zoet, zoeter, zoetst
Bij het lunch, snoep, koffie en borreladresje 
Betty Blue in de Amsterdamse Nieuwmarkt
buurt kun je kiezen uit klassieke zoetwaren 
zoals madeleines en scones, maar ook uit  
totaal over de top zoetigheid zoals red velvet 
cake. Er is ook een uitgebreide ontbijt en 
lunchkaart. De inrichting is een beetje indus
trieel, gecombineerd met fris wit en hier en 
daar wat vintage eyecatchers.  
Snoekjessteeg 13, Bettyblueamsterdam.nl.

Kunstige letters
In Flow kom je regelmatig handlettering tegen van Valerie 
McKeehan, Viktor van Chalkboard en Marlis Zimmermann 
van Letterhand. Met dit DIYpakket van Dreamkey & imakin 
kun je het zelf eens proberen. Naast een stapvoorstap
instructieboekje zitten er ook allerlei tekenmaterialen en 
papierwaren in. € 17,50, verkrijgbaar via Dreamkey.nl en 
Imakin.nl. 

Frisse blik
Men neme een oud blikje plus de creativiteit van 
ontwerpers Sara en Alessio, en het resultaat is  
een bureaulamp. De makers komen uit Italië,  
maar wonen in ZuidSpanje, waar ze samen hun 
‘recyclelaboratorium’ Iliüi runnen. Alles wat dit 
stel maakt – naast lampjes ook sieraden en meu
bels – wordt geproduceerd met materialen die ze 
recyclen. Heel ecovriendelijk dus. Bureaulamp 
Flexo 001, 29x17x14 cm, € 24, Iliui.it.

Zelf recepten  
kiezen 

Bij Marley Spoon kies je (uit  
een wekelijks wisselend menu) 
zelf recepten voor je kanten 
klare maaltijdbox. Je hebt dus  
invloed op wat er elke week op 

tafel verschijnt, bijvoorbeeld  
de pizzarolletjes hieronder. De 

rolletjes zijn gevuld met een  
zelfgemaakte citroenbasilicum

knoflookricotta.  
Prettige bijkomstigheid van  

Marley Spoon: ze leveren veel 
groene producten, zoals vlees 

van Boerderij Lindenhoff in 
Baambrugge. Marleyspoon.nl 

Appel uit het vuistje
Een zakmes in je tas klinkt misschien 
een beetje raar, maar is reuze handig. 
Wij gebruiken dagelijks deze Opinel 
(no. 7, inklapbaar), om fruit of brood 
te snijden. Vanaf € 14,99, verkrijg
baar bij kookwinkels of zoek een 
adres via Opinelusa.com.

Uit hout gesneden
Beeldend kunstenaar Henriette Boerendans maakt al 
jaren houtsneden voor aan de muur, maar tegenwoordig 
vind je ze ook terug in haar kinderboeken. Haar vierde 
boek heet Daar buiten slaapt een aap en gaat over hoe 
dieren slapen. Wist je dat een aardvarken zes meter 
onder de grond slaapt? Normaal zijn houtsneden niet 
zo kleurrijk, maar dankzij Henriettes jarenlange erva
ring lukt het haar met allerlei kleuren tegelijk te werken. 
Een nieuw werk schetst ze altijd direct op hout, eerst 
met pen en daarna met een guts. De dieren uit haar 
nieuwste boek (€ 14,95, Gottmer) zijn ook in beperkte 
oplage verkrijgbaar als kunstwerk. Boerendans.com


