100% Wonen
Madeleine is woonstyliste en geeft
advies op het gebied van wonen
en restylen. Op haar website
www.de-la-madeleine.nl geeft zij
advies volgens haar eigen unieke
concept en kun je meubels en
accessoires bestellen.

Nieuwerwetse boerderij
Voor

D

“Deze koeienboerderij is al meer
dan 300 jaar oud. Er is hier altijd
hard gewerkt en dat zie je overal
terug”, vertelt Roel van As over zijn
door Madeleine vernieuwde boerderij.
“De boerderij ademt van buitenaf
sfeer, maar de binnenkant was een
groot contrast daarop. De verwarmingsbuizen waren zichtbaar en er
stond geen passend meubilair in. Nu
loopt alles mooi in elkaar over. Ik hou
van natuurlijke kleuren en materialen
zoals riet en takken. Het is belangrijk
dat je de stijl van zo’n boerderij intact
laat, maar het tegelijkertijd naar het
nu trekt. Er is geen wand recht, maar
dat is tegelijkertijd de charme. We
verhuren de boerderij als vergaderruimte, voor bedrijven die op de hei
gaan, vriendinnendagen, workshops
en bijeenkomsten waarbij mensen
rustig samen willen zijn. Een open

Na

ruimte maakt mensen open. Het is
prettig in een omgeving te zijn die
creativiteit oproept. Sommige bedrijven
komen hier al jaren. ‘Zo hoort het’
zeggen ze dan!” Zuidervaart 33 in
Zuidschermer www.driedriezuid.nl

Rust
roest...

Effen voorwerpen in rustige
kleuren zoals blauw en
groen brengen een soort
zen-gevoel in huis. Turkoois
is de zomerkleur bij uitstek.
Een kleur die herinnert aan
de Mediterrane zee en
glashelder water.

Frisse
wind

De eerste stap op weg naar een zomer
droomhuis is opruimen. Zet de ramen
wijd open en laat de zomerlucht binnen.
Verhuis overbodige meubels en accessoires naar de schuur en creëer rust,
ruimte, lucht en licht in je huis.

Zomerhuis

Haal de zomer in huis met natuurlijke materialen,
wapperende lichte gordijnen, een veldboeket en
maak zo van je huis een koele oase waar je met
volle teugen van de zomer kunt genieten.
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“Kijk ook op onze webshop!
www.de-la-madeleine.nl’’ 49
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