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#1 Caffè lungo
Geef de planten water met deze uit de kluiten 

gewassen koffiepot Xala Lungo. De gieter heeft 

een inhoud van 12 l. Op de schenktuit past een 

standaard sproeikop. € 27,50, 

www.huisentuinwebshop.nl

#2 Gedroogd
Met de bloemenlijstjes van By Manoa heb je het 

hele jaar door je favoriete bloemen, planten of 

kruiden in huis. Zoals deze lijst met klaprozen. 

Handgemaakt in verschillende formaten. Vanaf 

€ 21,95, www.bymanoa.nl

#3 Soepel als een tijger
In Het Dansende Dierenbos worden kinderen van 

alle leeftijden uitgenodigd om lekker te bewegen, 

te swingen en te zingen. Vrolijke yoga voor groot 

en klein. € 16,99, 

www.de-leukste-kinderboeken.com

#4 Luxe uitstraling
Esperanza Deseo heeft een grote collectie 

turquoise kussens met een luxe look. Zoals deze 

sierkussens met een brocante- en baroklook. 

Vanaf € 14,95 per stuk, www.esperanzadeseo.nl

#5 Fleurig
Met deze roze maxirok met bloemenprint geef je 

de herfst nog meer kleur. De elegante, lange rok 

is gemaakt van polyester. € 39,95, 

www.my-jewellery.com

#6 Chocoladebier
Tony’s Hopolonely is een combinatie van 

BrewDog-bier en chocolade van Tony’s Chocolo-

nely. Bier met de smaak van zoete, frisse frambo-

zen en romige witte chocolade. Een knettergoe-

de combi! € 7,25 (per 4 blikjes), 

www.brewdog.com
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#8

#7 Models, designers
Naai je eigen kleding en bepaal zelf wat in de mode is. Bij Sew 

Academy koop je de mooiste stoffen, zoals deze Stretch Denim 

die vaak gebruikt wordt voor een jurk of blouse. 97% katoen, 

3% elastaan. € 6,99 per meter, www.sewacademy.nl

#8 Traditioneel
De geometrische patronen en heldere kleuren zijn uniek voor 

iedere Mochila Wayuu bag. Met deze vrolijke tas ga je straks 

stylish op stap. Geweven in Colombia. Vanaf € 49,95,  

www.morethanhip.nl

#9 Vochtarme huid  
SOS Hydra Intense Rose Jelly is een gel vol natuurlijke 

ingrediënten voor een intens gehydrateerde huid. De gel is 

olievrij en bevat berkenwater met aminozuren en antioxidan-

ten. € 32,95, www.degroenedrogist.nl

#10 Glazen safari
Ieder drankje krijgt een vrolijke twist in dit grote Ooh la la 

tijgerglas. Een tijger met een rode strik en een gouden randje; 

wat wil je nog meer? € 9, www.kleuroptafel.nl

Buitenleven mag twee glazen weggeven! Ga vóór 

24 november 2021 naar www.buitenleven.nl/winnen en vul 

je gegevens in.
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Restaurant One Roermond
Via een oude loopbrug loop je naar het oudste industriële gebouw 

van Roermond, de voormalige ECI-fabriek. Het tijdloze, ruwe 

gebouw huist nu het inspirerende restaurant One. De robuuste 

lijnen van het pand vormen een mooi contrast met het zonnige 

terras, het elegante interieur en de imposante kunstwerken. De 

menukaart neemt je mee op een culinaire reis op basis van mooie, 

lokale producten en zorgvuldig samengestelde wijn- en spijscombi-

naties. De eigen moestuin biedt meer dan 1000 m2  vol kruiden, 

bloemen, groenten en fruit. Bekroond met een Michelinster. 

Openingstijden: zie de site.  

Restaurant One, ECI 17, Roermond.  

0475 600 262, www.restaurantone.nl

HOT
SPOT
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#11 Vleesvrije snack
Iets lekkers bij de borrel? Gooi deze heerlijke vegetarische 

bitterballen in de frituurpan. Gemaakt van oesterzwam-

men. € 8,60 (15 stuks), www.rotterzwam.nl 

#12 Ontwortelen
Dankzij de puntige vorm snijdt deze puntschoffel moeite-

loos door allerlei onkruidsoorten heen. Steel van essen-

hout, handgemaakt. € 71,90, www.sneeboer.com

#13 Frivole vladderaars 
Het orakel van de bosnimf is een fascinerend verhaal over 

vlinders. Van de functie van de gekleurde vleugels tot hun 

wonderlijke gedrag. Hans van Dyck beschrijft ook zijn 

eigen metamorfose van vlinderjongen tot vlinderprofes-

sor. € 22,99, www.lannoo.nl

#14 Meekoken
De roestvrijstalen kruidenbuil is ideaal voor het meekoken 

van kruiden of voor een volle pot thee. Handig bij het 

maken van soepen, stoofpotjes en bouillon. Het haakje 

klikt gemakkelijk om de rand van pan of pot. € 8,95, 

www.kitchenhugs.nl

#15 Karakteristiek design
Deze Manufacture Rock Glow schaal heeft een mooie 

kopergloed en een verfijnd reliëf. Het porseleinen 

oppervlak ligt verzonken in een zwarte leisteenlook.  

Ø 235 mm. € 29,90, www.villeroy-boch.nl
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#16 Kunst op maat
Via Mooiestreken laat je een unieke inktschildering 

maken: persoonlijke kunst met een eigen verhaal. Kies 

je eigen ontwerp of personaliseer een bestaande 

tekening. Vanaf € 27,90, www.mooiestreken.com

#17 Indian Summer
De Gentlemen’s Hardware retro draagbare barbecue, 

draag je als een koffertje met je mee. Compact, 

lichtgewicht en mooie vintage uitstraling. € 69,95, 

www.theretrofamily.nl

#18 Toevluchtsoord
Geef kool- en pimpelmezen een veilig en beschut nest 

met deze Mezenpot. Handgedraaid van terracotta. 

Door de diepte gaan jonge mezen er pas uit als ze 

kunnen vliegen. Gemakkelijk schoon te maken.  

€ 27,50 per stuk, www.tuinspul.nl

#19 Meesterchef
Met de Grillfather bamboe snijplank benadruk je 

fijntjes wie de chef is. Laat het meteen duidelijk zijn 

dat er niet gesold wordt met de padre! € 22,95, 

www.radbag.nl

Buitenleven mag drie snijplanken weggeven! 

Ga vóór 24 november 2021 naar 

www.buitenleven.nl/winnen en vul je gegevens in.

#20 Kegelhoedje
Designlamp Bonnett doet denken aan het Aziatische 

zonnehoedje dat wordt gedragen op de sawa’s. Lex 

Pott gebruikt alledaagse objecten als uitgangspunt 

voor zijn designs. Verkrijgbaar als tafel- en vloerlamp. 

Vanaf € 190, www.puikdesign.nl
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#21 Vier de herfst
Hang deze houten kristalhangers voor 

een zonnig raam en de regenboogvlek-

jes dansen door de kamer. Sierlijke 

herfstbladeren met in het midden een 

Swarovski-kristal. Vanaf € 18,95 per 

stuk, www.duizendhout.nl

#22 Een ode 
Vogels biedt een uiterst originele kijk 

op de vele vogels om ons heen. Dit is 

zeker geen traditionele gids, maar een 

geïllustreerde liefdesverklaring aan 

onze gevederde vrienden. € 23,99, 

www.lannoo.nl

Buitenleven mag drie boeken 

weggeven! Ga vóór

24 november 2021 naar 

www.buitenleven.nl/winnen en vul je 

gegevens in.

#23 Vrolijke kikkers
Met deze solarlampen geniet je van 

een sfeervolle tuin of gezellig balkon. 

Als het donker wordt, komen de 

kikkers tot leven en gaat de lichtshow 

beginnen. Verkrijgbaar in drie soorten. 

€ 36,90 per stuk, www.zwartwitshop.nl

#24 PH-neutraal
Melisse babyzeep is een bijzonder 

milde en verzorgende zeep met 

biologische sheaboter voor de 

gevoelige huid. Bevat biologische 

ingrediënten en geen conserverings-

middelen. € 5,95, www.lovor.nl

#21

HOT
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Pop-uprestaurant De Vuurplaats 
Maartensdijk
Op boerderij Eyckenstein vind je pop-uprestaurant De Vuurplaats. Een sfeervol 

ingerichte tent waar je geniet van de weidse natuur en het geluid van een 

knisperend houtvuur. Alles wordt bereid op open vuur. Geen elektriciteit, geen 

gaspit, enkel vlammen en gloeiende kooltjes. De op het eerste gezicht grove 

kooktechniek levert verfijnde smaken op. Er wordt voornamelijk gekookt met 

producten van en rond de boerderij. Vers en biologisch. De sommelier vertelt je 

welke wijn van de uitgebreide wijnkaart er bij jouw gerecht past. Open: er zijn 

aanschuifavonden; private dining op aanvraag. Zie de site voor meer info. 

Restaurant De Vuurplaats, Eikensteeg 13, Maartensdijk.  

06 43402492 of 06 83595129, www.devuurplaats.net
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#25 Sweet dreams
Het vogeltje in deze dromenvanger waakt over de dieren in het 

bos en laat alleen maar mooie dromen door. Gemaakt van 

100% zuivere wol. € 32,50, www.beyoona.nl

#26 Heel jaar rond
Dit vierseizoenen vogelvoer bestaat uit verschillende soorten 

zaden waar tuinvogels het hele jaar door van smullen. 

Je hangt de kartonnen silo gemakkelijk op aan het touwtje. 

€ 2,95 per stuk, www.deduurzametuin.nl

#27 Bijzonder cadeau
Ervaar hoe een echte parel groeit in een oester met de 

Wensparel Pearl Lady. Oogst de parel zelf en bewaar haar in de 

hanger aan de bijgeleverde ketting. € 18,95, www.zhenzhu.nl

#28 Oeps, de melk vergeten
Je vergeet nooit meer een boodschap met de Boodschappen-

lijstplanner. Vink op de blocnote alles aan wat je nodig hebt, 

scheur het blaadje af en klaar! € 3,95, www.ohmygoody.nl

#29 Pindabaas
De combinatie van stukjes karamel en zeezout maken deze 

verse pindakaas tot een heerlijk smeersel. 25% minder zout 

dan standaard pindakaas uit de supermarkt. € 5,95, 

www.depindakaaswinkel.nl

#30 Zorgeloos genieten
Creëer een relaxte zithoek in je huis of tuin met de bloemvor-

mige Rattan Petal Chair. Handgemaakt van rotan. Inclusief 

kussen. € 159, www.hetmandenhuys.nl

Bij een Online Exclusief of 

Online Exclusief & Magazine 

abonnement krijg je korting op 

producten van Deduurzame-

tuin.nl. Scan de QR-code en 

vind je kortingscode.

ONLINE
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