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Voor minder dan €20

Theedoekje
leggen
De vaat moet óók worden gedaan als
je op vakantie bent met de boot, tent,
caravan of kamper, dus een theedoek
is nodig. Neem dan een leukerdje:
één waarop je ook een spel kunt
spelen, zoals dammen of menserger-je-niet. Met een zakje M&M’s
heeft iedereen meteen zijn eigen
kleur stenen of pionnen. De speeldoeken zijn verkrijgbaar in rood en
blauw. Gezien voor €19.

Haal de zomer in huis
KLASSIEK
Dit jaar laten we Griekenland misschien
even voor wat het is. Marlous Snijder
laat zien hoe je toch een sfeer creëert
die doet denken aan (het oude) Hellas.

Een Griekse zuil
in de woonkamer,
waarom ook niet?
u op vakantie gaan dit jaar meer
gelijkenis vertoont met wandelen
door een woud vol boobytraps,
besluiten veel Nederlanders dit jaar
thuis te blijven. Verstandig, maar
de Griekse zon, Franse Pyreneeën of Italiaanse
meren zullen flink worden gemist. Onder het
motto ‘Als Mohammed niet tot de berg gaat, zal
de berg tot Mohammed komen’ demonstreer ik
hoe je met een paar eenvoudige stijltips die
geliefde zomerbestemming in huis haalt.

N

Aan het oude Griekenland ontleende stijlelementen lopen als een rode draad door onze
kunstgeschiedenis. Anno 2020 zijn de klassieken
wederom volop bezig met een revival. In kleur,
maar ook in accessoires. Typische decoratieve
neoclassicistische elementen zijn acanthusbladeren, schelpen, architecturale onderdelen en
klassieke figuren en ze zijn overal te vinden, tot
aan de collectie van
H&M Home toe.
Behalve H&M Home
bracht ook interieurmerk HK Living een
wooncollectie op de
markt die volledig is
geïnspireerd op de
Griekse oudheid: van
wandlampen met
schelpkap tot tafels op
gecanneleerde voet. Wil
je een statement maken,
De kleur Soft dan is het salonfähig om
Greek doet een Griekse zuil in de
te zetten. Je
denken aan woonkamer
koopt er een op Marktde huizen op plaats of bij de kringloopwinkel. Ben je verSantorini
zamelaar van designklassiekers, probeer dan een
Griekse zuil-zitelement van het Italiaanse Studio 65 in handen te krijgen.
Ook kleur doet wonderen. Verfmerk

 Van

de kapel is alleen nog een ruïne over. FOTO’S JOHAN NEBBELING

Het behoort tot de traditie van de Schola
Cantorum Karolus Magnus dat twee
leden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
een stukje stof ophangen. Ook Verhagen
heeft dat gedaan, voor zijn chronisch
zieke vrouw. Of het heeft geholpen? ,,Ja,
dat weet je nooit hè. Ze was in elk geval
niet weer kerngezond toen ik thuiskwam. Maar op deze plek gaat het niet
alleen over ziekte en gezondheid, maar
ook over wie je bent als mens en dat je je
met andere mensen verbindt. En dat is in
deze tijd misschien nog wel belangrijker.’’
Dat mag zo zijn, ik heb nog een persoonlijke missie te vervullen. Als Verhagen en Hollaardt zijn vertrokken, hang ik
in de koortsboom een lapje stof van mijn
zieke schoonzus Sylvia. Ik ben niet gelovig en nog minder bijgelovig, maar hé:
baat het niet, dan schaadt het niet. Met
mijn gezicht naar de boom loop ik weg.

Sint-Walrickkapel
De Sint-Walrickkapel
en de koortsboom
staan aan de Sint-Walrickweg in Overasselt,
nabij de Hatertse
Vennen. Vanaf de
parkeerplaats aan de
Hessenbergseweg is
het een paar minuten
lopen.

 Lapjes en mondkapjes in
de boom.

In Overasselt zijn
meerdere bed and
breakfasts gevestigd,
waaronder B&B
Van Beijden (in een
monumentale boerderij
uit 1671).
Ook is in Overasselt
een pipowagen te
huur, te vinden onder
Salonwagen De Clef.
Kamperen kan op de
tijdelijke camping De
Wereld in Overasselt.

■

■

Het bosrijke en heuvelachtige Rijk van Nijmegen leent zich goed
voor wandelingen en
fietstochten. Vlakbij de
kapel staat restaurant
Sint-Walrick, met
speeltuin.

■ Voor inlichtingen
over optredens bij
de koortsboom:
karolus-magnus.nl

■

Pure&Original introduceerde recentelijk Soft
Greek: een prachtige blauwe kleur die doet denken aan de huizen op Santorini. Wit (bijvoorbeeld RAL 9010) en/of pastelkleuren zijn fris en
zomers en maken op subtiele wijze een modern
geheel van een interieur met neoclassicistische
objecten. Want voor welke variant van neoklassieke invloeden je ook gaat, een teveel kan het
geheel kitscherig doen aanvoelen. Pas ze toe
zoals je peper en zout toepast: met mate.

 Een

knipoog naar het oude Griekenland.

FOTO MARLOUS SNIJDER

