zomer 2018

new summer, new waves

Loods 5: Iedere dag thuis
Bij Loods 5 geloven we dat ieder huis eigen moet zijn.
Daarom stoppen we je niet in een hokje, maar nodigen
we je juist uit om je eigen stijl te ontdekken. Een stijl
waarbij jij je thuis voelt. Natuurlijk laten onze stylisten je
graag de mooiste artikelen uit onze winkels zien en hopen
we je op nieuwe ideeën te brengen. Voel je thuis in onze
inspiratiehuisjes of ga zelf op zoek naar artikelen die bij je
passen in de honderden units. Dankzij onze gigantische
collectie slaag je bij onze drie winkels met gemak voor
nieuwe woonaccessoires, meubels of zelfs voor een
gloednieuwe designkeuken - allemaal onder één dak.
Neem de tijd voor een bezoek aan Loods 5 of shop
gewoon online in onze webshop. Kies jouw stijl en neem je
aankopen meteen mee uit de winkel. Grote meubels laat je
gemakkelijk bezorgen, ook wanneer je online bestelt.
Onze winkels zien er geen dag hetzelfde uit en ook ons
aanbod wisselt snel. We zijn namelijk altijd op zoek naar
deelnemers met verrassende accessoires, inspirerende
ontwerpers en ondernemers met een verhaal.
We helpen je graag om je interieurideeën vorm te geven,
zodat jouw huis een inspiratiebron wordt voor anderen.
We inspireren je daarom iedere dag via social media, onze
nieuwsbrief en natuurlijk met meerdere magazines per jaar.
Dat maakt shoppen bij Loods 5 leuk.
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Voorwoord

Tell us, Charlotte!
Na die veel te lange, natte winter sta ik te springen
om wat zomerzon. Want laten we eerlijk zijn, je staat
toch anders op als de zon schijnt. Ik voel me een
ander mens in de zomer, en mijn huis staat er ook
heel anders bij. In een grote kast heb ik een paar
planken gereserveerd voor alle huiden, vachten
en donkere kaarsen. Daar blijven ze liggen tot het
najaar, want nu heb ik zin in licht linnen en frisse
witte kussens.

is belangrijk bij Loods 5. Daarom hebben we ook
zo’n groot aanbod! We zijn er trots op om samen
te mogen werken met honderden inspirerende
deelnemers en merken. Ons team van stylisten helpt
je om een keuze te maken uit het overweldigende
assortiment, maar we moedigen je zeker aan om
zelf in het diepe te springen en de units te verkennen.
Alles mag en bij Loods 5 kun je alles vinden; van
woonaccessoires tot een complete inrichting.

Het is geen geheim dat mijn huis bijna helemaal wit
is, maar deze zomer ga ik me aan wat meer kleur
wagen. In Parijs kwam ik een citroengele kleur tegen
die ik wel op de muur durf te smeren. Leuk, met wat
kussens en kaarsen in dezelfde kleur om wat leven in
de brouwerij te brengen. Zo speel ik heel voorzichtig
met wat kleuren, maar de gekleurde bloemen laat
ik staan. Wel maak ik een statement met een paar
grote groene planten en de kamerlinde is mijn
favoriet, hij past ook perfect bij de zomer!

We werken altijd hard om van Loods 5 de leukste
winkel te maken, want winkelen moet leuk zijn. Of
je nou met een kar vol naar huis gaat, of alleen een
kopje koffie drinkt en inspiratie opdoet. Om jouw
winkelervaring zo leuk mogelijk te maken, blijven we
schuiven en verbouwen. In Sliedrecht is het restaurant
bijvoorbeeld vernieuwd en is de designafdeling
vergroot. In Zaandam hebben we een complete Kids
afdeling opgericht. Deelnemers Douwe en Margret
vertellen je daar graag meer over in het interview
met Het Slaaphuisje. Ook online wordt shoppen nóg
leuker, want in het voorjaar gaat de nieuwe website
de lucht in. Heel veel artikelen die je in dit magazine
ziet, vind je dus ook online! We hopen dat je vol
inspiratie, heel veel zin krijgt om te shoppen in één
van onze leuke winkels!

Voor nog meer zomerse kleuren blader je naar het
trendatelier Pool Party in dit zomermagazine, want
als je ergens een zomergevoel van krijgt is het wel
het azuurblauw van een zwembad of baaitje op een
tropisch eiland. Kleur is ook wat we je laten zien in
onze winkels. De zomer spat van onze thema’s vol
bloemen en ijsjes af! Mix je mooiste accessoires en
souvenirs van verre reizen tot een kleurrijke stijl die
bij jou past, een stijl die eigen is.
Juist je eigen vertaling van trends en invloeden

Charlotte Eversdijk
Creative Quality Manager
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shack
Zoute huid en de zon in je haar horen bij de zomer. Na het surfen zetten
wij de surfplank gewoon in de huiskamer voor het ultieme laidback
strandgevoel. We combineren frisse, natuurlijk kleuren met donker hout
voor een Surf Shack waar je je thuisvoelt.
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Hanglamp zwart - O5 Home €40,- Hanglamp naturel - O5 Home
€40,- Witte vaas Mandie - Lene Bjerre €149,- Cactus in pot €149,- Mand
Bulawayo Gourd - Boxworx v.a. €72,- Poef macramé - O5 Home €55,Vloerkleed - €129,-
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Bank Azio - X5 Home banken €1.375,- Spiegel zwart - Nordal €79,95
Spiegel rattan star - €48,50 Spiegel rattan sun - €41,25 Kussens v.l.n.r.
€44,50 Kussen Dubai Gold - Dutchbone €35,- Kussen Fish Tattoo - Volt
Studio €39,- Kussen streep - €44,50 Kussen stro - House Of Sakk €39,95
Kussen zwart - O5 Home €25,- Kussen Shaggy - O5 Home €30,- Vloerkleed
Deezal - O5 Home v.a. €350,- Vloerkleed rond - €50,- Bamboe lantaarn
- €89,90 Bijzettafel - X5 Home €195,-
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SURF’S
UP
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treasures
from
all
over
the
world

Kast Misu - X5 Home €995,- Fauteuil Waft - X5 Home €345,- Schelpenketting - €79,95 Vaasje Retro - Bloomingville €10,50 Vaas
- €61,50 Mand met schelpen - By Bazz €24,95 Pot - Serax €19,95 Pot - Lene Bjerre €88,75 Mandje schelpen €17,95 Schaaltjes teakwood - v.a. €3,95 Houten kruik - New Routz €49,95 Vaasje kokosnoot - €21,50 Glazen set van 6 - Pols Potten €85,- Bijzettafel Heavy
Head - Pols Potten €498,- Bijzettafeltje mangohout - 101 Copenhagen €155,- Vaasje geel - €59,95 Mok 70’s - HK Living €5,95 Vaasje
koraal - €19,95 Vaas red bamboo - €24,95 Mand met zwarte rand - O5 Home €12,50 Kommen set van 4 - O5 Home €10,- Krukje
rotan - €22,95 Poef jute - O5 Home €85,13

keuken als meubelstuk

Het massieve, richtingloos geborstelde roestvrijstalen
werkblad heeft een ingelaste spoelbak. Het onderstel is
van staal en de MDF fronten hebben een matte lak.
Bezoek onze keukenafdeling bij Loods 5 Zaandam
en vraag naar de mogelijkheden!
Lamp rotan - Eigen & Anders €139,- Kruk - HAY v.a. €195,- Krukje - Evenaar €49,- Spiegel - €54,95 Kunst LouLou Avenue - v.a. €30,- Mand - €24,95 Cactus €24,95 Plankje - €5,75 Schelpenketting - €79,95 Theepot - HK Living €29,95 Mokken - vtwonen €4,95
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hemelbed cupido
Zoals afgebeeld: 180x200 cm - €1.795,Leverbaar in diverse maten en kleuren.
Onbehandeld massief rustiek eiken.
Bekijk de hele collectie bedden bij Loods 5
Zaandam! Vanaf dit voorjaar kun je ook proefliggen
16 en Sliedrecht.
bij Loods 5 Amersfoort

Dekbedovertrek linnen - O5 Home v.a. €100,- Kussen macramé - O5 Home €25,- Kussen zwart wit - O5 Home €25,- Kussen stro - House Of Sakk €39,95 Kamerscherm - €129,Lamp visnet - Evenaar €64,- Mand - Volt Studio €39,95 Bijzettafel rattan - €69,95 Mandje - €9,95 Vloerkleed rond €99,95 Mand Zumba - €37,95 Mand streep - O5 Home €15,Mand gebreid zwart - O5 Home v.a. €12,50 Mand klein - O5 Home €10,-
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Shop

Stoel Kubu
Dutchbone €169,-

Hanglamp Drop 18
Graypants €400,-

Spiegel Kubu
Dutchbone €99,-

Jute schaal L
Zusss €39,95

Poef jute
€59,95

Plaid gewafeld grijs
Zusss €49,95

aala
leed K
Vloerk me €150,o
O5 H
Blad bamboe
€17,95

Poef macrame
O5 Home €55,Kussen Shaggy
O5 Home €30,-

Kussen jute
O5 Home €25,-
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Shop

Schelp op standaard
€39,50

Strandtas
By Bazz €29,95

Hanglamp Moni
O5 Home €40,-

Kussen Barcelona
€24,95
Schelpenvaas
€74,95

Bijzettafel Dendron
Zuiver €79,50

Kussen oker
Zusss €29,95

Kussen Small Wave
Hinck €45,-

Kralenketting
Onshus €79,95

Stoel Torrance
Dutchbone €259,Vloerkleed rond jute
€79,95
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Let’s talk!

Het Slaaphuisje
Douwe en Margret hebben een achtergrond in de mode-industrie en
maakten onlangs de overstap naar kinderkamers. Bij Loods 5 Zaandam shop
je op hun 340 vierkante meter grote Kidsafdeling alles wat je nodig hebt
voor de kinderkamer.
Slaaphuisje
Het slaaphuisje, een bed met een dak, wordt lokaal gemaakt
van duurzaam gekapt hout. Belangrijk, want duurzaamheid
staat bij de ondernemers hoog in het vaandel.
“We zijn natuurlijk begonnen met het bed zelf, maar al snel
werd het echt een slaapwereld. We kregen ook pyjama’s,
beddengoed en knuffels. Bij Loods 5 koop je eigenlijk alles
voor kinderen van 0 tot 12 jaar.” Vertelt Margret.

Douwe en Margret hebben drie kinderen, je kunt ze dus met
recht ervaringsdeskundigen noemen. Margret vertelt:
“Onze dochter Lauren had een nieuw bed nodig, na een
rondje social media en Pinterest vonden we het perfecte bed,
maar dat was nog niet verkrijgbaar in Europa. Het idee om
zelf kinderbedden te maken was geboren, maar het bleef
bij een idee. Met oud en nieuw hakten we de knoop door en
besloten we voor onszelf te beginnen.” Margret nam ontslag
en startte een webshop waar onder andere hét bed te vinden
was. Dit iconische hemelbed is inmiddels het paradepaardje
en de naamgever van Het Slaaphuisje.
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Let’s talk!
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Let’s talk!

‘Vintage items zijn
erg geliefd in de
kinderkamer. Een
meubelstuk dat is
doorgegeven in de
familie bijvoorbeeld.’
Trends
“Bij kids blijven de pastelkleuren altijd in de mode, maar
verder lopen de trends redelijk gelijk met de rest van het
interieur. Het is ook leuk om te zien dat vintage items
zo geliefd zijn in de kinderkamer, een meubelstuk dat is
doorgegeven in de familie bijvoorbeeld!” Volgens Margret
blijft dat ook nog even zo, “we gaan steeds kleiner wonen,
dus meubels moeten multi-inzetbaar zijn. We proberen daar
ook op aan te sluiten met commodes die je bijvoorbeeld kunt
ombouwen tot gewone ladekast.”
Ook bij Douwe en Margret thuis gaan de kinderen met de
mode mee. Natuurlijk slapen ze in de slaaphuisjes van hun
ouders, maar de kinderkamers hebben ook een persoonlijke
touch gekregen. Douwe: “De jongens slapen samen op een
kamer met een jungle thema en onze dochter heeft een
bonte mix van kleuren op haar kamer.” En ja, wie kiest de stijl
van een kinderkamer? Zijn dat de ouders of toch de kinderen
zelf? Volgens Margret zijn dat de ouders, maar haar dochter
Lauren heeft zeker inspraak gehad bij de inrichting van haar
kamer: “Ze kreeg een kamer in haar lievelingskleuren, dat zijn
roze, blauw en goud!”
Afdeling
De eerste Kidsafdeling is geopend bij Loods 5 Zaandam.
In een unit van ruim 340 vierkante meter kun je terecht voor
bedden, textiel, kleding, speelgoed én woonaccessoires voor
de kinderkamer. Volgens Douwe was het hoog tijd voor een
aparte afdeling: “We zagen dat het assortiment voor kinderen
flink versnipperd was in de winkel, door het meer bij elkaar te
brengen willen we het voor onze klanten makkelijker en leuker
maken.” En uitbreidingsplannen? Die zijn er ook! Douwe:
“We hopen ieder half jaar een nieuwe kidsafdeling te openen,
dus Amersfoort en Sliedrecht staan op het programma! Je
vindt ons aanbod binnenkort ook online!”
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O5 Home

O5 HOME
Ons huismerk
O5 Home bestaat uit
een grote collectie
woonaccessoires, servies
en textiel. We zijn altijd
op zoek naar nieuwe
basics in neutrale
kleuren. Mooie producten
met een aantrekkelijk
prijskaartje die tegen
een stootje kunnen,
zodat je ze iedere dag
met plezier gebruikt.
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O5 Home

LIVING

Onze collega’s van O5 Home reizen
de hele wereld over op zoek naar
inspiratie. Daarom hebben die mooie
basics zo’n werelds tintje!

3.
2.
1.

Hanglamp Moni (diverse kleuren) €40,- Hanglamp Bona zwart €60,Kopje met gouden rand €4,-Kopje met gouden rand €4,Bord bamboe (diverse kleuren) €2,- Vloerkleed Glob €125,-

2. Opbergdozen zwart-wit €7,50 Notitieboekje blaadjes (diverse maten) €3,50
Notitieboekje driehoekjes (diverse maten) €3,50 Notitieboekje streepjes (diverse
maten) €3,50

3. Opbergmand jute zwart €30,- Mand jute streep €25,-
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1.

O5 Home

1.

KEUKEN
Mooi aardewerk en bamboe servies
in effen kleuren, aangevuld met nét
die ene leuke print, illustratie of een
gouden randje.
2.

3.

1. Saladeschaal bamboe (diverse kleuren) €10,- Kom bamboe €2,50 Bamboe
bord €4,- Bord bamboe 20 cm €2,- Drinkbeker bamboe €2,50 Karaf grijs
bamboe €5,- Beker kids aap €1,75 Beker kids olifant €1,75 Drinkbeker bamboe
€1,50,- Bamboe beker €2,- Bamboe bord €2,- Bamboe kom €2,50 Papieren
rietjes €2,-

2. Bord grijs streepje €10,- Kom grijs streepje €10,Pot met deksel S €10,- Pot met deksel M €15,Pot met deksel L €20,- Kopje met gouden rand €4,Kopje met gouden rand €4,3. Broodtrommel croissant €10,- Beker kids olifant €1,75
Beker kids aap €1,75 Kids set jungle of safari €10,26

O5 Home

1.

BADKAMER
1. Wasmand met print €20,- Opbergmanden stip €10,-

Badmat hammam (diverse kleuren) €12,50,- Badmat grijs €30,Hammam douchelaken (diverse kleuren) €15,-

2. Handzeep Aloë Vera v.a. €5,- Geurkaars in glas v.a. €3,50,Geurstokjes Citrus White Linen €15,- Toilettas stip €4,- Toilettas €4,3. Badmat rond 75 cm €15,-

2.

Frisse basics in wit-, grijs- en
zandkleuren kenmerken de collectie
voor de badkamer.

3.
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O5 Home

1.

SLAAPKAMER
Geniet van de lekkerste stoffen in bed;
linnen, jersey en katoen. Breng je liefje
een heerlijk ontbijt op bed, natuurlijk
mag ons servies niet ontbreken.
2.

3.

1. Theepot Japan 1.5 L (diverse kleuren) €30,- Dekbedovertrek linnen indigo v.a.

€100,- Vloerkleed blockprint blauw (diverse maten) €125,- Vloerkleed Amon €95,-

3. Kom blauw batik €10,- Kom 15 cm blauw batik €5,Kopje wit met blauwe streepjes €3,-

2.
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Dekbedovertrek linnen (diverse kleuren en diverse maten) v.a. €100,-

Bad
m
O5 H at
ome
€3

O5 Home
0,-

Handzeep
O5 Home v.a. €5,-

Slangenmand
O5 Home v.a €50,-

Broodtrommel
O5 Home €10,-

Dekbedovertrek linnen
O5 Home v.a. €100,Tijdschriftenmand
O5 Home €35,d print
Wasman
e €20,m
o
H
5
O

Mand met streep
O5 Home v.a €15,-

Bamboe servies
O5 Home v.a. €1,50

Vloerkle
e
O5 Ho d Deezal
me v.a
. €350
,-

Badmat rond
O5 Home €15,-

Poef Kapoor
O5 Home €125,Houten kistje
O5 Home v.a €7,50

Toilettas
O5 Home €4,29

Favourites

De
Groene
Brigade
Evelien is onze go-to plantenkenner.
Hangt je Alocasia wat slap, of heeft
je Ficus bruine blaadjes? Dan weet
zij precies wat eraan schort. Je vindt
haar planten bij al onze winkels
én in de webshop. Planten die je
online bestelt, worden geleverd in
een passende pot. Geen gedoe met
potgrond in huis dus!

Summer Survival
Je kent het wel, je komt thuis van vakantie en je ooit zo groene urban jungle
lijkt meer op een droge savanne. Help! Met deze tips van Evelien overleven je
groene huisgenoten de zomervakantie wél!
1. De beste tip is toch om buren met groene vingers te hebben, eens per week wat
water is voor de meeste planten voldoende.
2. Is je buurman niet beschikbaar? Breng je planten dan naar een plantenhotel in
de buurt. Dan hebben zij ook een beetje vakantie!
3. Haal een watersysteem in huis. De glazen bollen van WaterWorks lopen
langzaam leeg tussen de wortels van je planten zodat ze niet te nat worden.
4. Zet je plant op een terracotta schotel met water, zorg er wel voor dat er een gat
in de pot zit zodat je plant langzaam kan slurpen.
5. Hou de ramen en gordijnen dicht zodat het koel blijft in huis. Je planten drogen
dan minder snel uit.
6. Niet doen: Voor vertrek extra veel water geven, dan is je plant al verdronken
voordat jij op het strand ligt.

1. STYLEPAD
Show en organiseer alle paperassen in je huis
met deze handige wanddecoratie. Kies zelf
de kleur en vorm voor een organizer op maat.
2. FAUTEUIL LOU
Vintage much? Deze groene stoel is gemaakt
van zacht velvet en staat op messing pootjes.
Het wordt zeker je favoriete plekje in huis.
3. HANDDOEKEN
Ze zijn groot en zacht en liggen altijd voor je
klaar. Deze extra dikke Essenza badlakens
geven je het hotelgevoel in eigen huis.
Heerlijk!
4. SPIEGELREK
Als je zelf liever niet in het middelpunt staat,
ga je voor deze kleine spiegel. Op de plankjes
is genoeg ruimte voor je sleutels en zonnebril,
of voor een paar kleine planten.
5. VLOERKLEED
Warm wintertapijt eruit, fris zomerkleed erin!
Dit wollen tapijt is glad geweven zodat het
niet te warm is aan je voeten. De frisse kleuren
zorgen voor extra zomer in huis.
6. PLAID
Ook in de zomer geven plaids je woonkamer
wat kleur. Neem ‘m mee naar de tuin om
extra lang van de zomeravonden te genieten.
7. DAR STOEL
Een klassieker, maar nu in frisse nieuwe
kleuren. Dankzij de nieuwe hoogte zit je ook
comfortabel aan je moderne eettafel.
8. STRELITZIA REGINA
Met zijn grijsgroene bladeren vult hij elke
lege hoek in huis op, zomer óf winter. En als
je geluk hebt, maakt hij ook nog prachtige
oranje bloemen.
9. OLIEKAN
Dit pompje is echt te mooi om je fietsketting
mee te smeren, vul de kan met olijfolie om je
salade te dressen of met kraanwater om je
plantenverzameling gericht water te geven.
10. KAST BROWNIE
Kast Brownie is extra lang, dus de gigantische
tv die je (met lichte tegenzin) in huis haalde,
past met gemak. De platenspeler past
ernaast en achter de deuren heb je genoeg
ruimte voor een complete platenverzameling!
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Favourites

1.

2.

3.

5.

4.

OURITE
V
S
FA

EVELIEN DEN OUTER

6.

7.
9.

8.

1. Stylepad - Dock Four €564,- 2. Fauteuil Lou - X5 Home €595,3. Handdoeken - Essenza v.a. €25,95 4. Spiegel rond - Maison Belle
€99,- 5. Vloerkleed Boa - Design 5 €365,- 6. Strelitzia Regina - De
Groene Brigade v.a. 27,95 7. Stoel Eames DAR poedercoat - Vitra
€360,- 8. Plaid pastel streep - Alpaca Loca €99,- 9. Oliekan Kikkerland €30,- 10. Kast Brownie - X5 Home €595,-

10.
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beach

glamour

Glanzende zandtinten en matgouden accessoires in huis.
Een verzameling schelpen op de tafel en het panterkleed op de vloer
geven je huis een ultiem chic beachclub gevoel.
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Spiegels - v.a. €17,50 Wanddecoratie stardust - €49,95 Stitch bank Juke - Design 5 v.a. €890,- Lamp Eclipse - Dutchbone €139,- Vloerkleed - AAI made with love
€318,- Koeienhuid stip - Just Another Shop €389,- Kussen Marble Grey - Hinck €49,95 Kussen Gold Dazzle - Hinck €39,95 Kussen stro - €39,95 Bijzettafel Pillar
Table - 101 Copenhagen €323,- Bijzettafel bamboe - Lifestyle €149,- Waaier M - By Bazz €16,95 Rieten hoedje - By Bazz €11,95 Onderzetter schelp - By Bazz
€5,95 Schelpen - By Bazz v.a. €6,95 Gouden schaal - UNC €34,95
33

tropical

green
Ga iedere dag op avontuur met je eigen jungle in huis! Zet elke
kamer vol grote groene planten om een statement te maken in
lege hoeken. Niet alleen je huiskamer, maar ook je badkamer en
keuken zijn prima plekken om een kas te beginnen.
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Bord wit met groene details - UNC €49,95 Bord groen HKliving €12,95 Bord varens - HKliving €11,95 Schaaltje
groen - HKliving €9,95 FSC olijfhouten keukengerei - O5
Home vanaf €3,50 Bord groen verloop - Cosy & Trendy
€12,50 Bord groen groot - Tokyo Design Studio €24,95
Bord groen klein - Tokyo Design Studio €17,95 Mokken Tokyo Design Studio €13,95 Vaas groen - €7,95
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social cooking
In deze keuken kook jij een heerlijk maal terwijl je
vrienden een wijntje drinken uit de wijnkoeler. Alle
apparatuur is weggewerkt in het kookeiland; een
combi-stoomoven, vaatwasser, wijnkoeler, koelkast,
teppanyaki en PITT gaspitten.
Materialen:
De MDF fronten hebben een matte lak van
Sikkens. Het natuurstenen werkblad is van
Calacatta Monte Bianco marmer en de gefreesde
grepen zijn speciaal voor ons gemaakt.

FSC olijfhouten keukengerei - O5 Home vanaf €3,50
Groene borden - HKliving €12,95 Kruk Revolver - Hay v.a.
€215,- Vaas groen - Monodeco €15,95 Theepot groen - O5
Home €25,- Theedoek groen - Ouderwets goed €5,95
Mokken - Tokyo Design Studio €13,95 Bord - Tokyo Design
Studio €24,95 Kommen - Tokyo Design Studio €12,95

Bezoek onze keukenafdeling bij Loods 5
Zaandam en vraag naar de mogelijkheden!
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Bord groen - HKliving €12,95 Vaas groen - €15,95
Houten keukengerei - O5 Home v.a. €3,50 Kan Portugees
groen - €34,95 Vaas groen - €13,95 Mokken - Tokyo
Design Studio €13,95 Bord - Tokyo Design Studio €24,95
Kommen - Tokyo Design Studio €12,95
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Lamp Pickles - Spruitje �175,-

Growing concepts �28,95

Het Groenlab �39,50

CP Collections �19,95

Het Groenlab �14,95

Het Groenlab �19,95

Het Groenlab �186,-

Het Groenlab �90,-

Lamp Big Brother - Spruitje �399,-

Terrariumfles met kurk - Het Groenlab �24,95

greenhouse
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Poster ‘C
oral’ - C
ebine €
excl. lijs
t

30,- ex
cl. lijst

Deze
planten in
pot zijn alleen

online

verkrijgbaar!

GREEN

Welke plant past het beste in welke ruimte?

Alocasia
Zebrina

Strelitzia
Nicolai
RUIMTE:
WOONKAMER

Calathea
Orbifolia

RUIMTE:
BADKAMER

RUIMTE:
SLAAPKAMER

Sansevieria
RUIMTE:
SLAAPKAMER
OF KEUKEN

Strelitzia
Regina
RUIMTE:
WOONKAMER
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Diverse planten - De Groene Brigade Badkuip - Eigendom SaniSale Manden - v.a.
€25,- Badmat rond - O5 Home €15,- Vloerkleed rond gehaakt - €52,50 Bijzettafel
groen marmer - X5 Home €75,- Geurstokjes - O5 Home €12,50 Schaaltje blad - €12,95
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Mand - Volt Studio v.a. €39.95 Bar trolley €270,- Cactus vaasje - €8,90 Handcreme
- O5 Home €3,50 Zeeppompje marmer groen - O5 Home €17,50 Zeep - O5 Home
€3,50 Handzeep - O5 Home €2,50 Glazen cactus groen set van 6 - Saguaro €54,95
Glazen fles - Van Dijk & Ko €39,- Badmat grijs - O5 Home €12,50 Handdoek grijs Walra €7,95 Badmat XL groen - €89,98 Badmat wit - O5 Home €15,-

[H2O + O2 ] =

relaxing mode on
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Shop

Lamp Big Brother
Spruitje €399,-

Bijzettafel
Dutchbone €295,-

Lounge chair
Dutchbone €499,-

Fish & Fish schaal
Serax €18,95

Boek Evergreen
Gestalten €39,90
Plant Strelitzia (exclusief online)
De Groene Brigade €39,95

Wanddecoratie banana leaf
IXXI €127,-

Kussen ‘Bottlegreen’
Hinck €98,-

Espressokopjes (4 stuks)
Bitz €27,80

Kaars in koker
O5 Home €7,50
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Shop

Kussen 3D Stripes
Volt studio €49,95

Kussen groen blad
FourFabrics €34,95

Hanglamp - J-line €179

Plant Kentiapalm (exclusief online)
De Groene Brigade €45,-

Plant Monstera deliciosa (exclusief online)
De Groene Brigade €27,95
Around Bijzettafel
Muuto €349,-

Borduurringen
Birgitt Olislagers v.a. €15,-

Vloerkle
ed
Zuiver v palm
.a. €259
,-

Vazen Cacti
Hay €68,95 p.s.
Bank Classy
Design 5 €1.390,-

Barkruk visgraat
€199,-
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Let’s talk!

Oh My Guts
Sinds anderhalf jaar voorziet Bente (23) de bewoners van de Zaanstreek
van gezonde én lekkere gerechten. Je pikt deze guilt-free take away op
bij steeds meer verkooppunten, zoals sportscholen en biologische winkels
of laat je maaltijden gewoon thuisbezorgen. Bente, de drijvende kracht
achter Oh My Guts (OMG), staat zelf dagelijks in de keuken en is ook
verantwoordelijk voor de recepten in dit magazine.
Wow, je eigen delivery service met gezonde gerechten,
hoe kwam je erbij om Oh My Guts te starten?
“Samen met mijn vriend Max ben ik een jaar naar Australië
geweest, daar hebben we veel rondgereisd en vooral
veel gegeten. Je hebt daar zoveel meer gezonde keuzes,
maar het eten is er ook creatiever en kleurrijker. Terug in
Nederland gingen we uit eten, hier eet je eigenlijk altijd
hetzelfde. Kipsaté, biefstukje, friet op tafel en een groene
salade. Ik miste de creativiteit van Australische koks. In
Amsterdam heb je nog wel wat opties om gezond te eten,

maar bij ons in de Zaanstreek is de keuze heel beperkt
en ongezond. Het is dus eigenlijk geboren uit mijn eigen
gemis.”
Kunnen we zeggen dat je een passie hebt voor
gezond eten?
“Die is er eigenlijk al van jongs af aan, mijn moeder gaf
me bijvoorbeeld nooit chips, maar biologische cornflakes.
En ja, daar trapte ik altijd in, want ik dacht echt dat het
chips was. Thuis aten we dus altijd al gezond en door mijn
46
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Let’s talk!
ik ook lekker, maar het kan niet altijd op het menu bij Oh
My Guts. Ik hou wel van scherp eten, maar de Zaankanters
zijn er niet zo dol op. Daar moet ik natuurlijk ook rekening
mee houden.”
Vind je dat Nederlanders ongezond eten?
“Het valt wel mee hoor, in de grote steden is gezond eten
hip en vinden veel mensen het echt belangrijk. Heel veel
mensen willen wel gezond eten, maar weten niet zo goed
hoe. Dat je iets in een biologische supermarkt koopt, wil
bijvoorbeeld niet meteen zeggen dat het ook gezond is.”
Gaat bij jou thuis weleens een zak chips open?
“Ja zeker, daar voel ik me soms wel schuldig over. Dan doe
ik boodschappen bij de supermarkt en sta ik met een reep
chocolade bij de kassa. Dan schaam ik me bijna dat het
gezonde gezicht van de Zaanstreek óók gewoon chocola
eet. Ik eet geen cornflakes meer in plaats van chips, maar
als ik ooit kinderen krijg, ga ik de truc van mijn moeder wel
gebruiken. Ik maak wel een bewuste keuze als ik ongezond
eet, dus goede popcorn zonder suiker, of eerlijke chocolade.
Gezond eten moet wel leuk blijven, anders kan het ook niet
goed voor je zijn. Je moet genieten en een beetje lief zijn
voor jezelf.”

eigen gezondheidsklachten ben ik zelf ook begonnen om
zoveel mogelijk zelf te maken en ongezonde ingrediënten
te schrappen. Het maakt al heel veel verschil als je geen
pakjes gebruikt en kookt met pure producten. Eten is voor
mij echt een grote hobby, als we op vakantie gaan, zoek ik
eerst de leukste restaurantjes op.”

Oh My Guts opent deze zomer een gloednieuwe keuken
en werkt ondertussen hard aan nieuwe verkooppunten in
Haarlem, Beverwijk en Purmerend.
Houd www.OhMyGuts.nl in de gaten!

En sta je nu zelf iedere dag in de keuken?
“Ja! We zijn zelfs begonnen in onze eigen keuken, maar
dat is gewoon niet handig. Nu huren we de keuken van
biologische supermarkt Heerlijk en binnenkort openen we
een eigen professionele keuken op een nieuwe locatie,
zodat we meer maaltijden kunnen bereiden. Ik vind het
geweldig om de hele dag in de keuken te staan, de rush
is heel tof en de producten gaan de hele dag door je
handen, dat geeft het extra waarde.”

Fotografie: Mabel van den Top

Wat kunnen klanten verwachten?
“Elke week hebben we een wisselend menu met keuze
uit vis, vlees of vegetarisch. De gerechten zijn creatief en
gezond, maar wel herkenbaar. Denk bijvoorbeeld aan
Rendang, een Indonesische stoofpot met bloemkoolrijst
in plaats van gewone rijst omdat daar veel zetmeel in zit.
Ik kies gerechten die mensen kennen en maak daar een
gezonde variant op, zoals een healthy kipsalon, met zoete
aardappel en een frisse salade. Ik wil niemand het gevoel
geven dat ze iedere dag quinoa moeten eten! Gezond eten
moet lekker én vullend zijn.”
En wat is jouw lievelingseten?
“Oh lastig! Vietnamees denk ik? Maar dit is echt de
moeilijkste vraag, ik vind alles lekker! Thais en Oosters vind
48

Let’s cook!
Groene groentecurry met
garnalen en
courgettenoedels

Parelcouscoussalade met
gegrilde groente en pesto

Couscous:
250 gr parelcouscous
2 blokjes groentebouillon
Gegrilde groente:
2 middelgrote zoete aardappelen
2 middelgrote pastinaken
2 rode paprika’s
300 gr spinazie
100 gr
zongedroogde tomaat
in kleine blokjes gesneden

Pesto:
2 bosjes basilicum
200 gr noten (bijvoorbeeld
cashewnoten)
150 gr Parmezaanse kaas
1 limoen (sap & schil)
1 rode peper
snufje zout
5 el olie van de zongedroogde
tomaten

1 ½ theelepel gemberwortel
3 blaadjes limoenblad
(verkrijgbaar bij de toko)
2 tenen knoflook
handje koriander
3 lange groene chilipepers
2 bosuitjes, grofgesneden
1 theelepel kokossuiker
1 theelepel limoenschil
50 gr kokosrasp
180 ml kokosmelk
850 ml kokoswater

2 middelgrote courgettes in plakjes
250 gr spinazie
250 gr doperwten
Garnering:
250 gr gekookte garnalen
1 middelgrote courgette in slierten
korianderblaadjes

Verwarm de oven voor op 180 graden
Kook de parelcouscous volgens de aanwijzingen op de
verpakking en voeg tijdens het koken 2 bouillonblokjes
toe. Spoel de couscous af en besprenkel met een scheutje
olie. Tip: Gebruik de olie van de zongedroogde tomaat,
deze zit bomvol smaak!

Hak het limoenblad, de gember, knoflook, koriander,
chilipepers, bosui, kokossuiker en limoenschil in een
keukenmachine tot een grove pasta.
Verwarm olie in een wok. Doe 1 eetlepel van de pasta en de
kokosrasp in de verwarmde pan. Roerbak 1 minuut zodat de
geur en smaken goed vrijkomen.

Snij de paprika, zoete aardappel en pastinaak in
reepjes. Wrijf de zoete aardappel en pastinaak in met
een scheutje olie en wat zout. Bak ze 30 minuten in
de voorverwarmde oven. Voeg na 15 minuten ook de
paprikareepjes toe op een aparte bakplaat.

Voeg het kokoswater en de kokosmelk toe en breng aan de
kook. Voeg de in plakjes gesneden courgette en doperwtjes
toe, kook tot ze zacht zijn. Pureer dan de curry samen met de
spinazie met een staafmixer of blender tot een egale massa.

Hak ondertussen de ingrediënten voor de pesto in een
keukenmachine tot een grove pesto.
Roer je pesto samen met de parelcouscous, spinazie,
zongedroogde tomaat en de geroosterde groenten.

Serveer in een O5 Home kommetje met de courgettenoedels
en garneer je curry met de gekookte garnalen.
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days of

SUMMER
50

Zout
Het zoute water spoel ik
samen met mijn zorgen weg.
De zon gaat onder,
mijn lach komt naar boven.
Het was een mooie lange dag,
morgen weer zo één.
- A

R
51

rust

aan

zomers wit - frisse wind - heldere lucht - strandleven

52

de kust

juttersvondsten - gewassen linnen - stilleven - strandfeest

53

met
je
blote
voeten
op de
vlonder
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Shop

Vlaggen
Blackflags €29,95

Mand knoop
By Bazz €29,95

Stoel rattan
Hübsch €129,Gieter Xala Lungo
€28,95

Consol Solar Jar
€29,95
Bamboe servies
O5 Home v.a. €1,50

Stoel Panton
Vitra €259,-

Tas rond
By Bazz €17,95
Waxinelichthouders schelp
By Bazz v.a. €8,95
Canvas tas
O5 Home €4,-

Hand
d
O5 H oek
ome
v.a. €
8

,-

Oude schaal wit
New Routz €49,95

Weckpot met tap
€19,95
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Slaapkoppen opgelet, want in deze slaapkamers zijn je
kinderen de coolest kids on the block. Shop op onze Kids
afdeling alles wat je nodig hebt voor de kinderkamer, van
iconisch slaaphuisje tot zachte knuffels.
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little explorer

Speelgoedrobot Cubebot - Areaware v.a. €21,95 Kussen 3D stripes - Volt Studio €49,95 Dierenkop zwijn vilt - O5 Home €20,- Houten kistje O5 Home v.a. €7,50 Kapstok Coat Dots - Vitra €69,57

little ballerina

Mr. Aap streep - O5 Home €20,- Kinderkledinghangers - O5 Home €6,- Opbergdoos roze O5 Home €5,- Mand zeegras roze - O5 Home €30,- Panton junior - Vitra €171,58

little dreamer

Knuffel nijlpaard - O5 Home €10,- Wigwam - O5 Home €95,- Kinderstoel Eames olifant Vitra €215,- Opbergbox Brick4 met lade - Lego €28,99 Houten kistje - O5 Home v.a. €7,50
59

5
Bij Design 5 vind je moderne designmeubels en
echte klassiekers. Vergaap je aan stoelen en tafels
van merken als Vitra en Hay of stort je op de
woonaccessoires. Veel meubels zijn op voorraad
zodat je ze meteen thuis hebt, maar we helpen je
ook met een designmeubel op maat.
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avocado green

tabacco retro

Het kan ons niet groen genoeg zijn
en dan hebben we het niet alleen over
kamerplanten. Geef ook de muren
een kleur en kies voor een bank en
accessoires in mosgroene tinten.

Knus en stoer. Deze bruintinten gaan
prima samen. Ruige materialen als
tuigleer en hout geven je strakke
meubels een stoer karakter.

design

design

Fauteuil Strike: Juke Olive - Design 5 v.a.€274,95 Bank Slimm outside Design 5 v.a. €1141,- Vloerleed Asko - Design 5 €240,- Twiggy vloerlamp
wit - Foscarini €1311,- Cement pot - Serax v.a. €11,95 Vlinder kruk - Design 5
€199,- Bijzettafeltje Ghost coffee table - Norr11 €399,- Houten bijzettafeltje
Mango footbowl - 101 Copenhagen €155,- MC Modular kast – Design 5 div.
opties v.a. €790,- Pill Stool Green - Pols Potten €154,- Cockatoo statue - Pols
Potten €51,50 Plant box - Ferm Living €199,- Cactus beelden - Hay €68,95

Kunst - LouLou Avenue v.a. €30,- Tile Kussen - Muuto €119,- Master Bank
- Design 5 v.a. €1416,- DLM XL - Hay €214,95 Surface Vloerkleed Design 5 €260,- String Pocket Kast - String €139,- Luna Vaas - Fest
Amsterdam €20,- Diverse vazen - 101 Copenhagen v.a. €27,- Luca Vaas
- Fest Amsterdam €20,- Rituals 3 lamp - Foscarini €338,- Elephant Chair Norr 11 €1799,- Taccia - Flos €744,15
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fresh school

original garden

Voor deze speelse woonstijl hebben we
alle herinneringen aan onze schooltijd
gebruikt ter inspiratie. Kunststof en houten
schoolstoelen met een stalen onderstel zijn
tijdloos, jong en vrolijk.

Saaie tuin? No way! Deze zomer speel je met
kleur in de tuin en onze strakke tuinmeubels
mogen niet ontbreken. Ze zijn gemaakt van
staal, dus ze kunnen tegen een stootje én
tegen de Hollandse zomers.

design

Elephant - Vitra €215,- Vlinder tafel - Design 5 v.a. €1290,- Form stoel wit Normann Copenhagen €260,- Loft chair dusty green - Muuto €289,-Eames
DSR wit chroom frame - Vitra €250,- Stoel Standard - Vitra €435,- Bell lampen
- Normann Copenhagen v.a.€310,- Bolt serie lampen - Tonone v.a. €235,- Flesvaas
- Klaas Kuiken €95,- Swango vazen - Fest Amsterdam v.a. €42,- Bali vaas - 101
Copenhagen €27,- Catch Lounge Chair - &Tradition €1.648,-

design

Luxembourg stoel willow green - Fermob €209,- Formitable - Fatboy v.a. €299,95 Loopstand
- HAY €198,95 Colour plaids - HAY €215,- Eames House Bird - Vitra €169,- Fles 1L - Serax
€22,50 Glazen groen - Serax €6,25 Edison petit - Fatboy €64,95 Edison medium - Fatboy
€229,95 Water Bottle - Design Letters €20,- Monkey lamp - Seletti €214,95 Round lounge
chair - Emu €320,- Plantenrek Army - Serax €491,95 Vintage watering can - Kikkerland
€39,95 Garden fork&trowel Kikkerland €14,95 Non-flying carpet - Fatboy €149,95
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black glamour

arty yellow

Ben jij een kunstkenner? Laat het zien met
grote werken van onze kunstafdeling aan de
wand! We combineren goud met zwart, een
tijdloze, classy combinatie.

Met geel in huis voel je je meteen fitter.
Met dit interieur laten we zien dat frisse
kleuren niet schreeuwerig zijn, de okergele
velvet bank mag niet ontbreken. Lekker
zacht, maar zeker niet stoffig.

design

design

Fold tafel - Design 5 v.a. €1.551,- Soft Edge - HAY 229,- Eames DKR zwart - Vitra €385,Seatingpad €49,95 Result chair - HAY €238,95 Diverse hanglampen - Tom Dixon v.a.
144,- Rock vloerlamp - Foscarini by Diesel €910,- Diverse accessoires - Tom Dixon v.a. €59,95
Kandelaar zwart XL Carry on - Design 5 €159,-

63

Bank Stretch - Design 5 v.a. €1330,- Boekenrek Antonino - Serax v.a. €528.95
Bijzettafel Duke - Norr11 v.a. €179,- Bijzettafels Pillar - 101 Copenhagen v.a. €323,Cool floor lamp - Frandsen €182,- Kussen Knot - Design House Stockholm €106,Kussen Woven Ikat - Pom Amsterdam €59,95 Kussen Salon Mosaic - Ferm Living
€89,- Kussen Dot - Hay €95,- Vegas letter V - Seletti €389,- JWDA lamp metallic
- Menu €199,95 Beeldje - NAT kunstafdeling Loods 5 v.a. €99,-

hello
yellow
Wie wordt er niet vrolijk van geel? Deze positieve kleur geeft
energie en zorgt ervoor dat je vrolijk aan de dag begint. Rise and
shine slaapkoppen, het is zomer!
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07:30

08:00

07:15

07:45

06:45
07:00

Ledikant Levi

Stoer en sober, strak afgewerkt.
Zoals afgebeeld: 180x200 cm - €1.795,Leverbaar in diverse maten. Massief eiken naturel.
Bekijk de hele collectie bedden bij Loods 5
Zaandam! Vanaf dit voorjaar kun je ook proefliggen
bij Loods 5 Amersfoort en Sliedrecht.
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wakey wakey

not so goodmorning

start the day zen

let’s do this!

Parrot - Pols Potten €51,50 Bijzettafel wit - Modern design €95,- Witte vaas rond - €49,95 Smalle witte vaas - €14,95 Dekbedovertrek geel - O5 Home v.a. €100,Vaas retro wit €19,95 Boek 100 getaways - €39,95 Boek Wood - €39,95 Boek Bohémien Residence - €39,90
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Een frisse start
LET’S GET BUSY!

Parrot - Pols Potten €51,50 Bijzettafel geel - Modern design €95,Windlicht geel - O5 Home €20,- Vaas wit rond - €49,95
Vaas smal wit - €14,95 Polaroid kaarten vanaf €2,95
Bureau - X5 Home €795,-
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In Between SK1 - &Tradition €399,95

Oak bok - VM-Design €369,Soft Edge - Hay €339,-

p ro d u ct ive
Form MA - Normann Copenhagen €495,-

Duc - X5 Home €175,-

AAC22 - Hay €235,-
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let’s start the day

F RES H !
Niet zo zuur kijken, citroenen zijn
gezond! Lees de 5 redenen om iedere
ochtend met citroensap te beginnen.

1.

Voor een gezonde
spijsvertering

Citroenen zijn rijk aan vitamines en
mineralen die gifstoffen in je 		
spijsverteringskanaal afbreken.

2.

Voor een gezond
immuunsysteem

In citroensap zit heel veel vitamine 		
C, dit zorgt voor een gezond 		
immuunsysteem. Griep is kansloos 		
tegen jouw torenhoge weerstand!
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3.

Voor een zuivere huid

4.

Voor meer energie

5.

Voor een hersenoppepper

Vrije radicalen zorgen ervoor dat je
huid onzuiver wordt, vitamine C pakt
deze afvalstoffen genadeloos aan
voor een vlekvrije huid. En ja, het
voorkomt zelfs rimpels.
Begin je dag met citroensap, dan
krijg je meteen een flinke dosis
energie. Het verbetert ook je
humeur, dus niets is jou teveel!
Behalve vitamine C, zit er ook veel 			
kalium en magnesium in 				
citroensap. Deze stoffen zijn superbe-		
langrijk om je hersenen en zenuwen 		
optimaal te laten werken. Slimmerik!

Op tafel:
Broodtrommel Grandy - Wesco €69,Koffiepot - Cabanaz €19,95
Slaschaal wit - €24,95
Eierdop - Cabanaz €3,95
Theepot Japan - O5 Home €30,Drinkglas - O5 Home €3,25
Kom porselein - O5 Home €5,Bord wit - O5 Home €5,-

Stoel J104 - Hay €209,Stoel Form MA - Normann Copenhagen €270,-

Tafel ovaal massief eiken - Veer Carpets v.a €1.395,-

Stoel 13eighty - Hay €189,Stoel Back to school - Zuiver €89,71

Shop

Kussen Fishbone
Home Delight €26,95

Poef Puf
Design 5 €124,95

Stoel Back to school
Zuiver €89,Tandenborstel
Hay €3,95

Alvar Aalto vaas
Iittala €179,-

Cockatoo
Pols Potten €51,50

Kan geel
Cabanaz €29,95

Parrot
Pols Potten €51,50

Bijzettafel geel
Modern design €95,-

Toolbox
Vitra €29,95

Bank Master 286 cm
Design 5 €1.416,-

Broodtrommel Grandy
Wesco €69,72

Shop

Bijzettafel Snackrack en Snacklight
Fatboy €149,95

Kussen Marokkaans
Hinck €44,50

Vaas wit
vtwonen €49,95

Stoel Masters
Kartell €202,-

Kussen print geel
Linen & more €13,95

Less is more - IXXI €127,-

Stoel J104
Hay €194,95

Kussen Lemon
Hinck €39,95

Bijzettafel Tor
Design 5 €156,-

Olifant Kaars
O5 Home €10,73

Zitzak original
Fatboy €189,95

ua
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pool
party

yo

Met je favoriete cocktail binnen handbereik en de meest opvallende
zonnebril op je neus, ben jij klaar voor onze Pool Party! Azuurblauw en
zomerse kleuren lijken nóg vrolijker in het warme zonlicht. Neem je bikini
mee, je wordt nog lang niet thuisgebracht!
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no
more
boring
swimsuits

Handdoek oranje - O5 Home €12,50
Douchelaken blauw - O5 Home €17,50
Bankje - Kitchen trend €149,Handzeep geel kokos - O5 Home €3,50
Handzeep blauw lavender mint - O5 Home €3,50
Handcrème tube lavender mint - O5 Home €5,Kapstok - €89,-  
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Welcome to our ool
notice there is no ‘P’ in it
let’s keep it that way
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Food

popsicle
ingredienten
250 gr blauwe bessen
30 gr honing
sap van een halve citroen

bereiding
Mix alle ingrediënten in de
blender goed door elkaar.
Giet vervolgens het mengsel
in de ijsvormjes en laat ze een
nacht bevriezen in de vriezer. De
volgende dag geniet je van deze
heerlijke gezonde ijsjes!
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Food

popsicle
ingredienten
150 gr ananas
sap van een halve limoen
2 passievruchten
1 eetlepel honing
200 ml kokosmelk

bereiding
Mix alle ingrediënten in de
blender en mix alles goed
door elkaar. Giet het mengsel
in de ijsvormpjes en zet ze
een nacht in de vriezer.
Tip: Voor extra zoete ijsjes
kun je van te voren de
ananas even grillen.
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Fauteuil riet - Liv interior €375,- Fauteuil roze - X5 Home €395,Lamp riet - O5 Home €60,- Bijzettafel geel DLM XL- Hay €214,95
Glazen - Bitz €9,- Waterkan roze - Guzzini €19,95
Vloerkleed - O5 Home €40,-

l party c
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Vaas roze glas - €9,95 Tafel ovaal wit - €1995,- Vaas blauw mozaïek Design 5 €62,95 Vaas roze - Design 5 €57,95 Vaas hoofd - Design 5 €49,95
Vaas Blauw plat - Design 5 €49,95 Stoel Panton - Vitra €259,- Schilderij
flamingo’s - Kunstafdeling €175,-
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Kussen blauw bladeren - FourFabrics €17,95
Kussen Maze - Vitra €89,Kussen roze oogjes - Fest Amsterdam €45,
Kussen roze - €21,95
Kussen groen - €42,95

hel
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Geurstokjes - O5 Home €12,50
Koptelefoon - Fresh ‘n Rebel €34,95
Rieten platform - FourFabrics €29,95

lo ha

Shop

Lamp Bolleke
Fatboy €79,95

Bijzettafel DLM
Hay €158,95
Poster in lijst
Kunstafdeling v.a. €33,95
Flying carpet
Fatboy €149,95
Kartio glas
Iittala €7,95 p.s.
Kussen Maze
Vitra €89,-

Strandstoel
Weltevree €198,-

Geurstokjes vanille
O5 Home €12,50

Schaal vis
€29,95

Poef point
Fatboy €69,95
Flamingo neonverlichting
€69,95

Kaars in koker
O5 Home €7,50
Strandlaken rond
O5 Home €30,83

Prullenbak Kickmaster
Wesco €169,-

Mand oranje - O5 Home €40,Mand roze -O5 Home €30,Sjaal groen - Alpaca Loca €69,Kussen Kelim - Feelzz €59,Kussen - AAI made with love €49,95
Kussen fluo oranje - Feelzz €59,Kussen - House of colours €89,Kussen - Alpaca Loca €49,Kussen - AAI made with love €49,95

De hele wereld onder één dak. Diverse ambachten
gecombineerd; zo onstaan de mooiste kleurrijke
woonaccessoires.
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Kussen roze - AAI made with love €49,95 Kussen roze streep - AAI
made with love €49,95 Kussen blauwe rand - AAI made with
love €49,95 Bekers - MonoDeco €4,95 Bakjes - MonoDeco €2,95
Slangenmand oranje groot - O5 Home €40,- Slangenmand roze
klein - O5 Home €30,- Vloerkussen - House Of Colours €279,Kussens Peru - House Of Colours v.a.€89,- Wandkleed - Veer Carpets
Vloerkleed handgemaakt - €632,- Manden aan de muur - Meri Meri
€34,95 Day bed - Be Pure Home €349,-Hanglamp riet groen O5 Home €95,- Hanglamp riet rood - O5 Home €95,- Kussen
macramé - Zuiver €42,50 Print - Kunstafdeling €795,-
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bij

ZONDER

LOODS 5

Bijzonder
bij Loods 5

In onze winkels vind je steeds meer bijzondere artikelen. Meubels die een
verhaal vertellen en die een perfecte aanvulling zijn op je interieur. We
reizen de hele wereld over om inspiratie op te doen en materialen te kiezen.
Zo zorgen we ervoor dat jouw nieuwe bank of bijzettafel opvalt. Dit zijn de
topmodellen van onze collectie.
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Binnenkijker

Zomers zwart
Ook in de zomer is zwart in huis verrassend mooi. In deze woonkeuken zie je
de stoerste, zwarte design accessoires. Buiten is de combinatie van groen en
paarsblauwe bloemen ingetogen en chic. Deze onvervalste designfamilie houdt
van Europese ontwerpers en presenteert hun mooiste gebruiksvoorwerpen op
bijna museale wijze.

Zoon Derk boven op de
stoere keuken.
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Dochter Renee chillt
na schooltijd
Foto keuken: Vixen Hertje - Marga van Oers €129,- Lucy Kandelaar - Goods €165,- Revolver Kruk 76 cm - HAY €215,- Eames House Bird - Vitra €169,- Bolder champagne/wijn
koeler - Goods €129,- Miniatuur Stoelen - Vitra v.a. €100,- Foto linksboven: Bolder champagne/wijn koeler - Goods €129,- Teema Servies Zwart - Iittala v.a. €12,90 Foto rechtsboven:
Luxembourg Stoel - Fermob €209,- Foto linksonder: Eye Tray Table - Houe v.a. €99,- Luxembourg Duo Low Armchair - Fermob €555,- Lamzac 2.0 - Fatboy €74,50
Luxembourg Stoel - Fermob €209,- DKR Stoel - Vitra €385,93

Let’s talk!

Bad Boys Brand
De stalen haarden van Bad Boys Brand worden niet aan de andere kant van
de wereld gemaakt, maar hebben hun oorsprong gewoon in Nederland. De
loodzware kachels worden in elkaar gelast door zware jongens die hun tijd
uitzitten in gevangenissen door het hele land. We spreken Huub Kaandorp,
één van de bedenkers van het merk.
Huub, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
“We werken al jaren samen met gevangenissen voor allerlei
kleine werkzaamheden, maar tijdens een rondleiding door de
gevangenis in Heerhugowaard zagen we dat er ook haarden
werden gelast. Dat gebeurde toen nog op hele kleine schaal
hoor, die maakten ze als er tijd over was of om te oefenen.
We hebben er lang aan gewerkt, maar uiteindelijk is ons
eigen ontwerp in productie genomen.”

Wat voor werk doen gedetineerden normaliter?
“Dat kan van alles zijn, onder de noemer ‘werkbesteding’
zijn er verschillende afdelingen in een gevangenis.
Houtbewerking, metaalbewerking of werk aan de lopende
band. Als jij honderd houten stoelen wil, kan dat. Maar
soms vouwen ze dus folders in elkaar, dat is natuurlijk wat
minder uitdagend. Omdat de gevangenis in Heerhugowaard
een afdeling voor metaalbewerking heeft, kunnen de
gedetineerden daar ook een lascertificaat halen, dat helpt ze
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Maar de haarden worden dus nog wel écht in de
gevangenis gemaakt?
“Absoluut, iedere gevangenis heeft nu zijn eigen specialiteit.
In Heerhugowaard lassen ze nog steeds de haarden, maar
de houten kistjes worden in Vught gemaakt en in Veenhuizen
snijden ze onze logo’s in de stalen deurtjes van de haard.
Zelfs die worden dus in de gevangenis gemaakt. We hebben
ook leren schorten in ons assortiment, natuurlijk worden de
koeien niet in de gevangenis geslacht, maar de afwerking
van de schorten doen we wel zelf. Ieder product krijgt een
nummerplaatje en wordt uniek ingepakt in oud kraftpapier
met raffiatouw.”

ontzettend als ze uit de gevangenis komen en weer moeten
integreren in de samenleving. Werken in de gevangenis moet
je echt zien als een soort therapie voor de gevangenen, om ze
een zo normaal mogelijk leven te geven binnen de muren van
de gevangenis.”
Kom je dan zelf ook vaak in de bak?
“We kregen op een moment zelfs het aanbod om ons kantoor
te vestigen in de gevangenis! Dat ging voor ons een stapje
te ver hoor. Eerder hadden onze klanten wel de optie om de
haard zelf op te gaan halen in de gevangenis, dat was leuk!
Dan bestel je online een haard, maakte je een afspraak.
Aangekomen bij de gevangenis moest je je aan de poort
melden en legitimeren, er gingen spiegels onder de auto om
te kijken of je niets meenam en je moest de sluizen door.
Met een beetje geluk kreeg je zelfs een rondleiding! Dat kun
nu helaas niet meer en Justitie was er ook niet heel blij mee
hoor. Er zijn in 2015 zelfs Kamervragen over ons gesteld.”

Wat is het verschil tussen jullie haarden en die van een
bouwmarkt?
“Een haard die gemaakt is in een gevangenis, heeft sowieso
iets extra’s. Als je een feestje geeft, heb je meteen een mooi
verhaal om te vertellen aan al je vrienden. Daarnaast is het
ook een enorm robuust ding van drie millimeter dik staal.
Hetzelfde geldt voor onze vuurkorven; normaal wegen
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die een paar kilo, bij ons weegt een vuurkorf dertig kilo. Ze
roesten dus ook niet in één seizoen weg, ik zweer het, over
vijf jaar staan ze er nog. Omdat ze zo robuust zijn, kan er
eigenlijk ook niets kapot aan gaan. Daarom zijn het ook
kachels zonder opsmuk, zonder gekke tierlantijntjes en ze zijn
zo robuust als de neten.”
Zijn de gevangenen betrokken bij het ontwerp van de
haarden?
“Jazeker, dat moedigen we juist heel erg aan. Samen met
de gevangenisdirecteur en de gedetineerden hebben we
gekeken naar wat technisch mogelijk is en daar kwamen hele
leuke ideeën uit. Veel gevangen willen trouwens ook werken,
het wordt als een privilege gezien. Ze zijn bezig, krijgen een
certificaat en zetten een stap voorwaarts voor hun toekomst.
Ze zijn dus hartstikke enthousiast en gemotiveerd.”

De tuinhaarden, vuurkorven en andere
stoere accessoires van Bad Boys Brand
zijn verkrijgbaar bij Loods 5 Sliedrecht
en Zaandam.
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pure

serenity
Voor de liefhebbers van absolute rust in huis. Laat je inspireren door het
stille water en de Hollandse grijsblauwe luchten. Het blanke hout zorgt voor
een beetje warmte die niet mag ontbreken in een hele lichte kamer.
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Theepot - Broste Copenhagen €39,90 Mok blauw streepje - Broste
Copenhagen €8,50 Schaal grijs - Broste Copenhagen €31,50
Schaal XL plat - Broste Copenhagen €39,90 Schaaltje blauw €7,95 Kom blauw - €17,95 Glas blauw - €4,25 Dinerbord - €11,95
Ontbijtbord blauw - €12,95 Dressoir Barbier - Zuiver €589,-
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day
dreaming
We combineren vaalgrijs beton met luchtig linnen voor een
interieur waarin je tot rust komt. De lichtblauwe bank zorgt
voor een droomsfeer.

Schaaltje blauw - €23,95 Witte kist - Van Dijk en Ko €65,Vloerlamp wit - O5 Home €150,- Kussen wit linnen - €24,95
Kussen riet klein - AAI made with love €39,95 Kussen riet groot
- AAI made with love €69,- Poef gebreid - AAI made with love
€219,- Vaas blauw - €69,- Bijzettafel beton X5 Home €40,- Bank Livio - X5 Home banken v.a. €2.068,-
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De stenen zijn nog warm,
net als mijn herinneringen aan vroeger.
Het water is rustig en stil,
de zon laat mij verder mijmeren.
Hier blijf ik zitten tot ik zin heb in vandaag.
-A
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relax

focus

Zitelement Moto - X5 Home €395,- Tafellamp Diya groen - House Doctor €179,50 Kom
Nord - €17,95 Kom Rustic - €23,95 Vaas grijs - €9,95 Jar Caiedon medium - €7,50 Fles
- €12,95 Vaas Joline - €29,95 Vaas Monaco - €49,95 Vaas retro keramiek - €19,95 Vaas
Denzal blauw - €49,95 Vaas wit/grijs - €49,95
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calm

pure

Ledikant Kevin
Elegant, rank en tijdloos. Dit prachtige massief eiken
bed is een aanwinst in je slaapkamer.
Bekijk de hele collectie bedden bij Loods 5
Zaandam! Vanaf dit voorjaar kun je ook
proefliggen bij Loods 5 Amersfoort en Sliedrecht.
Vloerkleed - €189,95 Waterglas - €4,25 Kussen grijs - €45,Kussen linnen - €24,95 Plaid franje - €59,95 Lampje JWDA
Concrete - Menu €179,95 Bijzettafel - €310,-
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Shop

Ceramic stool kruk
Pols Potten €169,-

Vaas glas
vtwonen €69,95

Kom set van 6
Kitchen Trend Products €79,95
Bistro tafel
Serax €171,95

Kussen blauw
Hinck €49,95

Kussen gebreid
Volt studio €49,95

Kussen grijs
AAI €45,-

Kom multidish
Bitz €34,95
Zitelement Moto
X5 Home €395,-

Vaas handgeblazen L
Onshus €49,95
Stoel AAC26
Hay €214,95
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Shop

Stonewash schaal
Kitchen Trend Products €74,95

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

Vloerkleed Ra
vi
Dutchbone
€599,-

Lounge chair lazy M
Zuiver €479,-

Opbergdoos
O5 Home €20,Bijzettafel DLM XL
Hay €214,95

Vaas Reina L
Zuiver €149,-

Kussen blauw
€36,95

Cabinet Barbier
Zuiver €989,-

Bord grijs streepje
O5 Home €10,-
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Artisan meets designer

Poef retro wol - €99,95 Poef trendy tabac - €39,- Tafeltje chico - €19,95 Kelim poef - €129,- Buhera gourd - €164,- Kussen athos €17,95 Asha rudo - €39,95 Asha mandisa - €39,95 Kussen - €32,95 Kelim kussen - €120,- Vintage kelim kussen - €59,Glear glass geel - €7,95 Glear glass roze - €7,95 Houten schaaltje - €7,- Vintage vloerkleed - €890,- Vintage vloerkleed - €616,-
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Kapstok hout - €14,95 Tasje riet - House of Sakk €14,95 Tasje
kelim - €44,95 Tasje bruin - €19,95 Tasje terra nubuck leer - €15,Tasje leer cognac - €99,90

Kussen Afriek - Asha Home €39,95 Kussen Kelim - Goround
Interior €32,50 Kussen geborduurd - Goround Interior €37,50
Kussen harig - UNC €49,95 Kussen tribal rechthoek - Goround
Interior €37,50 Kussen Afriek - Asha Home €49,95 Kussen leer
gevlochten - Mood Collection €24,95 Vloerkleed - €239,-

Schaal Africa - €57,50 Vaas roestkleurig - €16,95
Placemat bordeaux €9,95 Schaal oker geel €6,95 Bord
‘Pauw’ v.a. €5,95 Schaal hout - €9,95 Onderzetter hout
€12,95 Bestek - Serax v.a. €2,65

Fauteuil Buddy - X5 Home €250,- Plaid links - €125,- Plaid rechts
- €125,- Plaid liggend - €125,-

Handgeweven kussens en aardewerk in de kleuren van de woestijn.
De strakke leren bank geeft het interieur net een originele touch.
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KEUKEN OCEAN DRIVE
MDF fronten in matte lak van Sikkens.
Door middel van mechanische tip-on gaan de
laden open. Composiet in marmerstructuur en een
matte messing kraan met bijpassende spoelbak.
Bezoek onze keukenafdeling bij Loods 5
Zaandam en vraag naar de mogelijkheden!
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Cocktails

V E RY B E R RY C O C K TA I L
met blauwe bessen

WAT H E B J E N O D I G
PER PERSOON:
125 gr blauwe bessen
6 tot 8 muntblaadjes
1 eetlepel limoensap
60 ml lichte rum
60 ml prosecco
crushed ijs

Z O M A A K J E H E T:
Doe de helft van de blauwe bessen, de muntblaadjes, de suiker en het
limoensap in een glas. Gebruik een cocktailstamper om alles fijn te stampen
tot het sap van de blauwe bessen vrij komt. Vul het glas verder met crushed
ice en giet de rum erover. Maak het af met de prosecco en garneer met de
overgebleven blauwe bessen, wat munttakjes en een schijfje limoen.
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Cocktails

FAVO U R I T E F L A M I N G O C O C K TA I L
met aardbei

WAT H E B J E N O D I G
PER PERSOON:
8 aardbeien
verse munt
30 ml gin
90 ml kokoswater
90 ml bruisend water

Z O M A A K J E H E T:
Stamp in een cocktailshaker de aardbeien, munt en
suiker zodat de smaken vrijkomen. Voeg het ijs, de gin
en het kokoswater toe en shake alles even stevig door
elkaar. Giet het mengsel over het ijs in het glas.

110

111

Cocktails

Y E L LOW S U N L I G H T C O C K TA I L
met mango en passievrucht

WAT H E B J E N O D I G
PER PERSOON:
½ mango
1 passievrucht
15 ml limoensap
15 ml sinaasappelsap
5 gr suiker
20 ml tequila
5 ml Cointreau likeur

Z O M A A K J E H E T:
Doe de mango, tequila, sinaasappelsap, limoensap,
Cointreau en het ijs in een blender en blend alles goed door
elkaar tot dat alle stukjes verdwenen zijn. Dip het randje van je
margarita glas in de bruine suiker. Giet vervolgens het mango
tequilla mengsel in het glas en maar het af met een partje
mango en een schijfje citroen.
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Cocktails

CA L L M E P R E T T Y P E AC H C O C K TA I L
met perzik

WAT H E B J E N O D I G
PER PERSOON:
60 ml whiskey
1 perzik
scheutje bruisend water
30 ml simple syrup
1 theelepel limoensap

Z O M A A K J E H E T:
Vul het glas met crushed ice. Giet de whiskey, limoensap en
simple syrup in een cockailshaker. Schud alles lekker door
elkaar en giet het bij het ijs in het glas. Maak het af met een
goede scheut bruisend water en wat perzik partjes.
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Cocktails

R E D L I P S C O C K TA I L
met bloedsinaasappel

WAT H E B J E N O D I G:
30 ml bloedsinaasappelsap
15 ml limoensap
75 ml ginger ale
30 ml gin
22 ml elderflower likeur

Z O M A A K J E H E T:
Giet de elderflower likeur, limoensap en de gin in een glas.
Voeg als laatste de ginger ale en het bloedsinaasappel sap toe
om de cocktail zijn mooie donkerrode kleur te geven. Doe het ijs
erbij en garneer met een paar schijfjes bloedsinasappel.
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BEST BASICS IN BLACK AND WHITE
Loods 5 heeft ook een eigen collectie van alledaagse dingen
met een heldere strakke vormgeving en een knipoog.
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Potlod
en

on €3,-

in kok
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Speelbal €1,-
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a

t €12,5
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0

in kok
er €1,-
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WINKELS
HANDIGE INFORMATIE OVER ONZE WINKELS

Je vindt onze winkels net buiten de stad. Handig, want daarom zijn we goed
bereikbaar en kun je altijd voor de deur parkeren. Gratis! 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.

AMERSFOORT

SLIEDRECHT

ZAANDAM

GARAGE

Euroweg 1
3825 HA
Amersfoort

Leeghwaterstraat 69
3364 AE
Sliedrecht

Pieter Ghijsenlaan 14B
1506 PV
Zaandam

Stormhoek 20
1506 SW
Zaandam

19.000 M2

17.500 M2

22.000 M2

3.500 M2

O5 HOME | DESIGN 5 | BANKEN | KUNST | SLAPEN | KEUKENS
X5 HOME | LOODS 5 LEKKERS | MEUBELS | ACCESSOIRES

DE LOODS 5 KAR

De 5 kar staat op wielen. Handig, want hij moet flexibel zijn. Onze stylisten zorgen ervoor dat hij steeds weer op
een andere plek in de winkel staat én gevuld is met artikelen die passen bij het seizoen en de trends. De kar staat op
verschillende plekken in de winkels, maar ook in onze magazines of tot de nok gevuld op een beurs. Zie je iets moois?
Dan mag je het meenemen en afrekenen, wij zoeken gewoon weer iets nieuws om hem mee te vullen!
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Keukenafdeling - Zaandam

Kunstafdeling - Zaandam

Huismerk X5 Home - Sliedrecht

Slaapafdeling - Zaandam

Designafdeling - Zaandam

Huismerk O5 Home - Sliedrecht

X5 Home - Amersfoort

Vintage afdeling - Sliedrecht

Bankenafdeling - Sliedrecht

Loods 5 Lekkers - Amersfoort

Entree - Zaandam

Huismerk O5 Home - Amersfoort
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Creative Content Creator
Met welk item spotten we jou deze
zomer? De sleutel van mijn nieuwe huis!
Wat is jouw ultieme zomerdag? Fietsen
door Waterland, daar een fluisterbootje
huren en taart eten bij Theetuin Overleek.

GIE

BR

R

Creative Quality Manager Loods 5
Met welk item spotten we jou deze
zomer? Mijn flipflops! Zodra die sokken uit
kunnen begint voor mij de zomer! Wat is
jouw ultieme zomerdag? Vroeg opstaan,
terrasdeuren open en met een latte de
ontwakende stad bekijken.

RO

Styliste Loods 5 Zaandam
Met welk item spotten we jou deze
zomer? Een XL rieten strandtas! Wat is
jouw ultieme zomerdag? Kamperen aan
zee met kampvuur op het strand.

END
A
A

Eigenaar Ontwerpstudio 5/Interieur architect
Met welk item spotten we jou deze zomer?
Gouden of zilveren espadrilles. Wat is jouw
ultieme zomerdag? Ontbijten in een haven,
slenteren op de markt en daarna zwemmen in
de zee.

Stylisten Loods 5 Zaandam
Met welk item spotten we jou deze
zomer? J: Mijn nieuwe fotocamera. M: Een
citroengele tandenborstel van Hay voor de
hele familie #travellight.
Wat is jouw ultieme zomerdag? J: Fietsen
op Texel. M: Foodtruckfestival Proefpark in
Haarlem.

PI

Tekstschrijver
Met welk item spotten we jou deze
zomer? Hagelwitte sokken en sneakers.
Wat is jouw ultieme zomerdag?
Vanaf mijn dakterras de zonsondergang
bekijken!
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EN MARIEKE

Freelance fotograaf
Met welk item spotten we jou deze
zomer? Een lekkere luie stoel zoals de
fauteuil Buddy van X5 Home. Wat is
jouw ultieme zomerdag? Luieren op
stadsstrandjes!

Stylist/vormgever Ontwerpstudio 5
Met welk item spotten we jou deze
zomer? Ik ga dit jaar maar eens een
zonnebril aanschaffen na jaren knijpen!
Wat is jouw ultieme zomerdag?
Mijn dakterras inrichten!

ETT
E

C

NN

HA

BR

ZOË

RLO
T TE

WIE WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER?

Stagiaire Ontwerpstudio 5
Met welk item spotten we jou deze
zomer? Met een opblaaskrokodil in het
zwembad op een zonnige bestemming.
Wat is jouw ultieme zomerdag? Lekker op
de fiets naar Amsterdam en daar dan de hele
dag in het zonnetje op een terras zitten!

Colofon
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Ontwerpstudio 5
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Pieter van Rossum
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Zoë Corbey
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Alle deelnemers van Loods 5
Stylisten Loods 5
Bente - Oh My Guts
Huub - Bad Boys Brand
Douwe en Margret - Het Slaaphuisje
Evelien - De Groene Brigade
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ONLINE
NOG MEER INSPIRATIE OP WWW.LOODS5.NL!

Naast dit magazine, inspireren we je ook online om het beste uit je huis te halen. Hou de website in
de gaten voor de nieuwste artikelen, updates van onze stylisten en inspirerende binnenkijkers. Heb je
geen tijd om naar onze winkels te komen? Shop dan gewoon online, want veel van onze artikelen zijn
ook op Loods5.nl te vinden!

BLOG

Kijk online voor je dagelijkse portie
wooninspiratie! Onze foto’s, filmpjes,
DIY’s en blogs zijn perfect leesvoer
tijdens je relaxmomentje op de bank
en brengen je op ideeën om je eigen
stijl in huis te creëren.

NIEUWSBRIEF

Mis niets! In de nieuwsbrief
laten we je onze nieuwe
artikelen zien of geven we
je alvast een sneak preview
van wat je van ons kunt
verwachten in de winkels én
op social media.

ONLINE SHOPPEN
Voor alle artikelen die niet meer in je
winkelkar passen, kun je terecht in onze
webshop. Hier brengt een aantal van onze
deelnemers hun artikelen aan de man.
Net als in de winkel geldt ook online; de
deelnemers zijn verantwoordelijk voor het
assortiment, wij zorgen voor een prachtige
winkel. Alles past in je online shopper,
van kleine woonaccessoires tot grote
hoekbanken en eettafels. En we bezorgen
het gewoon bij je thuis.

CADEAUKAART
Onze cadeaukaart is te besteden in de
winkels, online en bij Loods 5 Lekkers!
Koop ‘m online of in de winkels en check
het saldo op de website. Je cadeaukaart
wordt samen met een impressieboekje en
een nieuw Loods 5 magazine verpakt.

INSTAGRAM

Je blijft scrollen, klikken en liken op ons insta-account, want er is iedere dag een
update. Je hoeft je dus nooit te vervelen. Mogen we bij jou thuis binnenkijken?
Laat het ons weten door te mailen naar binnenkijken@loods5.nl!
loods5
2.063 berichten

164k volgers

434 volgend

� FACEBOOK

Ook op Facebook bezorgen we je de nodige inspiratie!
Bekijk onze video’s en foto’s voor verse ideeën om jouw interieur
onder handen te nemen.

� PINTEREST

Raak niets meer kwijt! Mooie foto gezien op onze social media?
We plaatsen onze foto’s ook op Pinterest, zodat jij ‘m ook kan pinnen.

YOUTUBE

Benieuwd hoe onze stylisten het telkens weer flikken? Check onze filmpjes op
YouTube om de stylist in jezelf te ontdekken! Je ziet er stap voor stap hoe we
sfeer in huis brengen.

Loods 5

SURF

shack

VAN MOODBOARD TOT WOONKAMER

have a
great
summer!

