
Geen spijkers, bouten of schroeven nodig: de
kunststof panelen van het ‘Kebbin’-huisje schuift en

klikt u zelf in elkaar. Vanaf € 1.995. 
dehuisfabriek.nl
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Soms slaap je in een hotel dat zo
mooi is ingericht met oude meubels
dat je alles zou willen kopen. Helaas
blijkt dat zelden mogelijk. Een uit-
zondering daarop vormt de bed &
breakfast annex privé ontbijt - en
brunchlocatie De Stijlkamer aan de
Keizersgracht 110 in Amsterdam.
Van de stoelen tot de vazen, het
meeste in het 17de-eeuwse
grachtenpand is te koop. ‘Ik
vind het leuk om ons inte-
rieur continu te verande-
ren’, zegt mede-eigenaar
Matay de Mayee. ‘En op
deze manier creëeren we
ruimte voor nieuwe aanwin-
sten. De dingen die je bij ons ziet,
komen van onder meer de Noor-
dermarkt in Amsterdam, Franse
brocantemarkten of de kringloop.’
Andere spullen komen van een
handelaar als Piet Jonkers of de
retro meubelfabriekVitra. De
 romantische, eigenzinnige stijl
streelt de zintuigen. Ook niet-gasten
kunnen iets van De Stijlkamer aan-
schaffen. Alle koopwaar staat in 
de Instagram-etalage: 
@destijlkamer_amsterdam. DANNY POST

Meer tips: gowiththevlo.nl

Voor eerdere tips: volkskrant.nl/vintage

Verklapalarm!

 Hieronder volgt de

naam van het auto-

merk waarop de

nieuwe lamp van

designlabel Moooi

is gebaseerd. Als je

dus wilt raden welke auto net zulke karakte-

ristieke koplampen heeft als de cartooneske

ooglampjes in deze ei-vormige kroonluchter,

kijk dan eerst nog eens goed.

Niet zo moeilijk toch? BMW natuurlijk. Moooi

toonde de lamp tijdens de Salone del Mobile

in Milaan vorige maand. Of eigenlijk werd de

lamp – met de voor de hand liggende naam

Iconic Eyes – al in februari gepresenteerd.

Onder de noemer More Moooi Moments wor-

den tegenwoordig het hele jaar door nieuwe

meubels gelanceerd. Wat toch een kleine

 revolutie is, want alle andere designlabels

sparen hun noviteiten op voor de beurs in Mi-

laan. Maar Moooi kiest nu dus voor ‘meer me-

diamomentjes’. Hoe dan ook, de lamp

was door ontwerper Bernhard Des-

secker uit München bedacht voor

de lobby van het Bayerisches Na-

tionalmuseum. Maar toen artdirector Marcel

Wanders de lamp met replica’s van koplampen

van BMW (voluit: Bayerische  Motoren Werke)

zag, nam hij deze meteen op in de Moooi-col-

lectie. Leverbaar in de small-editie met 85 of

een large met 161 ‘iconische oogjes’.

moooi.com JEROEN JUNTE

Slaap en shop

Buitenhuis

Moooie 
ogen

VKant en klare 
buitenhuisjes, voor aan
het water of in de tuin.

Geïnspireerd op de schuilhutjes van schapen-
herders in de Ligurische Alpen, ontwierp Italiaans
architectenbureau Officina82 de houten StarsBOX.

Vanaf € 6.000. starsbox.it
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Buitenbed ‘Cottage’ van de 
Spaanse ontwerper Patricia Urquiola, 

prijs op aanvraag.  kettal.com

SMAAK

woontrend

vintagevondsten

woonkeuze

S 11 mei 2019
nr 922

Het houten ‘Frame House’ van ontwerper Floris
Schoonderbeek biedt een afgeschermde plek op

een open locatie, uit te breiden met dakpanelen
en een veranda, vanaf € 4.495. weltevree.eu

Op welke
auto lijkt

deze
lamp?


