BEAU
MONDE

Jetsetten
met Estelle
(en Leco, Fred &
Koen Kardashian)

Yolanthe

blijft in de
liefde geloven

Gek op gratis
KONINKLIJKE
UITVRETERS

Loiza Lamers:
eindelijk verliefd

'Mannen waren
nooit een topic'

Wat een
juweeltjes

SHOP ZE ALLEMAAL

NICOLETTE
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HAAR
NIEUWE
LEVEN
OP BONAIRE

BEAU MON DE M A A KT HET LEV EN MOOIER

BEAU LIFESTYLE

INTERIOR DESIGN BY

Brigitte Hamers

Brigitte Hamers, geliefd interieurontwerpster en bekend van (inter)
nationale high-end designprojecten,
geeft elke Beau Monde haar kijk op
wonen. Haar winkel Proluca
Interiors in Laren (én online) voert
merken als Elitis, Missoni Home en
Kelly Wearstler. prolucainteriors.com

Behang, vanaf €468
Cole & Son

coole
kinderkamer

Je merkt dat mensen steeds meer álle
ruimtes in het huis serieus nemen.
Niet alleen de zitkamer en de keuken,
maar ook de logeerkamer en kinderslaapkamer. In die laatste is het van
belang rust te creëren. En warmte.
Een kind moet zich omarmd voelen
door zijn kamer.

Armchair Felix, €1.740
Eichholtz

DE TRENDS

Rust is belangrijk in de kinderslaapkamer. Niet te veel kleuren, geen
speelgoed in het zicht. Pasteltinten
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Poef, vanaf €495
Proluca Design

Behang Zambezi, vanaf €437
Cole & Son
Fauteuil, vanaf €950
Proluca Design x
Andrew Martin

Popje Lladro,
vanaf €730
Paul Smith

Ovale tafels, vanaf €550
Proluca Design
Hope bird, vanaf €1.160
Bosa Ceramiche

Behang, p.o.a.
Sophie Paterson

Lampje, vanaf €1.620
Porto Romana

productie BRIGITTE HAMERS, SANDRA TEN BRINK
foto’s MONIQUE MATHIJSSEN E.A.

Behang, €130 per rol
Cole & Son

zijn een aanrader, net als behang,
effen dekbedden (natuurlijk wel met
veel knuffels) en een leuk zithoekje
(tip: gepersonaliseerde meubeltjes).
Laat tekeningen van het kind inlijsten en hang deze aan de muur als
professionele kunst. Eenpersoonsbedden zie je bijna niet meer, vanuit het
ledikant wordt er verhuisd naar
queensize. Maak veel opbergmogelijkheden; in kasten, maar denk ook aan
een holle poef of lades onder het bed.
Bij het hoofdeind moet een goed
leeslampje, zodat de ogen niet verpest
worden. Plaats dimmers zodat ogen
kunnen wennen aan het donker.
En kies voor verduisterende gordijnen. Je wilt geen gezeur in de zomer:
“Maar het is nog licht.” Nee hoor, die
kamer is donker om half acht. Ogen
dicht en slapen met die hap!

DOEN

• Kies voor gordijnen en dekbedden
in dezelfde tinten.
• Denk aan natuurlijke materialen:
hout, bamboe, schapenvachten.
• Pak het plafond mee. Laat er een
mooie schildering maken of kies
voor sterren- of wolkenbehang. Alle
vijf de wanden van de kamer tellen
mee, niet slechts vier.
• Kies voor een lekker tapijt of een
zacht vloerkleed.
• Geen tv-aansluiting in de kinderkamer. En breng eventueel eerst een
laag anti-stralingsverf aan voor je
gaat schilderen of behangen, zodat
mogelijke straling buiten blijft.
• Heb je een kast over? Maak er dan
een inloopdouche van met een klein
toiletje. Zo hoeven ze met hun
‘troep’ niet naar jouw
badkamer.

Behang, €75 per rol
Proluca Design
Katoenen poef,
vanaf €3.290
Giobagnara

Gepersonaliseerde
bijzettafel, p.o.a.
Proluca Design

Dab penguin, vanaf €425
Bosa Ceramiche
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