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Staycation: gaan we deze zomer op reis of blijven we thuis?
Heb jij je vakantieplannen al in kannen
en kruiken? Ik vind het allemaal nog
onzeker hoor.
Ja; er gaan steeds meer landen op
code “geel” wat betekent dat het veilig
is om te reizen volgens de Nederlandse
regering. Maar het kan ook zomaar
weer oranje worden. Bovendien kunnen daar nog wel restricties zijn, moet
je in quarantaine bij aankomst, een
testbewijs tonen of volledig gevaccineerd zijn. En hoe zit het met een corona-paspoort? Allemaal vragen en onzekerheden.
Gelukkig is de zomer hier ook eindelijk ingetreden en wordt er dankbaar
gebruik gemaakt van het strand en het
water in onze eigen omgeving!
Maar vakantie is een noodzaak om
fijn te kunnen blijven werken. We hebben allemaal af en toe tijd nodig voor

onszelf, even niets moeten, afstand
nemen van werk en verplichtingen om
op te laden voordat we weer een heel
seizoen door kunnen. Zeker nu, want
thuiswerken is vele malen intensiever
dan werken op kantoor.

Wil je helemaal gaan voor het buitenleven, dan is een buitenkeuken de wens
van velen. Maar met een barbecue en
een tolley of bijzettafel kom je al een
heel eind om je zomerse gerecht te
bereiden terwijl de rest van het gezelschap gezellig erbij is.

Wil je nog niet weg of vind je het risico nog te groot? Wat kun je doen om
thuis in je eigen omgeving een relaxte
sfeer te creëren? Hier volgen een aantal tips om je te kunnen ontspannen en
op vakantie te voelen zonder naar verre
oorden te reizen met alle risico’s die
daarbij horen.
Het komt er eigenlijk in het kort op neer
dat je het een en ander moet aankleden.
Ook buiten! En gelukkig is daar steeds
meer voor te krijgen. Textielfabrikanten
ontwikkelen meer en betere buitenstoffen die bestand zijn tegen vuil en
water en zijn bovendien schimmelwerend. Prettig als je niet iedere avond je
matraskussens en sierkussentjes naar
binnen wil halen. Er komen steeds
meer oplaadbare lampen voor op tafel,
hanglampen en lichtsnoeren op zonne-energie, maar ook heuse staande
schemerlampen voor buiten zijn er in
vele soorten en maten te verkrijgen.
Dus een kamer in de buitenlucht voor
de warmer wordende zomers wordt
zonder probleem realiseerbaar.
Zorg daarnaast voor een onderhoudsvriendelijke tuin en plant gemakkelijke
bodembedekkers zodat je ook lekker
kunt relaxen in de tuin en niet bezig
bent met onkruid verwijderen…. Denk
hierbij aan varens op de schaduwplekken en campanula die heel dankbaar
de hele zomer in bloei staat!

We zien steeds meer buitenkamers,
veranda’s en kas-huisjes om te relaxen
als verlengstuk van de woning, meer
naar buiten gericht.
Dé trend voor tuinkamers en buitenruimten is Bohemien ofwel Ibiza-stijl.
Om die sfeer eenvoudig te creëren
plant je bijvoorbeeld een aantal struikjes lavendel, een vijg of olijfboom in de
vaste grond of in een pot op het terras of balkon. De materialen die je kiest
voor tuinmeubelen zijn blankhouten
balkjes en rotan.
Met toevoeging van water zorg je voor
een fijne balans en rust. Dat hoeft niet
meteen een vijver of fontein te zijn,
maar een aardenwerken schaal met
water erin op een kleine verhoging is al
snel heel sfeervol! Gooi af en toe een
uitgebloeide bloem in het water voor
wat extra romantiek. Een gezellige bijkomstigheid is dat vogeltjes het ook
fijn vinden om zich te wassen of wat te
komen drinken uit die schaal.

De finishing touch mag niet worden
vergeten: Buitenkaarsen in ronde vormen of in blik of een vuurschaal of
buitenkachel zorgen ervoor dat je wat
langer kunt blijven zitten met je favoriete cocktail of mocktail! Uiteraard ingeschonken in een mooi glas met voet,
ijsblokjes en (papieren) rietje terwijl
je naar een Ibiza-chill-hits playlist op
spottify of Deezer luistert.
Lukt het je niet om zelf de gewenste
sfeer te creëren of ontbreekt het aan
tijd? Wij helpen graag met de ideeën
en realisatie! Of kijk op ons Pinterest
bord outdoor (https://nl.pinterest.com/
lamersmelanie/outdoor/).
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Huisvanbinnen blijft doen wat we
adviseren, ontwerpen en realise

• sanitair

• dak- en zinkwerk

In samenwerking met Co van der H
kunnen we u nog beter van dienst
• service en onderhoudbij de levering van
meubels, verlichting en accesso
• klimaatbeheersing

U bent weer van
harte welkom in
onze winkel!

Alleen deze
DIBO

maand no

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”

50% OP
ALLES!

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Openingstijden:
maandag: op afspraak
dinsdag:
op afspraak
woensdag: 10.00-17.00 uur
donderdag: 10.00-17.00 uur
vrijdag:
10.00-17.00 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur
zondag:
gesloten

SALE

M.u.v. Farrow&Ball en
We love the planet

Bouwbedrijf  C.  Bo

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties

■

Datanetwerken

in woonhuis, kantoor of winkel

