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EDITIE 3 (= za 9 mrt)

fashion & kunst
> Styling strepen in huis, kleuren 

van het seizoen, kant

> Shopping Opbergen, garderobe 

• Alles voor in de tuin

+ Praktische bijlage - STOF, VERF 

EN BEHANG TRENDGIDS

EDITIE 4 (= za 6 april)

zwart & wit
> Styling Zwart en wit in de 

hoofdrol + Lijntekeningen

> Shopping alles voor in de keuken 

+ handige tips

> Praktisch Geef je huis een 

schone start

EDITIE 5 (= za 4 mei)

puur natuur
> Styling Groen Geluk (bloemen, 

planten en zelfs bomen in huis) • 

Second life (Zó mooi is hergebruik) 

• Eco de luxe (minimaal = maximaal)

> Shoppingdossier nog in te vullen

> Praktisch: dossier duurzaam 

wonen

EDITIE 6 (= za 1 juni)

kleur bekennen
> Styling Kleurkaarten (tips & tricks 

van kleurexperts en stylisten)

> Shoppingdossier Buiten eten – 

van picknick tot BBQ

> Praktisch Extra vierkante meters 

met aanbouw, opbouw, serre en 

veranda

EDITIE 7 (= za 29 juni)

vier de zomer
> Styling Tuinfeest • Trendkleur 

oranje • Vakantiehuis in zandtinten

> Shoppingdossier Puber-kamers 

(gebruik de vakantie voor een 

make-over)

> Praktisch Vaas boven baas 

(pronken met bloemen en vazen)

EDITIE 8 (= za 27 juli)

relax
> Styling Wabi sabi (de schoonheid 

van imperfectie), Soek-tocht 

(inspiratie Marrakech, moois uit 

Marokko) • Sloommotion (zitten, 

liggen, hangen, luieren, badderen)

> Shoppingdossier Alles voor de 

slaapkamer

+ Praktische bijlage TINY LIVING

EDITIE 9 (= za 24 aug)

welkom thuis
> Styling Eindeloos nazomeren 

(mediterrane kleuren) • Hoxton  

@ home (hotelluxe thuis) 

> Shoppingdossier Alles voor de 

badkamer

> Praktisch Waar laten we de tv  

• Aan het werk (stylish en 

praktische werkplek thuis) 

EDITIE 10 (= za 21 september)

feest & woontrends 
(308 pag.)

> Shoppingdossier vloeren

Dutch design 

+ CATALOGUS COLLECTIE

 

EDITIE 11 (= za 19 oktober)

love the country
> Shoppingdossier Licht

 

EDITIE 12 (= za 16 november)

decembermaand 
feestmaand
 

EDITIE 13 (= za 14 december)

oud & nieuw 
> Shoppingdossier opbergen

+ BEURSBIJLAGE

vtwonen planning 2019

IN ELKE EDITIE VAN VTWONEN 

  Voor ieder seizoen styling-, woon- en shoppingideeën voor binnen én buiten

  4 binnenkijkers inspirerende huizen waar je zó wilt wonen: een mix & match van de 7 woonstijlen 

basic, landelijk, romantisch, industrieel, vintage, design en klassiek

  DIY zelfmaakideeën ( ja, ook voor beginners!) voor je eigen interieur.

  Stylingproducties die je inspireren om aan de slag te gaan in je huis.

  Indelen & verbouwen praktische informatie over uiteenlopende onderwerpen (van ‘alles over 

dakisolatie’ tot ‘zó creëer je een aanbouw’)


