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#1 Gezellige kwetteraars
Op dit Swallows vliesbehang kwetteren de vogels erop los. 

De zachte aquareltint zorgt ervoor dat de vogelprint niet te 

veel aanwezig is. Verkrijgbaar in twee kleurtinten. € 69 per rol, 

www.roomblush.com

#2 Poetsfanaat
Schoonmaken met een schoon geweten. De vintastic keuken-

reiniger citrus is gemaakt op basis van natuurlijk schoon-

maakazijn. Daarmee wordt alles blinkend schoon met respect 

voor mens en milieu. € 2,59, www.coop.nl

Buitenleven mag vijf flessen weggeven! Ga vóór 

18 augustus 2021 naar www.buitenleven.nl/winnen en vul 

je gegevens in. 

#3 Stoer en sportief
De solide en waterdichte Gustavo-laptoprugtas is gemaakt van 

gerecyclede autoband en nylon canvas. Iedere tas is uniek. 

Het rubber is slijtvast, waterdicht en gemakkelijk schoon te 

maken. € 139, www.morethanhip.nl

#4 Verwennerij
Dit Blue Anchor douchepakket voor heren zit vol duurzame 

producten, zoals biershampoo en stoere Sailor’s blend-scheer-

zeep. Keuze uit verschillende soorten pakketten. € 39,50, 

www.blikmetstrik.nl

#5 Strike a pose
Deze minimalistische bijzettafel Dance is een Nederlands 

ontwerp. Gemaakt van gepoedercoat staal en verkrijgbaar in 

drie kleuren: antraciet, wit en rood/bruin. € 199,  

www.ignoreamsterdam.nl

#6 Alcoholvrije verrassing
HopHout thee is een mousserende wilde thee gemaakt van 

pure ingrediënten. Een natuurlijke melange van kamillebloem, 

munt, jasmijn, verveine en een hint van hop en hout. Gerijpt op 

gebruikte houten wijnvaten van Betuws Wijndomein. € 12,50, 

www.bovino.nl
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Orangerie De Pol Doetinchem
Ervaar de rustgevende sfeer en het heerlijke eten in dit kleinschalige 

restaurant, gevestigd in een idyllische glazen kas. In Orangerie De Pol 

word je één met de seizoenen. Zowel door de gerechten, die aan de hand 

van de seizoenen vier keer per jaar speciaal worden samengesteld, als 

door het uitzicht op het landgoed. Het menu, bestaande uit vijf of zes 

gangen, is modern en bestaat zoveel mogelijk uit streekproducten uit de 

Achterhoek. Op het landgoed kun je ook blijven slapen en je kunt er 

lunchen in café de Pol. Open: di t/m za vanaf 18.00 u.

Orangerie De Pol, Hulleweg 2, Doetinchem, 0314 317629,  

www.orangeriedepol.nl

HOT
SPOT

#7 Vers gebrand
Frank & Fresh Coffee brandt espressobonen op 

bestelling en bezorgt precies één week na branding, 

wanneer de bonen op hun lekkerst zijn. Verkrijgbaar in 

vier smaken, van een zoete en romige single origin tot 

een stevige en brutale blend. Vanaf € 10,75, 

www.frankandfreshcoffee.com

#8 Biodiversiteit
In het boek Een kleine biologische moestuin legt Arthur 

Motté uit hoe je, geïnspireerd op methoden van de 

permacultuur, op een paar vierkante meter enorm veel 

kunt verbouwen. € 19,95, www.knnvuitgeverij.nl

#9 Gestroomlijnd
Het roze Aleni badpak zit als een tweede huid en blijft 

op zijn plek. Of je nou een duik neemt in zee, gaat 

dippen in ijswater of op topsnelheid door het water wilt 

glijden. € 49,90, www.aquarapid.nl

#10 Net echt
In deze gedecoreerde wekker met verlichting, zit een 

buitenkeuken in miniatuur. Handgemaakt door 

ontwerpster Natascha Maks. Je kunt ernaar blijven 

kijken. € 175, www.sweetdollhouse.nl
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#11 Vergroenen 
Tegeltje Groen is een leuke kant-en-klare oplossing voor 

‘tegel eruit, groen erin’. Een Tegeltje bevat drie vaste 

planten. Verkrijgbaar in vijf soorten. € 17,95, 

www.vergroenjeleven.nl

Buitenleven mag drie Tegeltjes weggeven! Ga vóór 

18 augustus 2021 naar www.buitenleven.nl/winnen  

en vul je gegevens in. 

#12 Verhelderend
Naar omstandigheden nogal slecht is een aangrijpend boek 

over burn-out en depressie. Voor iedereen die alles uit het 

leven wil halen, maar er niet aan onderdoor wil gaan. 

€ 22,99, www.atlascontact.nl

#13 Goed beschermd
Jacare Anti-Insect mug & teek houdt insecten op afstand 

en bevat 0% DEET. Geschikt voor volwassenen en 

kinderen vanaf een jaar. Heeft een milde geur, is zacht 

voor de huid, plakt niet en werkt acht uur lang. € 8,79, 

www.camillacollection.nl

#14 Gehaakt
Dit boodschappennet is handgemaakt van 100% katoen. 

Een goed alternatief voor de plastic zak. Verkrijgbaar in 

verschillende trendy kleuren. € 9,50, www.hetweerhuys.nl

#15 Boomhut
Dit Oude eiken huisje van Bumbu Toys zet je als een puzzel 

in elkaar. Duurzaam geproduceerd en handgemaakt. Maak 

het extra gezellig met houten bloemen, paddenstoelen en 

dieren. Huisje € 49,95 (accessoires vanaf € 5,50), 

www.houtspel.nl 
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#16 Avonturenbundel
In Ons vakantieboek van Maan Amsterdam, bewaar je al je 

mooiste vakantieherinneringen. Naast foto’s beschrijf je er je 

leukste herinneringen en geef je op de landkaart aan waar je 

bent geweest. € 25,95, www.bol.com

#17 Pasta sin carne
Heerlijke vegan pastasaus van Pianta Pasta. De klassiekers 

bolognese, peperoncino en piselli, in een plantaardig jasje. 

Minstens zo lekker en een stuk beter voor de planeet. € 4,99 

per stuk, www.piantapasta.com

#18 Levensbron
Deze Januzart-top zonder mouwen is ontworpen door Arjan 

Vergeer. De Rotterdamse kunstenaar geeft de krachtige 

moeder natuur weer met twee vogels en stralende bloemen. 

€ 27,26, www.redbubble.com

#19 Oorlibellen
Onderaan deze oorbellen bevindt zich een facet geslepen 

Swarovski-kraaltje. Een libelle staat symbool voor kracht, 

moed, licht en geluk. € 42,95, www.jewelswithflair.nl

#20 Op onderzoek
Met deze studiekoepel kunnen kinderen perfect insecten 

bestuderen zoals lieveheersbeestjes en torren. Plaats het 

insect voorzichtig in de lade en bekijk het van de boven- en 

onderkant. € 9,95, www.deleukstemoestuinshop.nl
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#21 Natuurlijke ijsjes
The Nice Company lanceert twee nieuwe roomijs-

jes: Vegan Choco Hazelnoot en Koffie Chocodip. 

Gemaakt in Friesland. Biologisch en met natuurlijke 

ingrediënten. € 2,50 per ijsje, 

www.thenicecompany.nl

#22 Miniboom
Kweek je eigen bonsai met het Grow it Bon-

sai-boompakket. In welke vorm ga jij jouw Japanse 

boompje straks snoeien? € 14,95, www.radbag.nl

Buitenleven mag drie pakketten weggeven! Ga 

vóór 18 augustus 2021 naar www.buitenleven.nl/

winnen en vul je gegevens in.

#23 Moderne klassieker
De DineLight zorgt voor een sfeervol detail op de 

tuintafel. Leg de stalen kandelaar plat op tafel of 

zet hem op een volle wijnfles of stand-in standaard. 

Verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren. 

Vanaf € 29,50 (zonder standaard), www.dinelight.nl

#24 Zacht en stevig 
De bovenkant van de Ecoyogi-yogamat is gemaakt 

van organische kurk. Dit duurzame materiaal zorgt 

voor optimale grip. De onderkant bestaat uit 

natuurrubber, waardoor de mat niet gaat glijden.  

€ 59, www.ecoyogi.com

HOT
SPOT

Bed and breakfast the Old Bakery Doesburg
In B&B the Old Bakery overnacht je in een voormalig bakkershuisje gebouwd in 

1870. Een plek waar jarenlang vers brood werd gebakken. Eigenlijk is het gebouw 

nog gloednieuw te midden van de middeleeuwse Hanzestad Doesburg. Bij mooi 

weer geniet je in de groene tuin van een heerlijk huisgemaakt ontbijt. Tussen het 

gras scharrelt gezellig een kip, die voor verse eieren zorgt. ’s Avonds kun je 

aanschuiven voor het avondeten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt 

van lokale producten. Open: alle dagen van de week.

B&B the Old Bakery, Ooipoort 12, Doesburg, 06 81773669,  

www.bedandbreakfast-the-old-bakery.com
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#25 Door weer en wind
Met deze mooie tuinposter van een libelle breng je sfeer 

in je tuin of op je balkon. Gemaakt van stevig bisonyldoek 

en waterafstotend. € 19,95, www.zoedt.nl

#26 Sierlijk comfortabel
Sublim Nude Haiku Birds Natural is een mooi sierkussen-

tje van Nobodinoz voor je bank of stoel. Gemaakt van een 

dubbel, organisch en zacht mousseline katoen met 

vrolijke kwastjes aan de hoeken. € 19,95, 

www.mylittlecarpet.nl

#27 Bezige bij
Bijen is een natuurboek dat dieper ingaat op de betekenis 

van bijen voor ons ecosysteem. Geen veldgids, maar een 

prachtig geïllustreerd liefdesverhaal over mens en bij.  

€ 23,99, www.terralannoo.nl

#28 Natuurlijke materialen
Met de kunstwerken van Nicole Aben haal je de natuur 

letterlijk van buiten naar binnen. Blaadje voor blaadje en 

bloemetje voor bloemetje verwerkt ze haar gevonden 

schatten tot een uniek werk. Van € 16,95 tot € 995,  

www.nicoleaben.nl

#29 Nom, nom, nom
Omly maakt biologische havermoutmixen van haver en 

boekweit, noten, pitten, zaden en specerijen. Superlekker 

en gezond! Komt in vier smaken: Soft Start, Sweet Smile, 

Dark ’n Dreamy en Golden Glow. € 5,95 per 250 g, 

www.nomly.nl

#30 Vitale huid
Verzorg je huid met de Vitamin C Illuminating Recovery 

Cream van Mádara. Vitamine C is een krachtige antioxi-

dant dat de huid herstelt en pigmentvlekjes doet 

verminderen. € 38,95, www.madaracosmetics.nl
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