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het digitale magazine voor jouw kinderkamer
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Goed voor 
elkaar
Hier is-ie dan. Het allereerste Bibelotte 
magazine, boordevol inspiratie, weetjes, 
interviews en tips. Gewoon, omdat het 
zonde is al dit leuks voor mezelf te houden!

Zo deel ik ons favoriete gezinsrecept met je 
en zie je hoe ik samen met mijn kinderen mijn 
vingers aflikte bij zelfgemaakte rocky roads van 
chocolade (aanrader). Verder krijg je volop stylingtips voor 
jouw baby- of kinderkamer en ook van onze knip-en-fröbel 
DIY word je vast vrolijk. En dan nog iets: blader snel naar 
pagina 32 voor het verhaal van kleuranaliste Saskia Huiting. 
Wat doet kleur met je psyche? Welke tint kies je voor welke 
ruimte? Ik mag het nu van mezelf wel verklappen: er komt 
een heus kleurenpalet voor Bibelotte aan! 

Tot slot bedank ik je voor je donatie bij het downloaden van 
dit magazine. Ik heb ervoor gekozen elke euro door te sluizen 
naar Stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zorgt 
ervoor dat kinderen die het minder goed hebben dan die van 
ons - en van een kinderkamer alleen maar kunnen dromen - 
zicht krijgen op het onbezorgde leven dat ze verdienen. 

Jij een dosis maak- en leesplezier, zij een stukje hoop op een 
betere toekomst. Goede deal lijkt me. Geniet ervan!

Jacoline Tip: in het magazine 
vind je deze knoppen op 

de producten. 
Klik hierop en shop het 

product. Handig! 

https://actie.hetvergetenkind.nl/actie/bibelotte-voor-mooie-kinderkamers
https://www.bibelotte.nl
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We delen onze visie om een kinderkamer tijdloos 
in te richten waarbij we rekening houden met de 
interesses van het kind. Hoe pas jij dit praktisch 
toe in jouw ontwerpen?
“Ik sta heel erg voor rust in de kinderkamer door 
het maken van een goede basis met behang en 
kleuren. In een rustige kinderkamer is er letterlijk 
meer ruimte voor je kind. Voor creativiteit, dromen, 
spelen, ontwikkelen én de interesses op dat moment. 
Ga je aan de slag met een kleurenpalet en behang? 
Bedenk dan of je keuze voor langere tijd past bij je 
kind. Kies je voor behang met een tijdloos patroon 
en gedempte verfkleuren, dan heb je hier veel langer 
plezier van. Met de styling kun je dan nog alle kanten 
op. En daarin is ook zeker ruimte voor de interesses 
van je kleine! Zoek het in de details, dan kun je het 
kamertje makkelijker laten meegroeien met je kind.” 

Vanaf het eerste begin dat ik Elina op 
Instagram ging volgen, was er een 
klik. Elina maakt prachtige content en 
heeft oog voor detail. Daarnaast kan 
zij als geen ander een sfeer creëeren 
en dit vangen in beeld. Niet voor niets 
dat Elina de vaste ‘huisstylist’ van 
Bibelotte is! Ik stel haar 5 vragen over 
haar werk en haar passie.

In gesprek met... 

... van elina styling.
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Elina in 
het kort
Elina is kinderkamerstylist 
pur sang. Haar creaties zijn te 
herkennen door het gebruik van 
zachte en frisse kleuren welke 
samengaan met subtiele contrast 
kleuren.

Als eerste creëert Elina een goede 
basis waarmee je lang vooruit 
kunt. Dit wordt aangevuld met 
jouw persoonlijke en misschien 
wel unieke items. Hierdoor wordt 
de kinderkamer van jouw kind 
passend en uniek!

Instagram @elina.styling 
www.elinastyling.com

https://www.instagram.com/elina.styling/
https://www.elinastyling.com
https://www.bibelotte.nl/a-60695590/behang/behang-bloemenzee-mini-blauw/
https://www.bibelotte.nl/a-62283323/accessoires/kussen-zonnebloem/


98

Wat zijn voor jou de belangrijkste punten om een 
goede basis neer te zetten?
“De meeste sfeer in een kamertje, zit hem in de 
keuze voor behang en kleuren. Maar ook de keuze 
voor een rustige vloer helpt enorm mee. Wanden 
en de vloer zijn de grootste oppervlakten in een 
kamertje en maak je hiervoor de juiste keuzes, dan 
vullen mooie accessoires alleen nog maar aan.”

“Ik ben een voorstander van less is more in de 
kinderkamer. Investeer liever in een paar mooie 
items (van kwaliteit en meer waarde) dan in een 
heleboel goedkope rommeltjes. Daarmee krijgt je 
kinderkamer een veel rijkere uitstraling en zo heb 
je er veel langer plezier van. Als je het hebt over 
een goede basis dan past Bibelotte daar natuurlijk 
perfect bij. De behangprints zijn tijdloos waardoor 
ze met het kind meegroeien.” 

Wat zijn jouw tips om een leuke speelhoek te 
creëren in de woonkamer?
“Een speelhoekje in de woonkamer blijft voor veel 
ouders een lastige match met hun interieur. Je gunt 
je kind een fijne plek om te kunnen spelen in de 
woonkamer. Maar de woonkamer is ook voor jou 
een plek om te ontspannen. Een fijn speelplekje 
maken waar zowel jij als je kleine blij van worden, 
dat kan echt!”

“Kies voor veel opbergruimte, waar je kinderen 
ook makkelijk zelf hun speelgoed uit kunnen halen. 
Losse manden zijn hiervoor heel handig. Maar 
ook een speelmeubel met lades is ideaal, zoals de 
speelbank van Bibelotte. Eind van de dag gaat alles 
-hop- zo de bakken en manden weer in.
Van mij mogen volwassen interieurs best wat 
minder serieus. En kinderkamers mogen best 
wat meer ‘volwassener’. Gebruik een vrolijk, 
maar neutraal behang of kleurenpalet rondom je 
speelhoekje. Dan creëer je niet alleen een leuke 
speelplek voor je kind, maar maak je ook je eigen 
interieur iets speelser. “

Welke “miskopen” zie je vaak voorbij komen?
“In mijn ogen laten we ons nog wel eens te veel 
leiden door trends. Trends zijn heel erg leuk: 
ze zorgen voor nieuwe ontwikkelingen en de 
prachtigste producten. Maar trends zijn niet altijd 
de beste keuze voor jou en je kind. Ik spreek 
tijdens mijn adviezen regelmatig moeders, die een 
kleurtrend of thema hebben gekozen voor kun 
kinderkamer. Hoe leuk het er ook uit zag op dat 
plaatje, in hun eigen interieur worden ze er toch niet 
blij van. Zorg dat je interieur en kinderkamers echt 
van jullie zelf blijven. Maak een goede basis waar 
je lang plezier van hebt, met ruimte voor af en toe 
nieuwe styling. Een beetje minder trends en vooral 
veel van jezelf!“

Heb je nog een tip om je kamertje zo rustig 
mogelijk te houden?
“In een rustige kinderkamer is eenheid heel 
belangrijk. Stem de keuzes die je maakt voor verf, 
behang, de vloer en accessoires zo goed mogelijk 
op elkaar af. Dit kan je doen door voor jezelf een 
collage te maken. Wist je dat er volop handige (en 
gratis) apps zijn die je hiervoor kunt gebruiken? Zet 
als eerste verfkleuren en behang in de collage, en 
voeg er vervolgens mooie accessoires aan toe. Je 
ziet gelijk of het een match is! Een heel leuke manier 
om met het kamertje bezig te zijn. Maar je voorkomt 
er ook een heleboel miskopen mee :)”

“De meeste “De meeste 
sfeer zit hem sfeer zit hem 

in de keuze voor in de keuze voor 
het behang en het behang en 

kleuren”kleuren”

“Zoek het in de “Zoek het in de 
details, dan kun details, dan kun 
je het kamertje je het kamertje 

makkelijker laten makkelijker laten 
meegroeien met meegroeien met 

je kind. ”je kind. ”

Canva, de app die jou 
helpt in het creëren van 

jouw kinderkamer

Op pagina 10 staat een 
gebruiksaanwijzingen

https://www.bibelotte.nl/a-60735328/behang/bloemenzee-groot-blauw/
https://www.bibelotte.nl/a-60695540/behang/behang-regenbogen-blauw/
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     •  Download de Canva app op je telefoon
     •   Verzamel alvast wat mooie afbeeldingen / 

producten / kleuren / behang op je telefoon, 
waarbij je wilt gaan kijken of ze mooi bij elkaar 
passen

Stap 1 Zoek een template waarbij je meerdere af-
beeldingen kunt toevoegen. Tip: je kunt ook zoeken 
op moodboard, dan stelt Canva meerdere opties 
voor. Ik kies hier voor het template met de 
vierkantjes en de rondjes. 

Stap 2  Je hebt nu het template geopend. Klik op 
de afbeeldingen in de vakjes om deze te vervangen 
door eigen afbeeldingen. Ook kun je de rondjes aan-
passen in kleur. Wil je wat meer vierkante vakjes? 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Wanneer je een kinderkamer gaat inrichten zie je 
vaak door de bomen het bos niet meer. Zo veel 
keuzes en zo veel mogelijkheden. En wat past 
goed bij elkaar en hoe voorkom je dat het geen 
allegaartje wordt? 

Mijn tip: maak een moodboard! Met de app Canva 
is dit een fluitje van een cent. En zie je in één oog-
opslag of al je favoriete accessoires, behang en 
kleuren met elkaar matchen. 

Elina legt je stap voor stap uit hoe jij een eigen 
moodboard kunt maken. 

Selecteer het rondje en verwijder het. Klik op een 
vierkante vorm en kopieer en versleep deze in je 
moodboard. 

Stap 3 Nu gaan we de afbeeldingen uit het 
moodboard vervangen voor eigen afbeeldingen. Klik 
op een afbeelding en selecteer onderaan je scherm 
‘vervangen’. Onder de tab ‘uploads’ kun je zelf 
afbeeldingen uploaden via de paarse button ‘upload 
media’. Je kunt de afbeeldingen dan ook nog wat 
verschuiven of bijsnijden. 

Stap 4 Voeg alle foto’s, producten en behange-
tjes in die je mooi vindt. Door ze allemaal bij elkaar 
te zien in één moodboard, kun je controleren of 
alles leuk bij elkaar matcht. Speel hier net zo lang 

mee tot je een mooi eindresultaat hebt gevonden. 
Als laatste kun je het rondje nog gebruiken om een 
mooie verfkleur uit te kiezen. (Meerdere kan na-
tuurlijk ook). Klik op het rondje, onderaan je scherm 
verschijnt weer een balkje met opties. Klik/tik op het 
gekleurde vierkantje. 

Stap 5 Je krijgt nu allemaal kleuren te zien. Canva 
maakt zelf al suggesties voor kleuren, uit de afbeel-
dingen van je moodboard. Maar je kunt natuurlijk 
ook zelf een mooie kleur kiezen. Selecteer je favorie-
te kleur. 

Je moodboard is nu af! Het moodboard kun je 
opslaan door rechtsbovenin je scherm op het 
icoontje met het pijltje omhoog te klikken. 

Stappenplan voor een Canva moodboard



12 13

Inspiratie 
voor jouw 
babykamer
Een klein wondertje op komst! Eén van de leukste 
voorbereidingen is (vind ik) het inrichten van de babykamer. 
Kleuren kiezen, de mooiste producten verzamelen en het 
uitzoeken van de meubeltjes. Als het je eerste kindje is, is 
alles nog nieuw en onbekend. Mijn belangrijkste tip: volg 
je gevoel. Alleen dan ontstaat er een ruimte waarin jij je 
comfortabel voelt en waarin je je kindje met liefde en zorg 
kunt omringen.

foto’s moodboard

https://www.bibelotte.nl/a-56245930/behang/behang-vissen-zeegroen/
https://www.bibelotte.nl/a-42433955/behang/behang-wieber-stone/
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    Verzamel plaatjes en foto’s van 
babykamers die je mooi vindt. Je kunt een 
Pinterest bord aanmaken, op Instagram 
foto’s opslaan (wist je al dat je hiervoor ook 
een apart album aan kunt maken?) maar 
natuurlijk ook oldskool knippen en plakken. 
Uiteindelijk zul je zien dat je steeds weer op 
dezelfde stijl terug komt. 
 
Kies een kleurenpalet waarmee je een basis 
kunt maken, extra kleur toevoegen kan dan 
met accessoires. Het voordeel hiervan is 
dat de basis met je kindje mee kan groeien. 
In het interactieve kleurenpalet vind je 
heel fijne basistinten waarmee je heel veel 
kanten op kan gaan. 
 
Kies voor handgemaakte of unieke 
accessoires ipv prullaria. Koop liever een 
paar mooie accessoires waar zorg en 
aandacht aan is besteed. Je zult merken 
dat je hier veel blijer van wordt, wanneer je 
bewuster kiest, heeft het product voor jou 
veel meer waarde en heb je minder snel de 
behoefte om het te vervangen. 
 
Kijk eens op de zolder bij je familie, in de 
schuur of in de kelder. Op zoek naar een 
mooie oude stoel van oma, een dekenkist 
van je oudoom of een schilderij van tante. 
Hiermee maak je babykamer persoonlijk. 
Items met emotionele waarde zijn de 
spreekwoordelijke kers op de taart. 
 
Tot slot. Niets is fout. Alles mag en durf te 
combineren.

Behang 
vissen 

zeegroen

https://www.bibelotte.nl/a-56245930/behang/behang-vissen-zeegroen/
https://www.bibelotte.nl/a-56245930/behang/behang-vissen-zeegroen/
https://www.bibelotte.nl/a-56245930/behang/behang-vissen-zeegroen/
https://www.bibelotte.nl/a-60077397/behang/behang-zeebries-blauw-denimblauw/
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Met elke verjaardag is het vaste prik. En niet alleen met verjaardagen, regelmatig staan 
ze bij ons op tafel. Rocky Roads. En steevast krijg ik de vraag; heb je een recept? Eigenlijk 
is het te makkelijk om er een recept van te maken. Ik verwijs altijd naar dit recept van Uit 
Paulines Keuken maar je kunt naar hartelust variëren. Samen met Saartje en Olivia ging ik 
aan de slag. Zelfs zonder kook-skills kan jij dit, leg de chocolade maar vast klaar! 

Ingrediënten voor  
25 blokjes

  -   1 blikje gecondenseerde melk
  -   350 gram melkchocolade
  -   150 gram pinda’s  

(of andere noten)
  -   100 gram gedroogde cranberry’s
  -   2 handjes mini marshmallows en/of 

andere snoepjes die je lekker vindt.
 
Zo maak je het

 1.   Verwarm de gecondenseerde 
melk in een pannetje totdat het 
iets indikt.

 2.   Breek de chocolade in stukken en 
voeg die toe aan de melk.

 3.   Als alle chocolade gesmolten 
is, voeg je de noten en de 
cranberry’s toe en als laatste de 
mini marshmallows. Meng het 
geheel door elkaar. Garneer met 
de overige snoepjes.

 4.   Neem een ovenschaal of 
vierkante bakvorm en bekleed 
deze met bakpapier.

 5.   Giet het mengsel in de vorm en 
druk het stevig aan.

 6.   Laat het minimaal 2 uur opstijven 
in de koelkast en snijd het in 
stukken.

Een favoriet recept 
bij ons in de keuken

https://uitpaulineskeuken.nl/recept/rocky-road-fudge
https://uitpaulineskeuken.nl/recept/rocky-road-fudge
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Fabriek Fris maakt de pittenzakjes en knuffelkussentjes 
voor Bibelotte. Een paar vragen aan de oprichters van 

deze sociale werkplaats: Kim, Rosan en Moniek.

Vanuit welke gedachte zijn jullie Fabriek Fris 
gestart? 
“Vanuit de liefde voor het vak én mensen. We 
werken graag samen met Nederlandse ontwerpers 
die een eerlijke productie belangrijk vinden. We 
kunnen als Nederlandse samenleving op nog zo 
veel vlakken dingen beter doen. Bewustzijn creëren 
is momenteel gelukkig al volop aan de gang. Maar 
ook het vakmanschap van de confectie vinden wij 

geweldig om te doen, helemaal in samenwerking 
met zo’n fijn team als wij hebben. Er wordt 

veel van elkaar geleerd en natuurlijk veel 
gelachen. Zoals ze bij ons ook wel 

zeggen; we zijn als een familie. Ook 
de waardering van onze klanten 
vinden we belangrijk. Het is echt 
superleuk als onze klanten hier 
met een goed gevoel de deur uit 
lopen. Ook voor ons team, we 
zien hun gezichten opleven bij een 
compliment van de klant.”

Kunnen jullie iets meer vertellen 
over de mensen die hier werken en 

op welke manier zij geholpen worden? 
“Binnen het team van Fabriek Fris werken 

nu voornamelijk Syrische mannen, maar de 
samenstelling verandert door de tijd heen continu. 
Verschillende gemeenten plaatsen mensen binnen 
ons atelier voor een werkervaringstraject. Dit 
betekent dat zij met behoud van uitkering een 
tijd bij ons aan de slag gaan. In die tijd helpen 
en ondersteunen wij ze en zo kunnen zij zich 
ontwikkelen op de werkvloer. We helpen ze 
bij Nederlands leren praten bijvoorbeeld, maar 
geven ook extra begeleiding bij de inburgering, 
ondersteuning bij het brieven schrijven en de 
administratie. Na een goed afgerond traject zijn 
deze mensen klaar om bij ons, of buiten het atelier, 
betaald aan de slag te gaan. De meeste mensen 
binnen ons team hebben al veel ervaring in de 
kledingproductie en voelen zich hier meteen thuis. 
Maar we leiden hier ook mensen op.  

Per schoolperiode hebben we een tot drie stagiaires 
van het RijnIJssel die hier ervaring komen opdoen. 
Een superleuke combinatie met de rest van het team 
omdat zij hun ervaring kunnen delen én Nederlands 
praten.”

Hoe gaan jullie te werk met z’n drieën? 
“Wij zijn het uitvoerend bestuur van Fabriek Fris. 
Dit betekent dat we samen met ons team op 
de werkvloer aan het werk zijn, wij begeleiden 
iedereen en nemen met z’n drieën de bestuurlijke 
beslissingen. We hebben alle drie veel ervaring 
binnen de fashionindustrie, op het gebied van textiel 
– met specialisaties en linnen en linnen blends, 
grafische vormgeving en het productieproces.”

En wat willen jullie bereiken met Fabriek Fris? 
Bijvoorbeeld over vijf jaar? Wat is dus eigenlijk 
jullie missie?
“De missie van Fabriek Fris is: het inspireren 
en innoveren, en als kenniscentrum kunnen 
functioneren. En het creëren van eerlijke confectie 
natuurlijk. We willen ons inzetten voor eerlijke 
confectie vanuit alle hoeken. Dit omvat onder meer: 

  •  duurzame stoffen 
  •  eerlijke productie 
  •  goed omgaan met textielafval 
  •  kennis over een eerlijke textiel industrie
  
Over vijf jaar zien we onszelf als een middelgrote 
fabriek waar we veel creaties kunnen maken voor 
ontwerpers, en waar we aan iedereen kunnen laten 
zien dat het maakproces ook op deze manier kan. 
We willen tegen die tijd kunnen terugkijken op nu 
en zien dat we een positieve impact hebben gehad 
binnen de confectie. En dat we door ons werk meer 
bewustzijn bij consumenten hebben gecreëerd 
waardoor ze echte eerlijke kleding zijn gaan kopen. 
Ook willen we ons de komende jaren specialiseren 
in het goed verwerken van textielsnijafval.”

www.fabriek-fris.nl

Tekst Mirjam Rosema-Verhulst

https://www.fabriek-fris.nl
https://www.bibelotte.nl/a-56761665/accessoires/knuffelkussen-zeegroen/
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Onze pittenzakjes worden gemaakt 
van restmaterialen en gevuld met rijst, 
peulvruchten en een vleugje lavendel. 
De zakjes zijn ideaal om mee te spelen, 
goed voor de motorische ontwikkeling 
en geven de creativiteit van je kind een 
boost! Wat je er zoal mee kunt doen?  
We hebben de leukste speeltips voor je 
op een rij gezet.

Zakjes overgooien
Wie zegt dat je een bal nodig hebt om over te gooien 
naar elkaar? Onze pittenzakjes zijn lekker zacht en 
vervormbaar, komen niet hard aan en zijn makkelijker te 
vangen door kleine kinderhandjes dan een bal. Met twee 
zakjes, die je tegelijkertijd naar elkaar gooit, verhoog je 
de moeilijkheidsgraad van de oefening. Dat wordt dus 
vaker bestellen bij Bibelotte, zodat je genoeg zakjes in 
huis hebt!

Pittenzakjes in potjes of pannen gooien
Dit spelletje kun je alleen doen of samen met vriendjes 
of vriendinnetjes. Door de zakjes gericht te gooien, oefen 
je de oog-handcoördinatie. En dat is niet alleen handig 
voor kinderen die op basketbal of korfbal zitten.

Lopen met een zakje op je hoofd
Speelpret verzekerd kan ik je melden! Het wordt extra 
leuk (lees: hilarisch) als je een parcours uitzet door de 
kamer en met een pittenzakje op je hoofd de trap op 
en af of de bocht om moet. Opa’s, oma’s, tantes… laat 
iedereen gezellig meedoen. Niet alleen goed voor de 
motoriek, maar ook nog eens voor de lachspieren.

Met zakjes bouwen
De fantasie van kinderen kent geen grenzen. Sta 
dus vooral niet versteld als je zoon of dochter in dit 
pittenzakje de ideale zitzak voor de Barbie of Playmobil 
poppetjes ziet. Of het zakje gebruikt tijdens het spelen 
met Lego of de blokken. 

Warm zakje voor ontspanning
Na inspanning volgt verdiende ontspanning. Leg het 
zakje even op de verwarming en hij fungeert prima als 
kruik. Leg het opgewarmde zakje in je nek - of waar je 
dan ook warmte wilt - en genieten maar! 

om de pittenzakjes 
te gebruiken. 
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Behang fruitig roze
€79,95 per rol (2 banen) 

Knutselaar

De knutselaar is voor 
een beetje gekkigheid 
niet bang. Combineer 
verschillende prints met 
uitgesproken kleuren. Durf 
te experimenteren! Kies 
accessoires die de aandacht 
vragen zoals een groot 
wandkleed of luchtballonnen 
boven het bed. 

Vestingh muurverf
Diamond Dust NO. 232

Dekbedovertrek Onder de 
bloemen €59,95 per stuk

Raduga Grez Groenten set
€59,95 per set 

Wandkleed Rabbit Grow slowly 
€150,00 per stuk

Telraam van Woodinout 
vanaf €25,00

Vraco balloon lamp
vanaf €57,00

Thema’s voor kinderkamers zijn een hot item. Trends als 
jungle en dieren zie je veel voorbij komen. Ik ben niet altijd een 
voorstander van trends. Waar ik wel een voorstander van ben 
is om de kamer in te richten voor jouw kind. Met zijn of haar 
interesses. We zetten 3 thema’s op een rijtje met bijbehorende 
producten. Het kan je helpen om de kamer van je kind aan te 
laten sluiten op zijn of haar belevingswereld. 

Klik op de foto om naar de shop te gaan!

Shoppinggids

Bibelotte kleurenpalet

3040-Y10R

3020-Y60R

3010-B90G

https://www.bibelotte.nl/a-58675714/behang/behang-fruitig-roze/
https://vestingh.nl/products/diamond-dust-no-232-new-limited-shades?_pos=1&_sid=a7f81cbd1&_ss=r
https://www.bibelotte.nl/a-57574135/kinderbeddengoed/dekbedovertrek-onder-de-bloemen-okergeel/
https://www.psikhouvanjou.nl/products/raduga-grez-groente-set
https://studioloco.eu/collections/walltapestries/products/walltapestrie-rabbit-grow-slowly
https://woodinout.net/shop/
https://studiovraco.com/product/vraco-balloon-lamp/
https://vestingh.nl/products/diamond-dust-no-232-new-limited-shades?_pos=1&_sid=a7f81cbd1&_ss=r
https://www.psikhouvanjou.nl/products/raduga-grez-groente-set
https://www.bibelotte.nl/a-58675714/behang/behang-fruitig-roze/
https://studioloco.eu/collections/walltapestries/products/walltapestrie-rabbit-grow-slowly
https://woodinout.net/shop/
https://www.bibelotte.nl/a-57574135/kinderbeddengoed/dekbedovertrek-onder-de-bloemen-okergeel/
https://studiovraco.com/product/vraco-balloon-lamp/
https://leomoon.nl/product/leo-moon-exclusive-rotan-kinderkeukentje-opbergbox/
https://vestingh.nl/products/ams-leaves-no-602-powderbox?_pos=1&_sid=1a0a74568&_ss=r
https://studioloco.eu/collections/wallposters/products/canvas-schoolposter-with-wooden-magnetic-frame-eat-yr-greens
https://www.tapispetit.com
https://www.saartjeprum.nl/ferm-living-mand-pear-large.html
https://www.saartjeprum.nl/byon-ballon-wit-small.html
https://www.saartjeprum.nl/byon-ballon-dusty-red-small.html
https://vestingh.nl/products/diamond-dust-no-232-new-limited-shades?_pos=1&_sid=a7f81cbd1&_ss=r
https://studiovraco.com/product/vraco-bunny-lamp/
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Buitenkind

Dromen over grote avonturen. 
Slapen in de zee en een 
klimwand naast je bed. In de 
kamer van het buitenkind kan 
dat allemaal. Kies voor prints 
met dieren en natuurlijke 
vormen. Door de de kleuren 
fris en rustig te houden krijg je 
eenheid.

Hoeslaken Biscuit
€27,50 per stuk

Camera Fanny & Alexander
Foto @stephanievanvuuren

OYOY Kleed, leeuw
€89.95 per stuk

Endeløs Setup #4
€499,00 set up vier

Behang Berend Bootje blauw
€79,95 per rol (2 banen) 

Behang Zeebries stone/antraciet 
€79,95 per rol (2 banen) 

Dekbedovertrek Diep in de zee 
€59,95 per stuk 

Bibelotte kleurenpalet

Dromertje

Zachte pastels en ronde 
vormen. De kinderkamer van 
het dromertje straalt rust en 
warmte uit. Gebruik aaibare 
stoffen en lichte kleuren om 
dit gevoel te versterken. 

Behang Regenbogen nude
€79,95 per rol (2 banen)

Opbergkrat midi ceam
€14,95 per stuk 

Behang Cappuccino
€79,95 per rol (2 banen) 

Behang Sprinkles nude 
€79,95 per rol (2 banen) 

Hoeslaken terracotta
€27,50 per stuk

Behang Ochtendgloren 
€79,95 per rol (2 banen) 

Bibelotte kleurenpalet

Vloerkleed Julie Pink  
€99,95 170 x 120 mm

1002-Y  

2005-B20G

1005-Y60R

4020-Y10R

 3020-Y60R

6010-B10G

https://www.bibelotte.nl/a-57575164/kinderbeddengoed/hoeslaken-eenpersoons-biscuit/
https://reigerenderaaf.nl/product/lion-rug/
https://www.vtwonen.nl/bloggers/prchtg/acrobatiek-in-de-kinderkamer/
https://www.bibelotte.nl/a-62846906/behang/berend-bootje-blauw-denimblauw/
https://reigerenderaaf.nl/product/lion-rug/
https://www.bibelotte.nl/a-57575164/kinderbeddengoed/hoeslaken-eenpersoons-biscuit/
https://www.itskaos.com/product/endel-s-setup-4/
https://fannyandalexander.co.uk/products#booksandtoys
https://www.bibelotte.nl/a-60695531/behang/behang-regenbogen-roze/
https://www.psikhouvanjou.nl/products/aykasa-opbergkrat-midi-ceam
https://www.bibelotte.nl/a-60074287/behang/behang-ochtendgloren-roze/
https://www.mylittlecarpet.nl/product/tapis-petit-vloerkleed-julie-pink-170-x-120-cm/
https://www.bibelotte.nl/a-60695531/behang/behang-regenbogen-roze/
https://www.psikhouvanjou.nl/products/aykasa-opbergkrat-midi-ceam
https://www.bibelotte.nl/a-60074287/behang/behang-ochtendgloren-roze/
https://www.mylittlecarpet.nl/product/tapis-petit-vloerkleed-julie-pink-170-x-120-cm/
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Jacoline: Een “Gooise vrouw” die handelt in rotan uit Indonesië. Die 
vind je niet elke dag, hoe is het zover gekomen? 
“Haha, dat is een goede vraag! Het idee om rotan te importeren 
is ontstaan uit een eigen behoefte. We waren net verhuisd van 
Amsterdam Centrum naar Bussum. Ik zocht een rotan hoofdbord voor 
een van mijn dochters en kon er in Europa geen vinden. In Australië 
zag ik geweldige kinderkamers voorbij komen met rotan items. Het 
idee liet me niet los en daarom ben ik ze uiteindelijk zelf uit Indonesië 
gaan importeren. Eerst alleen de hoofdborden, later kwamen daar 
onder andere stoelen, bedden, wiegjes en een volledige kinderlijn bij.“

Madeleine: Hoe is dat bij jou gegaan? Volgens mij kom je uit een 
creatief en ondernemend nest? 
“Dat klopt, mijn moeder maakte heel veel kleding zelf. Ze reed stad 
en land af op zoek naar de mooiste stoffen. Als ik iets leuks zag 
dan kon zij het maken. We groeiden op naast ons autobedrijf en het 
ondernemen is ons met de paplepel ingegoten. Ik wist al jong dat je 
hard moest werken om je doel te bereiken. En ik leerde van mijn vader 
hoe belangrijk het is om contact met je klanten te hebben.” 

Jacoline: Is er weleens een moment dat je de hele handel op straat 
wilt zetten en voor een baas wilt gaan werken?
“Oh zo vaak. Het kost veel tijd en energie om een eigen bedrijf in de 
markt te zetten. Zeker in het begin had ik non-stop het gevoel dat 
mijn gezin er bij inschoot. Wat daarbij niet hielp: de druk die ik mezelf 
oplegde om steeds bereikbaar te moeten zijn. Ik wilde alle verkochte 
items direct verzenden en mailtjes indien mogelijk binnen 10 minuten 
beantwoorden. Ik was voor mijn gevoel 24/7 aan het werk. Na de 
masterclass Minimalistisch Ondernemen van Ilona Annema viel het 
kwartje: ik ben eigen baas en bepaal mijn eigen regels. Er kwam 

In gesprek met... 

... van Leo&Moon.

https://leomoon.nl/product/leo-moon-exclusive-rotan-bureautje-met-kruk/
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een werktelefoon en die ligt in de avond / 
weekenden in de kast. Verzenden doe ik nu 
nog maar 1 à 2 keer per week.” 

Madeleine: Wat was in die 15 jaar 
ondernemerschap voor jou het grootste 
leermoment?
“In de eerste jaren groeide Bibelotte heel erg 
hard. Binnen een paar jaar had ik personeel, 
een magazijn, een showroom en stond ik 
op beurzen. Dat in combinatie met 3 kleine 
kinderen was heel pittig. Ik leerde dat groot 
zijn niet altijd te maken heeft met succesvol 
zijn. Bibelotte was succesvol maar ik voelde 
me steeds ongelukkiger. Het moment dat 
ik de knoop doorhakte en kleinschaliger 
verder wilde gaan, is een belangrijk keerpunt 
geweest. Een aantal jaren focuste ik alleen op 
de webshop, hierdoor kon ik veel thuis zijn. 
Nu de kinderen wat groter worder, is er weer 
ruimte om Bibelotte te laten groeien.“

Jacoline: Staan bij jou de kinderkamers vol 
met rotan? 
“Ja, al wordt het nu weer wat minder. De 
meiden kunnen geen rotan meer zien, haha. 
In het begin deed ik alle fotografie zelf hier 
in huis. Een nieuwe container betekende 
een nieuwe collectie en dan werden de 

kinderkamers weer volledig omgegooid. Het 
fotograferen en de styling zijn nu uitbesteed 
dus de rust hier in huis is wat dat betreft 
wedergekeerd. Ik vind het wel nog steeds 
leuk om te zien hoe mijn meiden op nieuwe 
items reageren, hoe ze ermee spelen, hoe 
ze het gebruiken. Maar steeds een nieuwe 
slaapkamer omdat mama weer wat bedacht 
heeft, dat doen we niet meer.”

Madeleine: Betrek jij je kinderen/partner bij 
het ontwerpen van een nieuwe collectie? 
“Heel lang was Bibelotte echt mijn ding, 
Nico mijn man supporte me maar hij had zijn 
handen vol aan zijn eigen bedrijven. Sinds 
een tijdje heeft hij de dagelijkse leiding van 
zijn bedrijf uit handen gegeven en nu pakt hij 
werk bij Bibelotte op. En zonder dat ik daar 
echt bewust van was, voelt het als een droom 
die uitkomt. Samenwerken om Bibelotte naar 
een volgend level te brengen. Nico gaat zich 
helemaal richten op het aansturen van de 
productie, het ontwerpen blijft in mijn handen. 
Dat kan ik niet loslaten, haha!” 

Jacoline: Wat is je motivatie om toch altijd 
door te gaan. 
“Vooral de combinatie vrijheid en creativiteit 
zijn mijn drijfveren. Ik vind mijn werk oprecht 
ontzettend leuk! Ik wil mijn dochters graag 
meegeven dat je met keihard werken je 
dromen waar kunt maken.”

En hier kan ik me echt helemaal bij 
aansluiten. Ondanks het harde werken geeft 
ondernemen ook een mate van vrijheid. Het 
volgen van je eigen pad. 

https://www.bibelotte.nl/a-62424584/kinderbeddengoed/dekbedovertrek-onder-de-bloemen-roze/
https://leomoon.nl/product/rotan-kledingrek-nine/
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Speelplekjes in 
de woonkamer 
Met 5 kinderen in huis weet 
ik als geen ander hoe je 
over het speelgoed kunt 
struikelen in de woonkamer. 

Toen ons vijfde kindje Saartje werd geboren, 
bouwden we de woonkamer een stukje uit om 
wat extra speelruimte te hebben. Hier bedachten 
we de ideale opbergbank voor al het speelgoed. 
Voor de grotere kinderen legden we er een 
matraskussen op en zo hadden we een toffe 
chillplek. 

Via Instagram kreeg ik zó veel vragen waar ik de bank 
gekocht had. Daar moesten we iets mee doen. Na lang 
zagen, testen, opnieuw tekenen, timmeren en weer 
testen werd hij goed gekeurd! Ons eigen Bibelotte 
speelgoedmeubel 

Hoe je dit multifunctionele kindermeubel ook gebruikt, 
je bent ’s avonds verlost van rondslingerend speelgoed! 
Onder de bank zitten namelijk opbergbakken met 
wieltjes zodat kinderen deze zelf heel makkelijk onder 
de speelgoedbank vandaan kunnen halen. Als jíj je 
kroost nu nog even aanleert dat ze al hun blokken en 
poppenkleertjes er aan het eind van de dag in moeten 
gooien…

Ook fijn is dat dit praktische speelgoedmeubel niet 
alleen mooi staat in de kinderkamer maar ook in de 
woonkamer, in de keuken of waar dan ook. Het meubel 
wordt veel gebruikt als TV meubel of als zitbank aan 
de eettafel. 

De prachtige houten kindertafels 
met stoel van Studio Baas zijn 
een prachtige aanwinst voor de 
kinderkamer of woonkamer. Hoe 
fijn is het als kinderen een eigen 
plekje hebben om te kleuren, te 
tekenen en te spelen.

Heb je een balkenplafond in 
de woonkamer? Schroef er een 
paar haken in en hang er ringen 
of een schommel aan. Ik kan je 
garanderen: heel veel plezier! 
Foto: @mamoesjka 
Ringen Lillagunga 

Kinderen klauteren het liefst 
overal op. Een parcour van 
stoelen, tafels en krukjes is 
nu verleden tijd. Montessori 
Climber heeft de ideale 
oplossing, een prachtig houten 
klim en klauterrek voor thuis. 

Nog meer tips om een fijne speelplek te maken in je huis.

https://www.studiobaas.nl
https://www.studiobaas.nl
https://www.studiobaas.nl
https://www.instagram.com/mamoesjka_nl/
https://www.lillagunga.com 
https://montessoriclimber.com
https://montessoriclimber.com
https://www.bibelotte.nl/a-60926782/opbergmeubels/opbergmeubel-klein/
https://www.bibelotte.nl/a-53951831/muurstickers/muurstickers-peertjes/
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Tip 1 Gebruik verftesters, 
inpakpapier en restjes stof om 
je poppenhuis te pimpen. Maar 
denk ook eens verder, zo kan 
je van sushimatjes heel leuke 
raambekleding maken. En 
gebruikten wij ijsstokjes om een 
visgraat vloer te leggen. 

Tip 2 Schaf een plintenknipper 
aan! Hiermee knip je super 
makkelijk stukjes hout en dunne 
latjes waarmee je meubeltjes 
kunt maken. Ook de visgraat 
vloer hebben wij hiermee 
helemaal op maat geknipt, je 
kunt de latjes gelijk in verstek 
knippen. 

Tip 3 Gebruik mooie prints om 
het poppenhuis een eigen stijl 
te geven. Voor ons poppenhuis 
gebruik ik het Ochtendgloren 
behang. Ik gebruik Photoshop 
om de prints op poppenhuis 
formaat te maken. Om het jou 
makkelijker te maken, vind je hier 
een download zodat je alleen 
nog maar hoeft te printen. 

Poppenhuizen zijn een echte hit in de kinderkamer. Goed voor 
uren speelplezier. En niet alleen voor kinderen want ik weet 
zeker dat de mama’s er minstens zoveel plezier aan beleven. 

Heel regelmatig krijg ik de vraag of ik een stukje behang op wil sturen 
voor het poppenhuis. Helaas gaat dat niet, de meeste prints zijn zo 
groot dat ze totaal misstaan in het poppenhuis. 

Toen ik Felou Family Houses tegen kwam leek me dat de 
perfecte samenwerking, om jullie toch de Bibelotte-prints in 
poppenhuisformaat aan te kunnen bieden. Vanaf deze week zijn een 
aantal Bibelotte-behangprints dus te koop bij Felou Family Houses. 

En nog leuker is dat je één print alvast van ons cadeau krijgt! Je 
downloadt deze hieronder. 

Bestel je het behang bij Felou Family Houses dan hoef je zelf 
niet te printen, je krijgt dan een stickervel van 41 x 28,5 cm 
(iets kleiner dan A3) thuisgestuurd waarmee je snel en handig 
het poppenhuis kunt beplakken. Met code BIBELOTTE krijg je 1 
gratis stickervel bij je order, mooi meegenomen weer!

Ik vroeg aan Greet van Style&Sugar 3 tips om zelf aan de slag te gaan met het pimpen van een poppenhuis. 
Zij maakt voor haar dochtertje Nore prachtige huizen die ze helemaal in haar eigen stijl inricht. 

download 
hier gratis dit 

printje

3 tips van Style&Sugar

https://feloufamilyhouses.nl
https://www.instagram.com/styleandsugar/
https://cdn.myonlinestore.eu/94355879-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_2_Bibelotte-poppenhuisbehang-ochtendgloren.pdf?t=1618399169
https://cdn.myonlinestore.eu/94355879-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_2_Bibelotte-poppenhuisbehang-ochtendgloren.pdf?t=1618399169
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Eén van de meest gestelde vragen 
aan Bibelotte is: hoe vind ik de juiste 
verfkleur. Iemand die daar het juiste 
antwoord op kan geven is Saskia 
Huiting van Studio Thuis.

Vertel eens iets over jezelf
“Ik ben Concept en Interior designer in Amsterdam 
en heb een grote passie voor kleur. Daarmee kun je 
perfect de sfeer bepalen waarin je je thuis voelt. Ik 
werk in Nederland maar ook ver daarbuiten. Zo was 
ik voor corona in Seoul in Zuid-Korea. Het is heel 
leuk te zien hoe het daar gaat, dan kom ik weer heel 
andere dingen tegen waardoor ik eenmaal thuis 
weer op een andere manier naar interieur kan kijken. 
Verder ben ik docent op Artemis en NIA. Ik deel mijn 
kennis graag.”

Hoe kies je de juiste verfkleur?
“Het begint met heel goed nadenken over welke 
sfeer je wilt creëren. Warm? Of juist fris? Bedenk 
ook wat bij je huis past, bij de architectuur. Ga uit 
van wat jou inspireert en maak daar een moodboard 
van, dan zie je eigenlijk al vrij snel welke sfeer en 
welk kleurbeeld bij jou past. Heel belangrijk: maak 
het moodboard sámen als je samenwoont.  

Zelf raak ik vaak geïnspireerd door beelden uit de 

Tekst Mirjam Rosema-Verhulst

In gesprek met... 

mode, maar ook in de natuur waarbij de meest 
prachtige kleurenpaletten vaak al voor je voeten 
liggen. Dan maak ik daar een heel kleurpalet van, 
en een moodboard. Wat ook helpt om een kleur 
te kiezen is: bekijk je Bibelotte-behangstaaltje en 
pik daar samen met je moodboard een kleur uit, 
bijvoorbeeld nude. En gebruik die kleur als haakje 
voor de rest van de ruimte.”

Wat kun je beter niet doen?
“Iets níet doen, níet experimenteren, te voorzichtig 
zijn, geen fout durven maken… Dat zijn eigenlijk de 
grootste fouten die je kunt maken. Want smeer je 
het op de muur en past het uiteindelijk toch niet 
goed bij jou? Dan schilder je het over. Iets meer 
lef en meer proberen, wordt vaak juist beloond. 
Kijk gewoon of het werkt. Een nieuwe bank ruil je 
minder makkelijk in dan het kleurtje op de muur. 

Ook een veelgemaakte fout is dat mensen denken 
dat kleur een vaststaand gegeven is, maar kleur 
beweegt mee met de omgeving. Je kleur kiezen 
aan de hand van een staalkaartje in tl-licht is niet 
handig. Neem het mee naar huis, hang het op 
de muur en zie wat de kleur gedurende de dag 
doet. Wat doet de lichtinval? Hoe ziet het eruit 
bij kunstlicht? En licht vanuit het noorden is weer 
heel anders dan vanuit het zuiden. En kleur moet je 
nooit separaat zien. Leg alle kleuren (vloer, muur, 
tegel, keuken) bij elkaar. Dan zie je of het klopt. Een 

Interactief
kleurenpalet
Zie pagina 36 hoe het interactieve 
kleurenpalet bij elk Bibelotte-
behang past, en hoe jij dit het 
beste kan combineren. 

http://www.studiothuis.com
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s t u d i o t h u i s . c o m

donkere vloer bijvoorbeeld kun je heel mooi combineren met andere 
donkere kleuren, lichte kleuren ter compensatie hoeft helemaal niet. 
Een groot contrast kan juist voor het oog weer onrustig worden. Maar 
het belangrijkste is: wat doet de kleur met jou?”

Welke kleuren versterken elkaar?
“Alle kleuren in kleurenfamilies verstreken elkaar. Dan neem je als 
het waren een hapje uit een kleurencirkel. Alles wat dicht bij elkaar 
ligt, versterkt elkaar. Zo creëer je een warm interieur. Maar je moet 
niet vastlopen in allerlei ‘regeltjes’. Ik adviseer ook vaak als je het niet 
durft: zoek kleuren met dezelfde soort vergrijzing bij elkaar. Dan kun je 
misschien makkelijker kiezen en krijg je een rustig interieur. Met NCS 
(Natural color system) kun je gemakkelijk vergrijzing en kleurintensiteit 
bepalen. Dat is echt een fijn handvat. Je kunt daarmee door de hele 
kleurcirkel bewegen.”

Kun je met kleur een kamer ook breder, lager of hoger doen lijken?
“Jazeker. Daar kun je heel leuk mee spelen. Als je de achterwand 
donker maakt, komt ie dichterbij. Je zijmuren licht, dan oogt het breder. 
Heb je een extreem of relatief hoog plafond? Maak een lambrisering 
van kleur, dan lijkt de ruimte wat lager en breng je de ‘menselijke 
maat’ terug. Leuk om mee te spelen dus. Heb je juist een laag plafond? 
Kleur dan je plinten in dezelfde kleur als de muur. Kortom: je kunt 
toveren met kleur. En wees niet te voorzichtig, probeer het gewoon, 
het wordt beloond!” Moodboard Moodboard 

van Saskiavan Saskia

https://www.bibelotte.nl/a-62329468/kinderbeddengoed/dekbedovertrek-ochtendgloren/
https://www.bibelotte.nl/a-60695729/behang/behang-bloemenzee-mini-nude/


38 39

Alleen bij Bibelotte

0502-G32Y
RAL 9016

1002-Y 0502-Y07R
RAL 9010

1005-Y60R

2005-B20G 2005-G10Y 3040-Y10R 2005-Y50R

6010-B10G 3010-B90G 4020-Y10R 3020-Y60R

Welke verfkleur past bij 
mijn Bibelotte-behang? 
In welke kleur kan ik mijn 
meubeltjes het best verven? 

Er gaat geen week voorbij of ik krijg deze 
vraag in mijn mailbox. En dus heb ik een heus 
kleurenpalet samengesteld, dat jou helpt bij het 
kiezen van bijpassende kleuren voor de rest van de 
kinderkamer. Zo wordt inrichten appeltje-eitje!
 
Kleurenpalet
Samen met kleurexpert Saskia Huiting heb ik 
een interactief kleurenpalet ontwikkeld met 12 
kleurnummers. Al deze kleuren matchen met het 
Bibelotte-behang. Daarnaast zijn ze ook onderling 
goed te combineren. Aan mogelijkheden geen 
gebrek! 

Van subtiel tot gewaagd
Houd je van licht of neutraal? Dan valt jouw oog 
vast op de bovenkant van het palet. Mag het wat 
gedurfder? Dan kies je kleuren uit de onderste rij. 

Ook een idee is een basis te maken met de bovenste 
kleuren, en voor een kastje of plank te kiezen voor 
een accentkleur uit de onderste rij. Alle kleuren zijn 
NCS kleurnummers, die je bij de verfspeciaalzaak 
of bouwmarkt kunt laten mengen. Leef je uit! Of 
check vooraf nog even de tips van Saskia voor het 
toepassen van kleur in je ruimte. 

Kleuradvies op maat
Twijfel je nog en wil je toch een kleuradvies 
op maat? Dan verwijs ik je graag naar Elina 
Styling. Geen kamertje is immers hetzelfde, dus 
iemand die aan de hand van foto’s kijkt welke kleur 
het best past in jouw situatie, is van harte welkom. 
Bij een kleuradvies wordt bovendien gekeken naar 
de lichtinval en de kleuren en materialen op de 
vloer, die van invloed kunnen zijn op de verfkleur.
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Stap 1 Print de DIY op stevig 
papier en knip de vormen 
netjes uit. Op de vormen staan 
vouwlijnen, hiermee kun je de 
vorm in model vouwen. 

Stap 2 Lijm ze netjes vast zodat 
je vorm 3D wordt. Maak op deze 
manier alle vormen compleet. 
Tip: laat er alvast een stuk touw 
of draad uitkomen voordat je de 
vorm dichtlijmt. 

Stap 3 Hang nu alle vormen aan 
de tak die je hebt gevonden. Dat 
kan natuurlijk ook een ring zijn. 
Of hang ze door middel van een 
dun touwtje voor het raam. 
Veel plezier ervan! 

Een regenachtige dag vraagt om een uurtje knutselen. Print deze 
DIY uit en je hebt altijd wat achter de hand wanneer je kinderen 

zich gaan vervelen. Je hebt niet veel nodig: een printer, een 
schaar, lijm, touw en een mooie tak. 

Download hier de PDF die je nodig hebt.

https://drive.google.com/file/d/1_QMI1auxr7eGfVOgGp0ORifNWSQzzheT/view?usp=sharing
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   @_familybear_

#happybibelottefriends

   @ons.familie.huis    @me.linthe.and.fajah

   @fijelle

Deel jouw Bibelotte-item met 
#happybibelottefriends en get futured!

   @junus.en.mama

   @blend_atelier    @interior_by_fran

   @tamaravervoorn

https://www.instagram.com/_familybear_/
https://www.instagram.com/ons.familie.huis/
https://www.instagram.com/me.linthe.and.fajah/
https://www.instagram.com/fijelle/
https://www.instagram.com/junus.en.mama/
https://www.instagram.com/blend_atelier/
https://www.instagram.com/interior_by_fran/
https://www.instagram.com/tamaravervoorn/


Het Bibelotte magazine is tot stand gekomen door:
Tekst - Mirjam Rosema en Typisch Fem 
Beeld - Petra van der Weiden - IAMAUREEN - Juuls Fotografie
Styling fotografie - Elina Styling
Vormgeving - Lisa Keijzer 

ColofonColofon

Alsjeblieft, een voucher 
van Bibelotte!

Dankjewel dat je het magazine hebt 
gedownload. En dat je hiermee een donatie 
hebt gedaan aan Stichting het Vergeten 
Kind. Als bedankje krijg je €5,- korting op je 
volgende bestelling bij Bibelotte (bij besteding 
vanaf €50,-). 

Code: BibelotteMagazine (geldig tot 1 juni 
2021)
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