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the white issue
We beginnen het nieuwe jaar met een schone lei. Er ligt een
fris wit magazine voor je waarmee je zelf alle kans hebt om je
interieur vorm te geven, eigen te maken én op te laten vallen.
In deze witte editie nemen we je mee naar het hoge Noorden
waar de dagen donker en de interieurs licht zijn. We kijken
binnen bij Instagrammer Ilona die heel subtiel met kleur speelt
in haar witte huis en we spreken kunstenares Corine. Zij begon
opnieuw en maakt prachtige kunstwerken vol beweging en
kleur.
Ook wij beginnen dit jaar opnieuw, of nou ja, eigenlijk gaan
we verder! In Maastricht hebben we de kans gekregen om
een geweldig oud fabriekspand helemaal om te bouwen
naar een gezellige woonwinkel, zonder het authentieke
industriële karakter te verliezen. Later dit jaar openen we onze
nieuwste winkel in Duiven én natuurlijk zitten we ook niet stil in
Amersfoort, Sliedrecht en Zaandam. We doen er alles aan om
je steeds weer te verrassen in een winkel die nooit stilstaat.
Bij Loods 5 is shoppen een hele nieuwe ervaring. Je vindt
namelijk niet alleen onze huismerken, maar ook de artikelen
van honderden deelnemers die allemaal een eigen karakter
hebben. Pak een winkelkar als je groot inslaat of neem je
kinderen op sleeptouw in een van onze bolderkarren.
Voor pubers en partners die écht niet meer verder willen,
hebben we schommelbanken en onze stylisten zorgen na iedere
hoek voor een verrassende sfeer of stijl. Begin jij ook opnieuw?
Tot snel bij Loods 5!
Team Loods 5
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bakery
In deze bakkerij ruikt het altijd naar versgebakken brood. Meel stuift in
het rond en iedereen is welkom aan de grote houten tafel. De kou van
de strakke witte tegels verdwijnt als sneeuw voor de zon als de warme
broodjes uit de oven komen.
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Werk aan de winkel
Deze witte industriële look zorgt voor rust waar je die het
hardst nodig hebt: in de keuken, op kantoor of in je atelier.
Houten meubels, snijplanken en kommen zorgen voor de
nodige warmte.
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Theedoek - O5 Home €4,- Opbergzak XL - Essentiel €34,95
Studiolamp - O5 Home €145,- Kruk Deng - X5 Home €50,- Kruk Kasang - X5 Home €50,Hanglamp Cinto 40 (hier afgebeeld zonder rooster) - VM-Design €189,Grespot - Bertha010 €45,- Schort streep - Scantex €19,95 Schort grijs - Scantex €19,95
Dienblad teak vintage €30,90 Weckpotten - O5 Home v.a. €2,50 Waterkoker - Smeg €149,Schep porselein - Katriens Wereld €4,65 Pollepel hout - O5 Home €1,50
Sapfles - O5 Home €1,- Theedoek witte blokjes - Katriens Wereld €5,95
Vergiet emaille - O5 Home €12,50 Broodbox wit €22,50 Bordenhouder bamboe €4,95
Bord wit - O5 Home €5,- Cookiepot - O5 Home €15,- Voorraadpot - O5 Home €15,Houten kistjes - O5 Home v.a. €7,50 Boodschappen netje - Katriens Wereld €3,75
Boek ‘Beste Broodrecepten Wereldwijd’ €19,95 Cookiepot - O5 Home €15,Keukenweegschaal retro - Ceesenco €19,95 Voorraadpot witte deksel - O5 Home €4,Citruspers porselein - Katriens Wereld €6,95 Flesje met dop - O5 Home €1,50
Papieren opbergzak wit - Essential €13,95 Deegroller - Katriens Wereld €8,95
Spatel - O5 Home €2,- Jute touw - Katriens Wereld €6,95 Snijplanken v.a. €19,95
Theepot emaille - O5 Home €17,50 Ontbijtbord - O5 Home €1,50 Mok - O5 Home €2,Kom - O5 Home €5,- Waterkaraf wit €59,95 Ovenschaal wit €18,50 Broodplanken v.a. 7,95
Voorraadpot - O5 Home €15,- Koksmessenset incl. magnetisch messenblok - Laguiole €99,95
Mok mosterd - Naco €5,95 Kom mosterd - Naco €7,95 Kom - O5 Home €1,50
Grote kom Nomad - U.N.C. €24,95 Deegroller - O5 Home €7,50
Plateau marmer - New Routz €39,95 Zeef - Chefaid €5,95 Vaas - Van Dijk & Ko €24,50
Vintage houten tafel - Van Dijk & Ko €425,- Kruk Denver - New Routz €119,95
Lijsten croissant, brioche en taart eigendom stylist
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shop

Beugelpot
O5 Home v.a. €1,50

Vergiet emaille
O5 Home €12,50

Wandlamp Hudson
O5 Home €85,-

Eetkamerstoel NYC
Kick Collection €169,-

Oud Chinees krukje
New Routz €139,Trolley Bakery large
New Routz €495,-

Kruk Cook medium
X5 Home €125,-

Pollepel olijfhout
O5 Home €4,-

Snijpank
O5 Home €7,50
Spatel olijfhout
O5 Home v.a. €3,50

Houten bord
vtwonen €29,95

Bijzettafel White Stone M
Zuiver €129,-

on
Madis
e lamp
Staand e €125,m
O5 Ho

Barkruk AAS32 High
Hay €235,-

Servies bamboe
O5 Home v.a. €1,50

Poef Scoobie
O5 Home €85,-

Houten kistje
O5 Home v.a. €7,50
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Vitrinekast Washington
New Routz €995,-
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food

hangop
met slagroom
ZO MAAK JE HET:
Maak de theedoek goed nat en maak
‘m met knijpers vast aan de kom.
Giet de yoghurt in de theedoek en laat het uitlekken
in de koelkast. Dek de kom af met folie.
Laat de yoghurt 8 uur uitlekken.
Gooi het water in de kom weg
en schep de hangop in een flinke kom.
Snij het vanillestokje in de lengte open en schraap het
merg eruit. Roer het merg door de hangop.
Klop in een andere kom de slagroom met de suiker
stijf. Spatel de slagroom voorzichtig door de hangop
en serveer met vers fruit, granola
of een andere lekkere topping.

DIT HEB JE NODIG:
Kom
Schone theedoek
Plastic folie
Wasknijpers
1 l volle yoghurt
250 ml slagroom
4 el suiker
1 vanillestokje
Topping naar keuze

Pot papier-maché links - Serax v.a. €51,60
Marmeren snijplank - New Routz €27,50
Houten snijplank €7,95
Pot papier-maché rechts - Serax v.a. €46,70
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shop
Hanglamp Cinto 35
VM-Design €169,-

Placemat Ella
Home Delight €10,50

Eettafel Odette
X5 Home €695,-

Stoel Fiber Wood
Muuto €299,Stoel Panton
Vitra €259,-

Kruk rond
Kitchen Trend Products €69,95

Krukje Iza
X5 Home €50,-

Serviesset Lake
House Doctor v.a. €217,50

Krukje Deng
X5 Home €50,-

Eettafel Major
Design 5 v.a. €1.550,-

Trolley Bakery
New Routz €199,-

Bijzettafel White Stone L
Zuiver €169,-

Etagère Reno
New Routz €259,-

Outline U-poot, set van 2
vtwonen €149,-

Stoel 13EIGHTY - Hay €199,- Stoel NEU13 - Hay €209,Vintage café stoel €59,- Hanglamp Nor - Label 51 €124,95
Tafel Slide €995,- Stoel J104 - Hay v.a. €195,-
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Saladeschaal bamboe
O5 Home €10,-

Stoel NEU13
Hay €209,-

Kofﬁe opschenkset
Rebellenclub €99,95
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the
In deze wasserette wil je wel de hele dag rondhangen, wachtend tot je garderobe weer
schoon en fris uit de trommel komt. Je vindt de geur van verse was niet alleen rondom de
wasmachine, maar ook in heerlijke geurstokjes en kaarsen. Wasdag? Yes please!
18
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Laundry:
a never ending story
20

Lockerkast Discover €499,- Wasmand Botticelli €21,95
Prullenbak Touch - Umbra €19,95 Staande kapstok - Umbra €119,Paperbag XL - Goodies by Tamara €29,99
Laundry Basket - Hay v.a. €29,- Toolbox - Vitra €29,Wire Basket - Ferm Living v.a. €55,- Kapstok Loopstand - Hay €198,95
Verpakking wasmiddelen eigendom en ontwerp Ontwerpstudio 5
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Verschillende schoonmaakborstels
v.a. €1,95 - Katriens Wereld

Keep your
house clean
enough to be
healthy, but
dirty enough to
be happy

DIY

cleaning products
afwasmiddel

castille zeep + lavendelolie + tea tree olie
glasreiniger

witte azijn + water + citroenolie
houten vloer reiniger

schoonmaakazijn + water + pepermuntolie
gootsteenreiniger

schoonmaakazijn + baking soda + essentiële olie
luchtverfrisser
Trolley Roll - House Doctor €174,50
Verpakking wasmiddelen eigendom en
ontwerp Ontwerpstudio 5

warm water + baking soda + essentiële olie (grapefruit)
badkamerreiniger

schoonmaakazijn + water + essentiële olie (citroen)
22
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comfort
De Scandinaviërs zijn meesters in het creëren van warme,
knusse huizen in de meest barre omstandigheden.
We kijken de kunst bij ze af en laten je kennismaken met
hygge en lagom: gezelligheid en balans.
24

Rendierhuid - Just Another Shop €139,Vloerkleed Surface - Linie Design €259,Tafellamp Milk - &Tradition €163,Vloerkussen IM zeegras - AAI made with love €69,Vloerkussen jute €59,50
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shop
Kussen Richstitch
Hinck €55,-

scandi
basics

Storage Container
Hay v.a. €15,-

Hanglamp glas
Hübsch €199,95

Kussen Wicker
Hinck €55,Fauteuil Mariposa
Cuero Design €980,Tafellamp Moody
Zuiver €89,50

Olifantenpoep poster ijsbeer
NADesign €39,95

Dressoir Oak
Hübsch €599,95

Boek Peter Lindbergh
Loods 5 Kunst €59,99

Eettafel Glimps 180/240x90
Zuiver €899,-

Boek Peaks Of Europe
Loods 5 Kunst €39,99

Je mooiste eye-catchers krijgen een ereplaats
op dit basic kastje.

Bijzettafel Duke
NORR11 v.a. €179,-

Krijtverf kalkmat Steppe
Home Made By v.a. €9,-

Bureau met lades
Hübsch €449,Vaas VAS XL
Onshus €49,95

Dressoir - Hübsch €549,- Hand - Hay €24,Container S - Hay €15,- BOOM L - Onshus €24,95
Tafellamp concrete JWDA - Menu €179,95
Frame oak A4 - Moebe €39,95 Boeken - Loods 5 Kunst
Poster LouLou Avenue excl. lijst - Loods 5 Kunst €49,Schoenen eigendom stylist
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Vloerkleed rond
O5 Home €195,-

Stoel J110
Hay €259,-

Poster Silhouette 02
LouLou Avenue v.a. €29,-

Zitelement Moto
X5 Home €495,-

Bank Master leer
Design 5 v.a. €1.956,-
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Schuif de tv, computer en mobieltjes even uit
beeld. In deze kamer heerst rust dankzij het
neutrale kleurenpalet en de lichte houtsoorten.
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Bank Master leer - Design 5 v.a. €1.956,Vloerkleed Asko - Design 5 €234,95
Kussen off white - Hinck €41,50
Kussen Guides - Be Pure Home €34,95
Kussen off white grove weving - Hinck €55,Kussen safari - Hinck €35,Sjaal - Alpaca Loca €49,Poster Silhouette 02 - Amelie Hegardt v.a. €29,Salontafel Around XL - Muuto €795,Mok Groove set van 4 - Ferm Living €34,Kaarsenhouder - Onshus €22,95
Kaars €3,85
Kaarsenhouder wit €15,95
Droogbloemen - Cozy Ibiza €9,95
Kast - Hübsch €299,Kalf Juul - Marga van Oers €139,95
Vaas wit - Lifestyle €29,95
Vaas glas - Hübsch €54,95
Tafellamp Note - House Doctor €199,50
Vaasje wit €9,95
Tafelklok Lena - Karlsson €69,95
J110 Chair Beuken - Hay €259,Stoel AAC22 - Hay €235,Stoel Soft Edge Wood - Hay €329,Stoel Form MA - Normann Copenhagen v.a. €270,Stoel Jointly - Be Pure Home €149,Eettafel Samt - Sav & Okse v.a. €750,Bank Samt - Sav & Okse €400,Hanglamp Silk Pendant - Frandsen v.a. €192,-
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lagom

shop

Hanglamp Bell Large
Normann Copenhagen v.a. €310,-

Bureau eiken
Hübsch €429,95

Lagom (spreek uit als ‘laa-góm) betekent zoiets als ‘niet te veel en niet te weinig’, of ‘precies genoeg’. It’s all about
balance. En terwijl hygge draait om een moment op de dag, is lagom meer een manier van leven. Door het Zweedse
fenomeen toe te passen in je leven, houd je alles in balans.
Wandplank Kandy
Zuiver €79,50

Bamboe mand
Hinck €59,95

Vaas Swango
FÉST €42,Wollen plaid Ralph
Klippan €75,Linnen dekbedovertrek
O5 Home v.a. €100,-

Kast Queens staal
VM-Design €695,-

Kussen Jersey String
Hinck €45,-

Kussen Woven
Hinck €59,95

Eetkamerstoel Jane
X5 Home €250,-

IJslandse schapenvacht
Just Another Shop €69,-

Display kastje eiken
Hübsch €599,95
Vloerkleed Lampang
Yoshiko Home v.a. €119,95

Kussen Gaya
Yoshiko Home €29,95
Spiegel bamboe
Hinck €129,95
Bijzettafel Bella Eiken
Hay v.a. €214,95

Bamboe krukje
Hinck €99,95
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Vloerlamp
Hübsch €249,95

Sofa N701 3-zits
Ethnicraft €1.549,-

Vaas Facet - FÉST €58,- Hanglamp Groove - Puik €150,Poster Sunkissed by LouLou Avenue - Loods 5 Kunst €49,Vloerkleed IM naturel - AAI made with love €207,Vloerkleed IM shaggy wool - AAI made with love €275
Ledikant Daisy - Loods 5 Slapen €1.275,Linnen dekbedovertrek - O5 Home v.a. €100,Kussen woven - Hinck €59,95 Stoel Bok - Ethnicraft €399,-
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food

let’s get
cozy

De nieuwe basics? Dat zijn de
tinten van graan en havermout.
Grijs is er al genoeg in de
winterse luchten.

smørrebrød
met haring
ZO MAAK JE HET:
Besmeer het roggebrood
met gezouten boter en beleg
vervolgens met een flinke
laag hüttenkäse en zure of
zoute haring uit een pot.
Verdeel hierover enkele stukjes
zeekraal.

Smørrebrød is een
traditioneel Deens
lunchgerecht dat bestaat
uit een beboterde snee
roggebrood, die rijkelijk
belegd wordt.

DIT HEB JE NODIG:
Roggebrood
Gezouten boter
1 pot zure of zoute haring
1 bakje hüttenkäse
Zeekraal
Eventueel zout en/of peper

Stoel J104 - Hay €195,Stoel Form - Norman Copenhagen €240,Stoel AAC22 - Hay €235,Stoel J110 - Hay €259,Eettafel €1.295,- Vaas €34,95
Kandelaar wit €15,95 Kaars €3,85
Mok Kyoto - HK Living €7,95
Bestekset goudkleurig 16-delig - Bitz €129,95
Placemat linnen - Home Delight €6,95
Servies v.a. 1,95,-
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thuis bij

Ilona

De meeste
aankopen die
Ilona en Daniel
doen zijn
weldoordacht,
spullen waar
ze écht blij van
worden dus.

@mamoesjka nl
De Tilburgse Ilona woont samen met man Daniel, zoons Tycho en Fender én twee
hondjes in een knusse Tilburgse tussenwoning. Na een grondige verbouwing heeft het
interieur van de voormalige huurwoning plaatsgemaakt voor rustige kleuren, veel hout en
Scandinavische meubels. Haar huis is altijd spik-en-span en ze leeft hyper-minimalistisch…
Grapje natuurlijk, maar ze vertelt wel graag hoe haar huis zo lekker clean blijft.
34
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‘‘Spullen
weggooien vind
ik zonde, dus
ik kijk liever
of ik er iemand
anders blij mee
kan maken. Heel
veel spullen gaan
bijvoorbeeld naar
mijn moeder!”

Aanpak
“We hebben echt geluk gehad met dit huis, we konden
het goedkoop kopen waardoor er budget overbleef
om alles te verbouwen. We konden het helemaal eigen
maken en opnieuw beginnen.” Vertelt Ilona. Toch heeft
het huis er niet altijd zo clean en rustig uitgezien.
De klepbank bij de eettafel is bijvoorbeeld ook knalroze
geweest! “Eigenlijk gaan we weer terug naar het begin,”
legt ze uit. “Er komen steeds meer natuurlijke kleuren in
huis, maar de basis blijft wit.”
Ilona had vroeger een webshop voor vintage meubels
en sommige daarvan vind je nu nog in haar huis.
Die handelsdrift is ze overigens niet verloren, want ze
verkoopt zonder scrupules de eettafel als ze een andere
heeft gezien. Ilona hecht zich niet aan spullen, maar
het kleine kandelaartje van haar oma is heilig.
“Daar maken de kinderen weleens grappen over als
ze binnen aan het spelen zijn, dan hoor ik ‘mam, je
kandelaar!’ en trap ik er mooi niet in.
Daar ben ik heel zuinig op.”
36

Keuzes en kleuren
Het is je misschien opgevallen, in het huis
van Ilona vind je geen planten.
Heeft ze geen groene vingers? Jawel
hoor, het ontbreken van planten is zelfs
een hele bewuste keuze: “Ik had een hele
grote pannenkoekplant, maar die heb
ik aan ons mam gegeven, ik werd er
kriegelig van! Ik zit toch een beetje in een
bepaalde kleurstijl. Als ik iets leuks zie dat
knalgroen is, vind ik dat heel leuk, maar
dat groen gaat gewoon niet passen.
Planten vind ik dus ook niet echt passen,
doe mij maar van dat dooie spul, dat is
ook groen!”

Mamoesjka
Je kent Ilona misschien beter als
@Mamoesjka op Instagram!
Vanuit haar huiskamer in Tilburg deelt
ze haar interieur over de hele wereld.
Ze is onvermoeibaar bezig om haar
huis steeds weer te veranderen, met
nieuwe kleuren op de muur en zo nu
en dan een ander behang.
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Opgeruimd
Een huis met twee kinderen én twee honden,
dat kan toch eigenlijk niet zo opgeruimd
zijn? Wél met de juiste opbergruimte volgens
Ilona. “Alles wat je ziet, is wat we hebben.
Behalve dan de spullen in de secretaire en
je wilt misschien niet in de klepbank kijken…”,
vertelt Ilona. “Natuurlijk ligt ze er weleens
een houten treinrails door het hele huis, maar
die wordt ook weer netjes opgeruimd”, vult
ze aan. “Er staat hier ook een doos duplo
op zolder, maar ik geef liever iets meer uit
aan speelgoed dat op een eerlijke manier is
gemaakt van duurzame materialen. Dat kun
je als het niet meer gebruikt wordt ook nog
doorgeven of verkopen. Er komen in ieder
geval geen plastic Disney kastelen in huis!”

“Er komen in
ieder geval geen
plastic Disney
kastelen in huis!”
38

Shop in de stijl van Ilona
Plaid Vietnam Days
AAI made with love €62,Wandplank Pollie
Olli Ella €29,95
Haak The Dots
Hay v.a. €19,90

Poster Sunkissed by LouLou Avenue
Loods 5 Kunst €49,-

Hek puzzel natuurlijk
Wooden Story €34,95

Vaas Blob XL
Zuiver €35,-

Kussen Vintage Noon
AAI made with love €45,-

Voor een opgeruimd huis is les 1 om geen
impulsaankopen te doen. Ilona: “Je moet
dus niet naar de winkel voor een pak
schoonmaakdoekjes en thuiskomen met
kandelaars, vazen en frutsels. Dan loopt je
huis al snel vol.” De meeste aankopen die
Ilona en Daniël doen zijn weldoordacht,
spullen waar ze écht blij van worden dus.
Nog een laatste tip, maak van opruimen
een ritueel! “Voordat we gaan slapen, ruimen
we meestal met z’n allen even het huis op.
Kussens recht, speelgoed in bakken, dat
scheelt al een hoop! Spullen weggooien vind
ik zonde, dus ik kijk liever of ik er iemand
anders blij mee kan maken. Heel veel spullen
gaan bijvoorbeeld naar mijn moeder!”

Stoel J104
Hay €195,-
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graphics
In een wit interieur draait alles om contrast. Zie je huis als een groot wit canvas en geef
de juiste meubels of accessoires een donkere tint. In een licht huis, krijgt juist donker alle
aandacht! Wie is er bang voor een beetje zwart?
40
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Bank Kansas - Design 5 v.a. €2.519,Kussen Ginea - House Doctor €59,50
Kussen leer zwart - Goodies by Tamara €49,99
Vloerkleed - O5 Home €295,Salontafel - Bodilson €274,95
Bijzettafel €99,- Vaas €29,95
Fauteuil Siko - Design 5 €659,Vloerlamp Tribecca wit - O5 Home €150,Vloerlamp Patt zwart - Dutchbone €199,Vloerlamp Eclipse - Dutchbone €139,Vloerkleed - Home Delight €189,Bijzettafel brons cube - VM-Design €715,Tafellamp - Nordal Denmark €149,Schaal - Yoshiko Home €24,95
Diverse posters en lijsten - Loods 5 Kunst
Boeken - Loods 5 Kunst
Hond - Marga van Oers by Loods 5 Kunst €99,95
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art
gallery
We vullen ons zwart-witte interieur aan met kunst in zwart
en wit. Pure vormen en concepten, zoals lijntekeningen en
heldere fotografie, voorkomen afleiding.
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Kast Queens - VM-Design €695-, Vaas barrel €25,Vaasje grijs - House Doctor €16,95 Vaas Embrace €24,95
Bunny/fox - Loods 5 Kunst €119,95 Glazen doosje - Home Delight €26,95
Glazen doosje - Home Delight €9,95 Miniatuur Panton chair - Vitra €155,Vaas messing geo - HK Living €29,95 Storytiles Hertengroet - Loods 5 Kunst €27,50
Willem Waerts explorer mk3 - Loods 5 Kunst €445,- Kaars €3,85
Kandelaar Santos S - Lifestyle €14,95 Kandelaar Santos M - Lifestyle €19,95
Kandelaar Alvy S - Lifestyle €16,95 Theelicht Embrace - €10,95
Vaasje Embrace €18,95 Vaas €8,95 Schaal - Serax €74,35
Boeken - Loods 5 Kunst Stone men Salo - Studio Höft €24,95
Kaars in keramieken pot - O5 Home €7,50 Glazen windlicht - Home Delight €21,95
Bloempot - UNC €44,35 Vaas Nimble kink - Present Time €32,50 Beker - Gusta €3,95
Theepot Fika - Gusta €24,95 Fauteuil Nikki - Zuiver €489,Vloerkleed Asko - Linie Design €235,- Lamp cube long €119,95
Lamp cube geo €109,95 Ronde spiegel €329,Epoxy schilderijen - Corine van Voorbergen by Loods Kunst v.a. €300,-

Loods 5 Kunst
Bij Loods 5 kunst zoeken we altijd naar nieuwe kunstenaars
met een frisse blik op kunst of vormgeving. LouLou Avenue
bijvoorbeeld, die met haar minimalistische lijntekeningen
iedere wand weet te versieren. Of Willem Waerts, hij verandert
kapotte skeletten van dieren in echte kunstwerken.
Uniek werk
Sommige stukken op onze kunstafdeling zijn uniek, je vindt
ze nergens anders en we hebben er maar één van. Leuk, want
daarmee geef je jouw interieur een authentieke twist.
Prints
Kleine beurs? Ook dan vind je een mooi werk voor aan de
muur op onze kunstafdeling. De prints en posters zijn vaak al
verkrijgbaar voor minder dan vijftig euro. Daarom wissel je ze
regelmatig en bestel je ze gewoon online. Handig!
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ART
HAS
NO
RULES
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THE WINE
AND DINE
CLUB

Stoel Panton - Vitra €259,- Tumbler Glas - Pols Potten €23,Tumbler Wijnglas - Pols Potten €23,- Pitcher Karaf - Pols Poten €75,Vaas Honkadonka - Finnsdottir 154,50 Schenkkan Jug Kasar - Dutchbone €49,50
Fauteuil Ostra - X5 Home €350,- Eettafel €769,- Poef Bassy - X5 Home €125,Tafel Marble King ‘90 - Zuiver €899,- Hanglamp Gibson - Home Delight €75,Hanglamp Lou Lou - Home Delight €75,- Hanglamp Grace - Frandsen v.a. €204,Hanglamp Monkey - Seletti v.a. €290,-
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Hanglamp Gibson
Home Delight €75,Wandlamp Swing brass
House Doctor €209,50

Hanglamp Drift
Home Delight €55,-

Tafel Marble King 90’
Zuiver €899,-

Spiegel Raj
v.a. €45,-

Klok Time Bandit
Zuiver €139,-

Leren hoofdbord
Loods 5 Slapen v.a. €325,Poef Bassy
X5 Home €125,-

Eames House Bird
Vitra €169,-

Bijzettafel Marble Power
Zuiver €119,Kaars
O5 Home €3,50

Bijzettafel Brute
Dutchbone €295,-

Muurverf extra mat Houtskool
Home Made By v.a €9,-

Tafellamp brass
Hübsch €179,-

Fauteuil Ostra
X5 Home €350,-

Bijzettafel Cupid Marble
Zuiver €79,-

Vloerkleed Mars
Zuiver €499,-

Kussen velvet
O5 Home €25,-

bizarre
collections
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Dressoir Travis - Zuiver €1.295,- Tafellamp Honey - Frandsen €230,- Geurkaars - Loods 5 Goods & Goodies Kaars €3,85 Geurstokjes - O5 Home €10,- Struisvogel vitrine XL - €329,95 Vaas
Jaguar €22,90 Kandelaar peacock feet S €15,95 Vaas confetti €7,90 Vaas - House Doctor €16,95 Hagedis in zwarte lijst - Loods 5 Kunst €70,- Vaas Facet - FÉST €55,- Vaas Bubba’s M €33,95
Tafellamp - Madam Stoltz €189,-

Vitrinekast Miller
X5 Home €795,-

Geurstokjes
O5 Home €10,-

Trolley Use small
House Doctor €199,50

Bestekset Austin Vintage
Amefa €69,95

Geef gekke, leuke, eigen, vertrouwde, subtiele, ordinaire, ouderwetse,
nieuwe of gewoon heel bijzondere accessoires in hetzelfde kleurenpalet
een plekje bij elkaar en je krijgt een verrassend mooie verzameling!

Toilettasje velvet
O5 Home €15,-

Tafellamp Flowerpot VP3
& Tradition €299,-
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Corine van Voorbergen

Corine van Voorbergen

Fotografie: Marije Waij

Materiaal
Corine is altijd al creatief geweest, eerder maakte ze bijvoorbeeld
schilderijen met pastelkrijt. Nu probeert ze iets nieuws, ze liet zich voor dit
nieuwe project inspireren door marmer en natuursteen in interieurs: “Stenen
hebben hele mooie natuurlijke vormen, die vormen wilde ik nabootsen. Ik
ging naar mijn favoriete kunstenaarswinkel om te vragen welke materialen
zouden passen
bij dit werk en kwam terecht bij vloeibare verven.”
Beïnvloedbaar
De lagen verf en inkt worden gegoten in de gouden lijst, een proces dat
zelfs voor de kunstenares steeds weer verrassend uitpakt. “Afhankelijk van
wat er in de lijst gebeurt en of ik tevreden ben, bouw ik de lagen steeds
verder op.” Dit is geen snel proces, want iedere laag moet een nacht drogen.
“De materialen laten zich tot zekere hoogte sturen”, vertelt Corine. “Ik heb
mijzelf de technieken, gevolgen en reacties van het mengen van mediums
en middelen eigen gemaakt, maar mijn materialen laten zich nooit volledig
sturen. Eigenlijk ben ik bezig met een soort scheikunde”, legt ze uit. “Als ik de
verf op een bepaalde manier giet, beweeg of laat verlopen dan gebeurt er
iets bijzonders. Het eindresultaat wordt bepaald door factoren die buiten
mijn creativiteit liggen, want de verf en pigmenten blijven in beweging tot
het werk is uitgehard.”
Atelier
Met de soms grote werken van Corine, is werken vanuit huis een uitdaging.
Toch is ze gewoon begonnen in de woonkamer. “Dat zag eruit als een scène
uit de serie Dexter, de hele kamer moest iedere keer weer afgeplakt worden
met folie.” Binnenkort betrekt ze haar eigen atelier van 70 vierkante meter
in de oude Honig-fabriek. Die ruimte heeft ze nodig, want ze schildert op
tafels. “Staand schilderen werkt niet, want dan loopt de epoxy uit de lijst.
Daarom werk ik op tafels en soms, met heel grote werken, ook op de grond.
Mijn nieuwe atelier wordt echt een lekkere creatieve ruimte!”

Door haar werk in een meubelmakerij kwam kunstenares Corine van Voorbergen in aanraking
met epoxyhars. Ze ging op zoek naar een manier om haar liefde voor kleuren en vormen vast
te leggen in werk dat vol zit met beweging en kleur, bevroren in de epoxylaag en liefdevol
afgewerkt met een gouden rand.
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Fotografie: Marije Waij

Verstilde
beweging

Fotografie: Eduard Nijgh

Ook voor de nog lege wanden van het huis waar Corine samen met steun
en toeverlaat Marc woont, heeft ze grote plannen. “Er hangen nu nog hele
verzamelingen aan de muren, zoals een borduurwerk van mijn oma. Maar
ik ben nu ook voor het eerst bezig om iets groots voor onszelf te maken!”
De 29-jarige Corine volgde een creatieve opleiding in
Amsterdam, maar koos daarna voor de hotelschool.
Na verschillende omzwervingen trok haar creativiteit
en nieuwsgierigheid haar naar een nieuwe carrière.
Ze exposeerde op ArtZaanstad, verkocht haar werken
op de Affordable Art Fair en stelt haar werk over de
hele wereld tentoon. Je vindt haar werk bij Loods 5
Amersfoort & Zaandam.
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Voorraadpot basic €3,50 Jampot groot €5,- Karaf €2,50
Wijnglas €1,25 Weckpot basic €3,50 Sapfles €1,Weckpot witte deksel 3,- alles O5 Home
Opberger Grandy - Wesco €69,Citrupers €119,95
Bewaardoos Volumia - Mepal v.a. €2,99

storage
solutions
We gaan ontbijten, lunchen of uitgebreid koken. Dan is het wel zo
handig om in één oogopslag te zien waar alles staat. In deze keuken
kun je gasten ontvangen, want hij mag gezien worden!

tip 01
Haal een labelmaker
en flink wat tape en
benoem alles wat je
in huis hebt.
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Opbergmeubel Uten.Silo - Vitra €289,Schaar Phi Scissors - Hay €25,- Keukenschaar - Hay €6,Kwasten v.a. 8,75 Knijpers - Katriens Wereld €3,95
Zwarte metalen klem €8,50 Potloden in koker - Loods 5 Goods & Goodies €1,Nietmachine messing - Kikkerland €19,95 Schaar Spring - Nomess Copenhagen €22,Schaar groen €12,95 Flessenborstels - Katriens Wereld v.a. €3,35
Kleurpotloden in koker - Loods 5 Goods & Goodies €1,- Zwart-wit touw - Katriens Wereld €3,95
Portemonnee - Zusss €14,95 Messing clip (set van 3) - Kikkerland €14,95

vertical
organizer

Welke tips gebruik jij om orde
in de chaos te scheppen?

tip 03

tip 07

tip 11

Stuur iedereen het
huis uit, haar in een
staart, de muziek
hard aan en opruimen
is opeens leuk!

Haal al je lades en
kasten leeg en begin
dan met sorteren:
weggooien, repareren
of bewaren. Ruim
pas in als alles is
gesorteerd.

Te weinig
kastruimte in huis?
Hang kleding die
je aan open rekken
hangt op kleur!

tip 04
Kaft je boeken in
één kleur of zet ze
achterstevoren in de
boekenkast, dat oogt
een stuk rustiger.

tip 02
Geef spullen
een plek en
leg ze ook
op die plek
weer terug.
Zoeken kost
tijd.

tip 08
Niet verplaatsen
maar opruimen!

Stop riemen,
kettingen en andere
accessoires in
stapelbare dozen.

tip 05

tip 09

tip 13

Vraag jezelf bij
kleding die je
een jaar niet hebt
gedragen af of je er
nog blij van wordt.
Nee? Weg ermee!

Regenachtige dagen
zijn perfect voor
een grondige
schoonmaakbeurt!

Zet of leg ook
eens accessoires
en kussens weg.

tip 06
Transparante
schoenendozen zorgen
voor overzicht in je
kledingkast.
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tip 12

tip 14
tip 10
Geef elk gezinslid
een eigen lade, plank
of mand zodat het
opgeruimd blijft.

Maak je ‘opruimplan’
niet te complex.
Dus geen bakjes in
dozen, die in lades
zitten, die weer in
een kast staan die
weer op zolder staat.

55

opgeruimd
staat
netjes

Stellingkast Triple Sideframe
Noodles Furniture €799,-

Locker 3-deurs
vtwonen €449,-

Kast One Step Up
Normann Copenhagen €495,-

Weggooien, weggeven of
keurig opbergen? Voor
iedere sloddervos is er een
passende oplossing om toch
opgeruimd te wonen.
Ladenblok York
New Routz €495,-

tip 15
Kies voor
manden en
dozen in
één kleur,
dat oogt
rustiger.
Kast Yoko
KidsDepot €149,95

Kast Build
Zuiver €139,-
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Stellingkast Zigzag Sideframe
Noodles Furniture €979,-

Boekenkast High On Wood
Zuiver €479,-
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shop
Bedframe Tipi - Childhome €89,95
Dekbedovertrek Artic Friends - Snurk €59,95
Tafel Mouse - NoFred €190,Tafellamp Grid - Zuiver €59,90
Fietskrat - Urban Proof €16,99
Dierenkop schaap €44,95
Papieren 3D puzzel beer - Assembli €25,Opbergbox Brick4 - Lego €28,99
Muurdecoratie Dream - Meri Meri €18,Spaarpot dinosaurus - Kitchen Trend Products €39,95
Hanglamp €69,95
Knuffel Alpaca - Jollein €12,95
Eames Elephant - Vitra €215,Loopfiets First Go Balance - Banwood €149,Poef gebreid - Collectione €45,-

Trekspeeltje mammoet
Kids Concept €42,95

Plaid vos
Kussoo Kids €69,-

Is een witte kinderkamer streng? No way! Met deze
vriendelijke dierenvormen en warme stoﬀen zijn jouw
kleintjes ook klaar voor de winter. Kies voor wit houten
speelgoed, dat kan tegen een stootje én misstaat niet
in de kamer van je mini-me.

Wandtegel Winter Op Komst
StoryTiles v.a. €27,50

Dekbedovertrek Artic Friends
Snurk €59,95

Commode Bliss
Coming Kids €499,-

Wandplank Bliss
Coming Kids €89,-

Bedframe
Childhome v.a. €119,95

warm
mini-malism

Dekbedovertrek
Nobodinoz €89,95

Schaapkleedje
O5 Home €30,-

Slaapzak Gold Bubble
Nobodinoz €49,95

Kinderservies Jungle
O5 Home €10,-

Spaarpot dino wit
Kitchen Trend Products €39,95
Opbergmand
O5 Home €20,-

Mouse tafel
NoFred €190,-

Eames Elephant
Vitra €215,-

Baby slofjes Bunny
Jelly Cat €22,-
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Knuffel Perry Polar Bear
Jelly Cat €31,95

Sorteerbord natuurlijk XL
Wooden Story €34,95

Mouse Chair
NoFred €160,-
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WINKELS

Je vindt onze winkels net buiten de stad. Handig, want hierdoor zijn we goed bereikbaar en kun je altijd voor de deur
parkeren. In de winkel volg je een unieke route die je langs het gigantische aanbod van onze deelnemers leidt. Je
mag aan onze artikelen voelen en ruiken, je kan ze oppakken en van alle kanten bekijken. Is dit wat je zoekt?
Dan reken je af bij de centrale, cashless kassa.

O5 HOME | DESIGN 5 | BANKEN | KUNST | SLAPEN | KEUKENS | X5 HOME | LOODS 5 LEKKERS | MEUBELS | ACCESSOIRES
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EIND
2019
OPEN!

BEGIN
2019
OPEN!

AMERSFOORT

DUIVEN

MAASTRICHT

SLIEDRECHT

ZAANDAM

GARAGE

19.000 M2

19.000 M2

19.000 M2

15.000 M2

22.000 M2

3.500 M2

Euroweg 1
3825 HA
Amersfoort

Cartograaf 50
6921 EZ
Duiven

Sphinxcour 5
6211 XZ
Maastricht

Leeghwaterstraat 69 Pieter Ghijsenlaan 14B
3364 AE
1506 PV
Sliedrecht
Zaandam

Stormhoek 20
1506 SW
Zaandam
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colofon
Redactie
Ontwerpstudio 5
Charlotte Eversdijk
Pieter van Rossum
Nienke Vallentgoed

Binnenkort!
Begin 2019 openen we onze nieuwste
winkel in de bijzondere, monumentale
Sphinx-fabrieken van Maastricht.

Fotografie
Zoë Corbey
Styling
Ontwerpstudio 5
Stylisten Loods 5
Illustratie
Zoë Corbey
Tekst
Pieter van Rossum

Concept & vormgeving
Ontwerpstudio 5
www.ontwerpstudio5.nl
DTP
Indrukwekkend
www.indrukwekkend.nl
Drukwerk
Indrukwekkend
Met dank aan:
Alle deelnemers van Loods 5
Corine van Voorbergen
Ilona Zieltjens
Manon van Rossum
Tom Hartog
Vera Raedts

Alle kleuren, informatie, prijzen en tekst zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Loods 5. Copyright © 2019 Loods 5. www.loods5.nl | Eerste druk

keep it
simple

