
Geen schreeuwerige 
verpakkingen, maar flessen 

met een mooi strak, 
Scandinavisch design. De 

schoonmaakproducten van 
het Deense merk Humdakin 
kun je rustig op het aanrecht 

zetten. Ze zijn ecologisch 
geproduceerd en bevatten 

natuurlijke extracten van 
duindoorn, salie en/of 

kamille, die zorgen voor een 
heerlijke, milde geur.  

Afwasmiddel, allesreiniger, handzeep 
en wasmiddel vanaf € 17,- (byjensen.nl)

Stijlvol schoon
Kasten uitmesten, keuken soppen, 

de administratie bijwerken... 
Geen idee waar en hoe je 

moet beginnen? Surf dan naar 
dehuishoudcoach.nl. Op deze 
website kun je gratis de online 
workshop ‘Opruimen’ volgen.  
In tien korte filmpjes leer je  

veel handige trucs.

Meer info: dehuishoudcoach.nl

Een gereedschapskist, maar dan net even mooier.  
In deze Toolbox (ook verkrijgbaar in het groen) van 

House Doctor kun je spijkers en schroeven bewaren, 
maar het is ook een prima opbergplek voor ander klein 

spul, zoals naaigerei of knutselmateriaal. 
€ 42,50 (zizoliving.nl)

Samenstelling: Natascha Klootsema • Voor verkoopadressen zie pag. 125

Dé oplossing voor die altijd rondslingerende spullen in de hal: deze stoere 
manden van het Zweedse label Korbo. Er hangt een aardig prijskaartje aan, 
maar dan heb je ook wat. Elke mand is namelijk gemaakt uit slechts één 
ijzeren draad, waardoor er geen sprake is van losse onderdelen die eventueel 
kapot kunnen gaan. Kortom, de manden gaan jarenlang mee. Goud, koper  
en zilver zijn de kleuren waaruit je kunt kiezen. Ook leuk: een mix van  
deze drie. Manden verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 87,50, ophangsysteem voor aan de wand 

vanaf € 21,90 (northboundstore.com)

Keurig bij elkaar
Dreamkey is een fijn adres voor stylish bureau-
accessoires. Kijk maar naar deze tray met een  
mini-klembord (klem niet meegeleverd) en een 
houder voor potloden, liniaal, schaar en pennen. 
Eromheen is ruimte voor bijvoorbeeld een gum, 
nietjes of paperclips. Handig: in de gleuf voor 
het klembordje kun je je telefoon neerzetten  
en er is ruimte om de kabel van je oplader netjes 
weg te werken. Bye-bye rommelig bureau!
Bureau-tray € 34,95 (dreamkeydesign.nl) 

En waar laat je de dingen die je wilt bewaren dan? In deze 
juten mand bijvoorbeeld. Mooi op de eettafel, in de keuken of 
badkamer. Deze en alle andere manden van The Dharma Door 
zijn handgemaakt door vrouwen in Bangladesh, die hiermee een 
eerlijk loon verdienen. Manden in verschillende maten vanaf € 35,- (nanii.nl)

Een opgeruimd huis zorgt voor  
een opgeruimd hoofd. Net als 
deze Balans Planner. Ontwerpster 
Jisca zocht naar een manier om  
haar drukke leven meer op orde  
te krijgen. Het resultaat mag er zijn. 
Deze mooi vormgegeven planner 
helpt overzicht te creëren in het 
dagelijks leven. Vol met ruimte  
voor to-dolijstjes, notities en het 
tekenen of opschrijven van je 
dromen. Of andere dingen die  
voor jou belangrijk zijn. Ik zeg: 
onmisbaar op je bureau of in je tas!
Balans Planner in zes verschillende designs  
€ 29,50 (balansplanner.nl)

WORKSHOP

PUUR NATUUR

Baskethal

Spic & span

In balans

Uitzoeken, opruimen, afwassen... Met deze slimme tips en mooie verzamel-
musthaves is die lang-leve-de-lente-schoonmaak zo gepiept. 

SHOP & DO AT HOME

Tip: hanteer bij de voorjaarsschoonmaak de  
OHIO-regel: Only Handle it Once. Oftewel: creëer  
geen bak met ‘nog over na te denken-spullen’, 

maar beslis meteen of je iets wilt houden of niet. 
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Natascha Klootsema is trendwatcher en eigenaar van de 
website flavourites.nl - feelgood shops & experiences.  
Elke maand deelt ze de leukste webshops, workshops, 

pop-up shops en conceptstores met ons.

Shoppen en beleven met 

Natascha



Meer weten? Kijk dan op lessonsinharmony.nl
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Mooi minimalistisch

Stal servies of verzamelde 
schatten netjes uit achter  
deze semi-transparante 
deurtjes van draadglas. 

Vitrinekast van Ferm Living  
€ 1.349,- (wonenmetlef.nl)

Opbergzak van Tellkiddo € 17,95 (villahoera.nl)

Multi-trap
Klimgeitjes kunnen er heerlijk in 

klauteren. Een matras of wat dikke 
kussens eronder en je kinderen 

hebben thuis hun eigen klimmuur. 
Maar als opbergplek is dit wandrek 

ook ideaal. Dankzij bijpassende 
canvas opbergzakken, organizers 
en ‘aanhaakplanken’ is er genoeg 

ruimte voor boeken, speelgoed, 
luiers of billendoekjes. Nieuw is het 

losse bureaublad, waarmee je van 
het rek een leuk mini-bureau maakt. 
Kaos Endeløs Wall Bar vanaf € 105,-, bureaublad 

€ 105,-, opbergzak € 25,-, organizer en  
plank beide € 30,- p.st. (grasonderjevoeten.nl)

Een eerste indruk maak je maar één keer. Met deze sobere kapstok van Deens zorg je in 
elk geval voor een opgeruimde binnenkomer. Hij is gemaakt van naturel geperst hout en 
wordt geleverd met zes stevige haken. Extra haken bijbestellen? Ze zijn er in verschillende 
kleurencombinaties. Kapstok inclusief zes haken € 69,95, set van zes S-haken vanaf € 11,95 (deens.nl)

Stop maar  
in de zak
Weer ‘ns iets anders 
dan een plastic bak, 
deze grote opbergzak.  
Hij is gemaakt van 
oersterk gerecycled 
kraftpapier en er passen 
héél veel knuffels, 
poppen, blokken en 
verkleedkleren in.

Even opladen
Dit oplaadstation van uitvinderssite 
quirky.com maakt een eind aan 
losse snoertjes en rondzwervende 
telefoons en tablets. Je plaatst de 
elektronische apparaten eenvoudig 
op dit dockingsstation en sluit ze 
aan op een van de vier usb-poorten, 
zodat ze kunnen opladen. De 
snoeren zijn netjes uit het zicht en 
alle apparaten staan overzichtelijk  
bij elkaar. Oplaadstation € 39,99 (quirky.com)

Je kent hem misschien nog wel van tv: Dennis Storm.  
De voormalig presentator en programmamaker heeft 
een voorliefde voor minimalisme en functioneel design, 
die hij deelt in dit boek. Hij geeft de nodige inspiratie om 
te ontspullen, maar gaat vervolgens nog een stapje verder. 
Door te laten zien wát, en vooral hoeveel, een minimalistische 
levensstijl je kan brengen. Weg ermee van Dennis Storm € 14,99 
(unieboekspectrum.nl)

Doe als Dennis

Maaike Fris
Professional organizer

Maaike is KonMari-consultant. Dat betekent 
dat ze professional organizer is volgens de 
methode van de Japanse opruimgoeroe  
Marie Kondo. In 2017 volgde ze hiervoor 
een speciale training in de Verenigde Staten. 
Maaike: “De KonMari-boeken waren al 
populair in ons land, maar het uitzenden van 
de KonMari-serie door Netflix deed er nog  
een schepje bovenop. Niet zo gek, want juist  
in deze hectische tijden zijn steeds meer 
mensen op zoek naar rust en ontspanning.  
Als je huis een chaos is, kun je stress ervaren. 
Rust om je heen is rust in je hoofd! De basis 
van de KonMari-methode is dat je alleen 
de spullen houdt waarvan je blij wordt. Het 
opruimen begint dan ook met een stukje 
bezinning: wat is je doel, hoe ziet jouw ideale 
leven eruit? Vervolgens ga je opruimen 
per categorie. Je start met je kleding en 
verzamelt alles op één plek. Omdat je zo 
wordt geconfronteerd met wat je allemaal 
hebt, kun je beter kiezen wat je wel en niet 
wilt houden. Daarna ruim je je boeken, 
papieren, ‘komono’ – Japans voor overige 
spullen – en dingen die voor jou emotionele 
waarde hebben op. In deze volgorde. Door 
de KonMari- opruimmethode leer je meer te 
waarderen wat je bezit. Vaak doen mensen 
wel de helft van hun spullen weg en leven 
daarna veel opgeruimder.”

Spic & span

MUSTHAVE 

SCHATZOEKEN

PORTRET
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