
Mijn zen moment
Af en toe hebben we even tijd voor onszelf nodig. Met het najaar 

voor de deur beleven we ons persoonlijke zen momentje weer vooral 

binnenshuis. Met slechts enkele accenten geeft onze styliste An 

Daelmans haar eigen versie van rust weer.

TEKST: LOUISE BEVERS - STYLING: AN DAELMANS - FOTOGRAFIE: JORIS LUYTEN
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Shop the look

Bij WOONTHEATER in Blaasveld: Metalen en 

koperen trolley €545 ■ Oud glasflesje €15

Bij MELANGE THEE in Mortsel: Hario ice tea fles 

met dop en filter 750 ml €31,95 ■ Maté bowl gestreept 

€16,95 ■ Maté bowl effen €11,50 ■ Katie Alice ice tea 

glas op voet verkrijgbaar in verschillende kleuren 

€13,95 ■ Katie Alice longdrinkglas verkrijgbaar in 

verschillende kleuren €9,95

Mijn badmoment wordt omhuld door een vrouwelijke 
toets met een tikkeltje glamour. Geurkaarsen en 
theelichtjes maken het sfeervol en worden hier 

vergezeld door natuurlijke materialen.

Tip van de styliste
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De basis van de kamer vormt mijn uitgangspunt 
voor de decoratie. Zo inspireerde het hout van 
de toiletbril me om natuurlijke, doorleefde 

materialen te versterken met enkele luxueus getinte ac-
cessoires. Pampasgras siert de kamer en geeft een soort 
van nonchalance aan het geheel. Samen met de robuuste 
badbrug, het houten krukje en rotan windlicht creëert 
An de perfecte symbiose. “Ik steek de kaarsjes aan en 
terwijl de jaloezieën met het buitenlicht spelen, laat ik 
het bad vollopen. Pure ontspanning staat voor mij sy-
noniem aan verdwalen in een spannend boek met een 
kopje thee erbij, terwijl het dampende water mijn gezicht 
streelt. Een badbrug is daarom essentieel. Ik koos hier 
voor een origineel en multifunctioneel exemplaar; mijn 
houten dienblad staat zowel beeldig in de keuken als in 
de badkamer. 

Het hoeft niet altijd nieuw te zijn. Wees inventief 
met de spullen die je voor handen hebt en geef ze 

een nieuw leven in een andere setting. 

Shop the look

Bij WOONTHEATER in Blaasveld:

Oude kan emaille: €55 ■ Boodschappentas: €30 ■ 

Houten krukje €125 ■ Keramieken snijplank €60

Bij BOJET in Mortsel: Hamamdoek groen: €45 ■ 

Chilewich deurmat gestreept: €67,50

Bij MELANGE THEE in Mortsel: Katie Alice 

longdrinkglas verkrijgbaar in verschillende kleuren: 

€9,95 ■ Drinkbeker met rietje set van 2: €16,95

Tip van de styliste
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Shop the look

Bij WOONTHEATER in Blaasveld: Kookpot oud 

aardewerk €95 ■ Glazen sierpot (apotheek) €49/stuk 

■ Broodplank €55 ■ Potjes metaal bronskleur €32

Bij BOJET in Mortsel: Peugeot pepermolen 30cm 

€61 ■ Peugeot pepermolen 40cm €84 ■ Bonbini 

gastendoek/keukendoek grijs €35 set van 2 ■ Viccki 

Sawyer bordenset €39,95/4 stuks ■ Theekopje in 

zwart aardewerk €14,95 set van 2.

DETAILS EN TEXTUREN
Het pampasgras, de houten elementen en de bloe-
menprint, het zijn stuk voor stuk blikvangers. Maar 
toch dwaalt onze blik af naar een klein accent dat deze 
badkamer weelde bezorgt. De prachtige veren die een 
plaatsje kregen in de vaasjes bij de wastafel en op de-
zelfde wijze het toilet opluisteren, geven net wat meer 
cachet aan het geheel. Daarnaast zijn ook texturen cru-
ciaal in een badkamer. Verschillende badmatjes strelen 
onze voeten, een rotan mandje zorgt ervoor dat we onze 
zachte handdoeken een stijlvolle plaats kunnen geven 
en het houten krukje is naast decoratief enorm func-
tioneel. 
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Vaak staan er tientallen verschillende 
shampoo- en zeepflesjes in de douche 
of op de wastafel. De mengelmoes aan 
kleuren veroorzaakt chaos en daarom 
vind ik het essentieel om de lijn van de 
verzorgingsproducten door te trekken. 

Ik koos nu voor zwart-wit nuances, maar 
bordeaux of donkergroen passen dit najaar 

eveneens in de badkamer.
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Tip van de styliste

Shop the look

Bij WOONTHEATER in Blaasveld: Cloche brique €40 ■ 

Ronde keramieken snijplank €60 ■ Oud glasflesje €15

Bij MELANGE THEE in Mortsel: Katie Alice 

longdrinkglas verkrijgbaar in verschillende kleuren 

€9,95 ■ Kandijstokje €0,70/stuk ■ Thee Tuttu Frutti 

infusie €5,50/100 gram ■ Drankdispenser met houder 

en tapkraantje Point-Virgule €20,95 ■ Katie Alice ice tea 

glas op voet verkrijgbaar in verschillende kleuren €13,95 

■ Mathias De Ferm bamboe plateau €19,95 ■ Kommetje 

Serax: €11,40 per stuk.
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Het zijn vaak de kleinste details die de 
uitstraling van een kamer bepalen. Zo sieren 
enkele veertjes dit vaasje aan de wastafel en 
verschillende schelpen geven een maritieme 
sfeer aan.  Hoe we ons eigen zen momentje 

ook invullen, we hebben het nodig om 
onszelf af en toe op een stijlvolle manier in de 

watten te leggen. 

Tip van de styliste


