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Slaapkamers met een verhaal...
Eind augustus is het weer tijd voor een
nieuw begin! Ik vind het een heerlijke
tijd; volledig opgeladen door een heerlijke vakantie. Veel inspiratie opgedaan
in verre oorden. Heb jij dat ook? Ik zeker
wel! Nieuwe energie opgewekt door
een andere omgeving met andere kleuren, geuren en gewoonten. Ze openen
mijn ogen voor nieuwe combinaties van
kleuren en materialen. Ik kan niet wachten om de nieuwe ideeën te kunnen
toepassen in de inrichtingen die ik mag
adviseren en realiseren.
Hoe kun je die inspiratie of vakantie
beleving vertalen naar bijvoorbeeld een
slaapkamer met hotel-allure? Op deze
woonpagina laat ik 4 voorbeelden zien
na mijn vakantie naar Vietnam.

Rijst
In de bergen van SaPa kleuren de vrolijk geklede vrouwen erg mooi bij de
helder groene rijstvelden, rode modder, donkergroene bamboe bladeren
en bananenbomen. Dus een combinatie van verschillende groene tinten met
terra-rood of met felle kleuren zijn goed
toepasbaar. Groen zorgt voor rust in
de slaapkamer en is mooi in combinatie met een bamboe frame om het bed
waar een voile overheen kan worden
gedrapeerd. Op de muren verschillende
kleuren groen, de wand achter het bed
wordt bekleed met een behang met
bamboeprint. Onder het bed een zacht
wollen kleed in een terracotta kleur en
bananenplanten in klei-bruine potten in
een hoek bij elkaar zorgen voor extra
sfeer. rijstwit beddengoed met een felgekleurde bies en 2 houten stoelen in
bijvoorbeeld fuchsia-roze maken het af.
Indigo
We blijven nog even in de omgeving
van Sapa waar de indigoplant groeit.
De lokale bevolking kookt de bladeren
om de kleden die ze maken van hennepvezels te verven. Afhankelijk van de
kooktijd wordt de blauwe kleur intenser
van violet, naar paars en donkerblauw.
Ik houd van deze kleur die het midden
houdt van blauw en paars! Heel mooi
met een vleugje oranje en lichte kleuren
gecombineerd met rosé-goud of koperen accessoires of verlichting is het een
fantastische combinatie voor een slaapkamer met hotel-sfeer. Waar de muren
een lichtgrijze kleur krijgen, de vloer
is bekleed met een diepblauwe kleur
vloerbedekking en de gordijnen een

blauwpaarse kleur krijgt met een verloop van paars naar blauw. Aan de muur
is plaats voor wandkleden uit Vietnam,
gemaakt van hennep, geverfd op de traditionele wijze.
Mistig karsgebergte
In Halong Bay en de omgeving rondom
Ninh Bin zagen we het karsgebergte.
Een mysterieus gebied met puntige bergen die uit het water rijzen. Het geheel is
nevelig en groen, met prachtige waterlelies en kano-achtige boten. Je kunt
dit vertalen in een dromerige kamer met
zachte groentinten die vergrijsd zijn. Ik
zie inbetweens in een zachte witte of
crème kleur. Met zwarte kasten die de
donkere uit het water stekende bergen
symboliseren. Sluitgordijnen in een fluwelen groengrijze stof eventueel weer
met een kleurverloop voor een ‘mistig’
effect.

KERMISRUN AKTIE

Lampionnen
In het midden van Vietnam ligt Hoi-An.
Een levendig stadje met keukens en
interieurs beïnvloed door de fransen.
Hier staan de bistrostoeltjes buiten en
overal, werkelijk overal waar je kunt
kijken zie je lampionnen. Gemaakt van
papier of stof met bamboe in allerlei kleuren en maten, beschilderd met
romantische bloesems of gewoon in 1
kleur. Ik zie een slaapkamer voor me
met een oud frans spijlen ledikant, een
behang met Louvre deurtjes (of nog
beter een kast met van die oude deurtjes ervoor) en een hele bundel lampionnen aan het plafond en op de nachtkastjes. De gebruikte kleuren zijn pastel, fris witte lakens en een veelkleurig
vloerkleed.
Heb ik je geïnspireerd om jouw (slaap)
kamer ook in de sfeer van je vakantie
in te richten? Kom je verhaal vertellen
in de winkel; ik help je graag met het
maken van een plan dat daarbij past.
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Kerkweg
2
Kerkweg
2
19061906
AW Limmen
AW
Limmen
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
072-2605040
072-2605040

Huisvanbinnen geeft een

melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

KORTING VAN € 50,-

melanie@huisvanbinnen.nl

op een uur interieuradvies
aan alle deelnemers!

• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf  C.  B

www.bouwbedrijfcbos
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bouwen
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

