INSPIRERENDE WOONWINKELS
spireerd worden. We hebben
voornamelijk neutrale tinten en
brengen daar met servies, quilts,
kaarsen en zijden bloemen van
Sia kleuraccenten in.”

Jolijt

Dineke Postma, eigenaar,
met dochter Marleen
Nieuwestad 29-31, Leeuwarden,
058-216 33 40, www.jolijt.com
Open: di t/m vr 10.00-18.00, do tot 21.00,
za 10.00-17.00 uur

Wat maakt Jolijt zo bijzonder?
“Jolijt is gevestigd in twee panden
uit 1580, met verweerde muren,
een wenteltrap, balkenplafonds
en oude witjes. Allerlei eeuwenoude sporen zijn zichtbaar en dat
is gelijk de charme van de winkel.
Er zijn verschillende vertrekken,
met trapjes en stoepjes. De naam

Wat verkoop je het meest?
“Rivièra Maison-producten, van
accessoires tot compleet interieur. Daarnaast gaan de tegels
van Sid Dickens het meest over
de toonbank. Die collectie wisselt steeds. Ze passen heel goed
hier doordat ze net als de winkel
zo’n historisch gevoel hebben,
het lijken wel brokjes verleden.
Sommige klanten sparen ze en
kopen er elke keer eentje, andere
mensen kopen een heel tableau
in een keer. Verder verkopen we
lampen van Tierlantijn en Aldo
Bernardi en Lloyd-Loomstoelen
van Vincent Sheppard. Ook hebben we een uitgebreide collectie
tassen met een old saddle look
van Joanmccathy.”
Wat vind je zelf het mooist?
“Omdat ik zelf inkoop en alleen
spullen kies die ik mooi vind, is
alles in de winkel eigenlijk mijn
smaak. Mooi vind ik een aantal

“ Verander je huis met
de seizoenen”
van de winkel, Jolijt, is een oude
benaming voor plezier en dat
staat bij ons voorop. Dat merken
de klanten in de winkel ook. We
zorgen voor een goede sfeer en
proberen alle zintuigen te prikkelen: spullen zoals plaids zijn
onverpakt, zodat men ze kan voelen, we draaien rustige, Keltische
muziek en we hebben altijd geuren die bij het seizoen passen. In
de winkel hebben we verschillende vertrekken, die we elk seizoen
anders aankleden. We zetten de
spullen zo neer dat mensen geïn-
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kuifspiegels, kroonluchters en
de collectie Frans draadwerk.”
Heb je een woontip?
“Elk seizoen heeft een eigen
sfeer. Net als wij in de winkel
doen, zou je ook je huis met de
seizoenen moeten aanpassen.
In de winter moet het knus en
gezellig zijn, in de zomer juist
luchtig en licht. Dat hoeft geen
ingrijpende verbouwing te zijn,
ook met andere kussenhoezen,
windlichten, kaarsen en geuren
kom je al een heel eind.”

FOTOGRAFIE: CAROLINE COEHORST; INTERVIEW: ROSELLE DE JONG.

ALMERE
De Blokschaaf
Splijtbakweg 18, 036-549 05 01,
www.blokschaaf.nl
Lloyd Loom, meubels, banken
en verlichting
Germaine’s Interiors
Markerkant 12-05 11, 036-535 06 78,
www.germainesinteriors.nl
Interieur en woonaccessoires
ALPHEN AAN DEN RIJN
Meijer & Meijer
Hooftstraat 119, 0172-496 002,
www.meijerenmeijer.nl
Interieur en woonaccessoires, stylingen kleuradviezen
AMERONGEN
Jut en Jul Brocanterie
Overstraat 12, 06-531 663 15,
www.jutenjul.com
Brocante, interieur, meubels, woondecoratie en ook lifestyle voor de allerkleinsten in een landelijke, stoere stijl
AMSTELVEEN
De Troubadour
Maalderij 32-42, 020-456 02 35,
www.detroubadour.nl
Interieur
HomeShop Good Living
Binderij 13, 020-640 44 77,
www.homeshopgoodliving.nl
Meubels en woonaccessoires
AMSTERDAM
De Weldaad
Reestraat 1, 06-191 641 69,
www.weldaad.com
Antiek, brocante en historische
bouwmaterialen
Rivièra Maison
Gelderlandplein 185-199. Bel voor
de dichtstbijzijnde Rivièra Maisonvestiging 0297-239 100 of kijk op
www.riviera-maison.nl
Meubels en woondecoraties
BALK
Cocoon
Van Swinderenstraat 41,
0514-603 228, www.cocoonbalk.nl
Landelijke woonaccessoires, kleding
en schoenen
BARENDRECHT
Four Seasons
Middenbaan 65-67, 0180-618 003
Meubels, lampen en woonaccessoires
BERLICUM
De Panhoeve
Werststeeg 25, 073-503 25 52,
www.depanhoeve.nl
In de oude stal, op zolder en in de
pipowagen vind je veel brocante.
Tevens kun je (eiken en grenen)
boerentafels op maat laten maken.

