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SUMMER      VOGUE

Het hangt in de lucht, al een tijdje. Steeds 
vaker en op meer plekken. Soms is het even 
weg en dan ineens, WHOOP, is het weer 
terug. Er is iets aan het veranderen. Nee, het 
is al verder dan dat, er ís iets veranderd. We 
zien het, voelen het en beleven het. Waar we 
het over hebben? De vrouwelijkheid is terug! 
Sieraden worden weer gedragen, gouden 
ringen om vingers met gelakte nagels, hoge 
hakken in plaats van sneakers, blouses met 
bloemrijke dessins! Jurken en rokjes! Rode 
lipstick! Volle wimpers! 

Glossy tijdschriften en populaire online 
influencers tonen reportages van de 
meest vrouwelijke en extravagante 

interieurs. Waar grote kleurrijke boeketten 
op dinertafels pronken, kamers rijkelijk 
gedecoreerd zijn met beeldschoon behang, 
combinaties van elegante kussens op sofa’s 
van prachtige jacquard geweven kwaliteit. 
Rijkelijk en royaal met een toefje wereldse 
glamour. En vooruit, ook een beetje stoer; 
een cactus kan prima naast een bos met rode 
rozen.
 
De nieuwe collectie Summer Vogue, is een 
buitengewoon complete en rijke collectie 
waarin alle vrouwelijke elegantie verwerkt 
is. Rijk qua kleuren, materialen en vormen 
waarmee elke living, van woon- tot 
slaapkamer van sofa tot dinertafel royaal kan 
worden gestyled.
 
Patrick en Sophie de Kleijn
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 Miami Vibes bij jou thuis?  

Mail je NAW-gegevens voor 25 mei 2018 
naar winactie@riverdale.nl  

PS: de winnaar van de Riverdale  
producten uit dit moodboard  

krijgt persoonlijk bericht 

WIN!
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COCO 
VERTE

MAMBO 
JUMBO

30 ml Pisang Ambon - 
60 ml rum - 60 ml Malibu/
Batida de Coco - 60 ml 
sinaasappelsap - 30 ml 
ananassap - suiker
 
Doe de suiker op een 
schoteltje en wat ananassap 
in een schaaltje. Doop de 
rand van een longdrinkglas in 
het ananassap en dip daarna 
in de suiker. Schenk alle 
ingrediënten voorzichtig in het 
glas en roer goed door elkaar. 
Serveer de cocktail met een 
rietje.

BAHAMA 
MAMA

20 ml rum - 10 ml Malibu -
10 ml Tia Maria - 10 ml 
citroensap - ananassap - 
3 ĳ sblokjes - 1 aardbei - 
1 kers
 
Doe het ijs in een longdrinkglas 
en schenk de rum, Malibu, 
Tia Maria en citroensap erover. 
Vul het glas verder aan met 
ananassap. Garneer het glas 
met de aardbei en de kers.

50 ml Safari - 50 ml Malibu - 
150 ml sinaasappelsap - 
limonadesiroop
 
Schenk de Safari, Malibu 
en sinaasappelsap in een 
longdrinkglas en voeg een 
scheutje limonadesiroop toe. 
Roer dit goed door elkaar en 
decoreer het glas met twee 
kleurrijke rietjes. 

SAFARI
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EXCLUSIVE OFFER

van € 8,95 
voor

€ 5,95

van € 14,95 
voor

€ 12,95

Dit exclusive offer is vanaf 1 maart exclusief verkrijgbaar bij alle Riverdale Inspiration Shops en Floors in Nederland en België 
(prijs per stuk, op = op).

Wat: sfeerlicht
Naam: Palm
Kleuren: goud & zilver 
Formaat: 11 & 17 cm

Houd je het zelf of geef je het 
cadeau? Lekker zelf houden! 
Windlichten zijn echte sfeermakers. 
Zilver of goud? Een kwestie van smaak. 
Warm, zonnig goud staat prachtig bij 
naturel en zwart, maar ook bij kleuren 
als burgundy en emerald. Het zilver 
is een wat koelere kleur en matcht 
prachtig bij zwart.
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AUTUMN-WINTER ‘17/’18

ROZE flamingo, roze kaarsen,  
roze lippenstift, roze parfum, roze boek,  
roze kussens. Roze, roze, roze... Love it!

 
Bank Audrey 

oudroze - 215 cm - 804020
€ 1750,00

 
Vaas Ceiba 

roze - 28 cm - 421817
€ 18,95

 
Windlicht Ceiba 

roze - 27 cm - 421816
€ 29,95

 
Windlicht Ceiba 

roze - 18 cm - 421815
€ 16,95

 
Windlicht Ceiba 

roze - 16 cm - 421814
€ 12,95

 
Kussen Chelsea 

oudroze - 50 x 70 cm - 003343
€ 37,50

 
Chanel oogschaduw

Ombre première powder 
ca. € 34,00

 
Kussen Chelsea 

oudroze - 40 x 60 cm - 003342
€ 29,95

 
Kaars Pillar 

roze - diverse maten bv. 009242
v.a. € 2,95

 
Kussen Chelsea 

oudroze - 45 x 45 cm - 003341
€ 24,95

 
Miss Dior 

Eau de Parfum - 30 ml 
ca. € 70,50

 
Kussen Chelsea 

oudroze - Ø 40 cm - 003340
€ 18,95

 
Boek: all in good taste 

Kate Spade - 240 pagina's  
ca. € 21,00
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    "IF YOU WANT TO BE ORIGINAL,            BE READY TO BE COPIED." COCO CHANEL 

22 RIVERDALE 
SPRING-SUMMER 2018 23RIVERDALE 

SPRING-SUMMER 2018



GROENE planten, groene macarons 
en groene rubberen laarzen. Groen als kleur van 

harmonie en balans. Groen geeft rust.

 
Bank Audrey

mint - 215 cm - 804021
€ 1750,00

 
Kussen Chelsea

donkergroen - Ø 40 cm - 003347
€ 18,95

 
Kussen Chelsea

donkergroen - 50 x 70 cm - 003350
€ 37,50

 
Kussen Chelsea

donkergroen - 40 x 60 cm - 003349
€ 29,95

 
Kussen Chelsea

donkergroen - 45 x 45 cm - 003348
€ 24,95

 
Hunter rubberlaarzen

donkergroen
ca. € 99,95

 
Fotolijst Miami

donkergroen - 10 x 15 cm - 440388
€ 19,95

 
Windlicht Zofi a

groen - 19 cm - 420978
€ 39,95

 
Macaron

groen - 4 cm
ca. € 1,50

 
Windlicht Ceiba

groen - 18 cm - 421811
€ 16,95

 
Windlicht Zofi a

zeeblauw - 18 cm - 420976
€ 45,00

 
Taartplateau Metz

zachtgrij s - 31 cm - 402114
€ 49,95

 
Sfeerlicht Siesta

mint - 11 cm - 402974
€ 9,95
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EXCLUSIVE OFFER
Wat: kaarsenpot
Naam: Vibes
Kleuren: groen, roze & wit 
Formaat: 9 & 10 cm

Welke kleur? Ga voor alle 
drie. Zo mooi staan ze 
bij elkaar. Of speel met 
hoogtes door andere 
kaarsen te combineren met 
deze kaarsenpotten. Gezellig!  
Geur? De kaarsen zijn geurloos, 
maar door de kleur en het 
verschillende glas een eye-catcher 
in huis. Brandtijd? De kaarsen 
branden mooi op doordat ze in een pot zitten. Je hebt hier zeker 30 uur  
plezier van.

van € 17,95 
voor

€ 14,95

Dit exclusive offer is vanaf 1 maart exclusief verkrijgbaar bij alle Riverdale 
Inspiration Shops en Floors in Nederland en België (prijs per stuk, op = op).
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Naam: Jelle Oostrom  
Leeftijd: 35 jaar

Naam: David Staples 
Leeftijd: 25 jaar 

Naam: Loek Grootscholten 
Leeftijd: 29 jaar

   Wat is je functie binnen Riverdale?
Jelle: “Ik ben online marketeer en in die 
zin houd ik mij bezig met alles wat met 
online te maken heeft. Van webshop tot 
social media. Er komt ontzettend veel 
kijken bij de inzet van online marketing. 
Heel divers dus.”
Loek: “Ik werk op de afdeling sales, 
waar ik als key accountmanager 
verantwoordelijk ben voor het beheer 
van de grote Nederlandse klanten. 
Samen met onze partners draag ik 
zorg voor de commerciële groei van 
Riverdale. Hierin is het belangrijk dat 
onze producten binnen de juiste 
merkbeleving via verschillende 
distributiekanalen voor de Riverdale fan 
beschikbaar komen.”
David: “Mijn functie is accountmanager 
en ik ben verantwoordelijk voor alle 
Primera filialen in Nederland waar sinds 
februari 2016 Riverdale te koop is. Ik 
ben eigenlijk de hele dag op de weg 
en bezoek filialen verspreid door het 
hele land. Het kan voorkomen dat ik op 
maandag afspraken heb in Groningen, 
dinsdag aan de vlaai zit in Maastricht en 
op woensdag nog even de boot pak 
naar Texel. Er zijn ondernemers waar ik 
urenlang binnen ben om een order te 
maken die precies aansluit bij het type 
klanten dat bij hem of haar in de winkel 
komt. Maar ook routinebezoekjes van 
nog geen kwartier komen voor waar 
het belangrijk is om even een praatje 
te maken met de ondernemer om te 
kijken of alles nog op rolletjes loopt.”

Dennis: “Ik ben warehouse manager in 
ons magazijn met 20.000 palletplaatsen 
en verantwoordelijk voor alles wat 
in vrachten en containers bij ons 
binnenkomt en ook weer de deur 
uitgaat. En ik geef leiding aan 15 man 
personeel die werkzaam zijn in het 
magazijn.”
Martijn: “Mijn functie is heel divers. Ik 
werk in het magazijn en heb een aantal 
jaar de uitgaande goederen geleid. 
Momenteel werk ik in het bulkmagazijn. 
Hier komen alle containers binnen, 
worden ze uitgeladen en de locaties 
bepaald waar de goederen opgeslagen 
worden. Vanaf 2018 ga ik het kantoor 
assisteren en mij meer bezighouden 
met het verwerkingsproces van de 
uitgaande goederen.”

      Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 
en heb je kinderen?

Jelle: “Ik ben getrouwd met Sacha en 
trotse vader van Minne en Juula (een 
tweeling van 5 jaar).”
Loek: “Ik ben verliefd op mijn vriendin 
Amy.”
Dennis: “Ik ben ook getrouwd en heb 
twee kinderen, één van 12 en één van 
1,5 jaar.”

Martijn: “Ook ik ben getrouwd en heb 
een zoon. Half januari 2018 verwachten 
wij onze tweede zoon.”
David: “Op dit moment woon ik op 
mezelf, maar zodra mijn vriendin klaar is 
met haar studie archeologie zal ze snel 
bij mij intrekken.”

   Ben je in je vrije tijd ook met wonen/
interieur bezig?

Dennis: “Nee, ik eigenlijk niet om eerlijk 
te zijn.”
Martijn: “Nou onbewust toch wel denk 
ik. Ik zie vaak op beurzen en in het 
pand hoe het stylingteam bepaalde 
producten neerzet en thuis zet ik het 
dan op dezelfde manier neer.”
Jelle: “Ja, interieur is zeker iets dat 
mijn interesse heeft. Wij hebben de 
afgelopen jaren niet zo veel veranderd 
in huis maar we staan alweer te 
popelen om onze woonkamer aan te 
pakken.”
Loek: “Twee jaar geleden heb ik mijn 
eerste huis gekocht vlakbij het centrum 
van Den Haag. Het is best lastig om je 
interieur direct helemaal naar je zin te 
krijgen, dus zijn mijn vriendin en ik altijd 
op zoek naar leuke unieke items voor in 
huis. Dat ik bij Riverdale werk, komt dan 
natuurlijk goed van pas!”
David: “Ook ik heb vorig jaar een 
appartement gekocht en ben absoluut 
veel met interieur bezig! Ik haal veel 
inspiratie van Pinterest en vind het ook 
erg leuk om zelf dingen te maken. 
Steigerhout is bijvoorbeeld een 

Naam: Martijn Visser 
Leeftijd: 29 jaar 

Naam: Dennis van Bommel 
Leeftijd: 34 jaar 

Jelle:  
"Er komt ontzettend 

veel kijken bij  
de inzet van  

online marketing."

MannenRiverdale
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het groen in de tuin. En in huis hebben 
we af en toe planten maar die blijven 
meestal niet zolang staan.”

David: “Groene vingers heb ik absoluut 
niet, ik vergeet nogal eens de planten 
water te geven. Uit voorzorg heb ik dan 
ook voornamelijk vetplanten staan en 
planten die best even zonder water 
kunnen.”
Dennis: “Ik heb wel planten in huis 
maar absoluut geen groene vingers. 
Het liefst asfalteer ik mijn tuin nog 
haha!”

   Wat is je favoriete moment van de 
dag?

Jelle: “Ik kan eigenlijk van ieder 
moment op de dag genieten.”
Loek: “Ik heb niet echt een favoriet 
moment van de dag. Persoonlijk vind 
ik het belangrijk dat je het goed kunt 
vinden met je directe collega’s en dat 
er naast hard werken ook tijd is voor 
gezelligheid. Gelukkig heb ik een leuk 
team waar ik dagelijks mee werk, dus 
dat zit wel goed.”
David: “Vanaf zonsopkomst tot een uur 
of zes ‘s avonds staat bij mij de zon op 
het balkon. Ik ben een ochtendmens en 
vind het heerlijk om eerst een kop koffie 
in de zon te drinken voor ik de weg op 
ga.”
Dennis: “Als ons zoontje ‘s ochtends 
wakker wordt en dan “Papa, mama!” 
roept, vind ik dat een fijn moment.”
Martijn: “Dat heb ik inderdaad als ik na 
een lange dag werken thuis kom en 
mijn vrouw en zoontje weer zie.”
 

   Wat is je favoriete zomerdrankje?
Jelle: “Een heerlijk koud witbiertje.”
Dennis: “Ja ik drink ook graag een 
biertje.”
Martijn: “Ik ben niet zo van de cocktails 
of mixdrankjes dus houd het ook 
gewoon bij een lekker koud biertje.”
Loek: “Op festivals drink ik graag Jack 
Daniel’s met cola.”
David: “Voor mij is dat zonder twijfel 
een Cuba Libre! Rum is mijn favoriete 

alcoholische drank en van mijn vriendin 
heb ik een hele mooie fles gekregen 
toen ze terugkwam van haar reis in 
Nicaragua.”

   Welke functie van een collega 
binnen Riverdale zou je weleens 
voor een dagje willen overnemen en 
waarom?

Jelle: “Euh... eigenlijk geen. Ik vind zelf 
dat ik een hele leuke functie heb! Als ik 
echt moet kiezen dan zou het iets met 
fotografie zijn.”
Martijn: “Op de orderadministratie zou 
ik wel een dagje mee willen draaien om 
te zien hoe een order van een klant tot 
stand komt en uiteindelijk bij ons het 
magazijn verlaat.”
Loek: “Ik zou graag eens een dagje 
ruilen met Manuela. Als grafisch 
vormgever is zij ontzettend creatief, 
waardoor de mooiste sfeerbeelden 
en teksten worden vertaald naar 
bijvoorbeeld magazines zoals deze. 
Ik mis alleen het creatieve inzicht 
waardoor het waarschijnlijk geen 
productieve dag zou worden haha!”
David: “Vorig jaar heb ik al een dag 
meegeholpen bij jullie (Dennis en 
Martijn) in het magazijn om te kijken 
hoe het eraan toe gaat. Precies die 
dag kwam er een container vol kaarsen 
binnen en ik heb geholpen met het 
uitladen. Ik had het geluk dat dit op een 
vrijdag was: ik heb het hele weekend 
kunnen revalideren van de spierpijn! 
Erg veel respect voor het werk dat jullie 
dag in, dag uit doen!”
Dennis: “Ik weet ook niet echt 
een functie die ik graag zou willen 
overnemen voor een dag. Wel zou ik 

wat vaker mijn mannen in het magazijn 
willen assisteren om weer echt fysiek 
aan het werk te zijn.”
 

   De nieuwe collectie Summer Vogue 
bestaat uit drie kleurthema’s: Miami 
Vibes, Boho Chic en All Natural & 
Black. Welke van de drie past je het 
best en waarom?

Jelle: “Ik houd wel van het moderne 
gecombineerd met het industriële. All 
Natural & Black in dit geval”
Loek: “Los van het feit dat ik alle drie 
de thema’s heel tof vind, spreekt All 
Natural & Black mij ook het meeste 
aan. De natuurlijke tinten in combinatie 
met zachte kleuren en het groen van 
planten vind ik erg mooi.”

Martijn: “Ik ga ook voor All Natural & 
Black. Bij ons thuis hebben we ook veel 
zwart en wit."
David: “Alle stijlen spreken mij erg aan. 
Miami Vibes lijkt het meeste op wat ik 
nu zelf in huis heb met de vele groene 
tinten. Een mix tussen deze stijlen is 
dus iets waar ik uiteindelijk voor zou 
gaan.”
Dennis: “Ik heb geen voorkeur eigenlijk, 
als ik thuis maar mijn vrouw en kinderen 
om mij heen heb dan ben ik op mijn 
gelukkigst. Als ik toch moet kiezen past 
All Natural & Black het beste bij me.”

David: 
"Het liefst staat er 

12 maanden per jaar 
een kerstboom 

in huis."

Dennis: 
"Ik heb helemaal 

geen groene vingers."

alcoholische drank en van mijn vriendin 

product waar je met een beetje fantasie 
een hoop leuks van maakt!”

   Ben je handig in huis? Zo ja: is er iets 
waar je trots op bent?

Loek: “Eigenlijk ben ik best handig, 
al zeg ik het zelf. Zo heb ik laatst 
een loungebank en een plantenbak 
gemaakt voor op mijn balkon. Het 
project heeft even geduurd maar ik ben 
erg trots op het eindresultaat!”

David: “Ik kom er langzaam achter 
dat er echt een verborgen klusser in 
mij verscholen zit, sinds het klussen 
in mijn nieuwe huis. Veel ervaring 
met klussen had ik niet maar door 
te proberen leer je het het beste. Zo 
ben ik met het leggen van laminaat 
gewoon begonnen en het resultaat 
mag er zijn als je het mij vraagt haha! 
Op dit moment ben ik bezig om de 
schouw een make-over te geven van 
landelijk naar stoer. Dat zal toch wel een 
pronkstuk midden in mijn huis worden 
waar ik trots op ga zijn hoor.”
Dennis: “Ik probeer zoveel mogelijk 
zelf te doen. Wij hebben vorig jaar ook 
een nieuw huis gekocht en hebben 
met hulp van familie en vrienden lang 
verbouwd.”
Martijn: “Vaak heb ik wel goede 
ideeën over hoe ik iets wil maar met 
de uitvoering krijg ik veel hulp van mijn 
schoonfamilie.”
Jelle: “Oh ik ben absoluut niet handig 
in huis. Ik ben heel goed in uitbesteden. 
Zijn jullie soms in te huren? Haha!”
 

   Wat is je favoriete item of favoriete 
ruimte in huis?

Dennis: “Mijn bank, zeker weten! 
Lekker languit op neerploffen zodra de 
kinderen op bed liggen na een drukke 
dag werken.”
Martijn: “Bij mij is het ook de bank. 
Onze hoekbank heeft zo’n lekker 
loungegedeelte waar ik heerlijk op lig.”
Jelle: “Dat is bij ons de eettafel in 
de keuken. We hebben een fijne 
woonkeuken waar we ’s avonds gezellig 
met z’n allen de dag doornemen.”

Loek: “Dat is zeker mijn balkon! Die is 
inpandig waardoor je er ook met regen 
prima kunt zitten. En ik kan er ook een 
hangmat ophangen wat dit met stip 
mijn favoriete ruimte in huis maakt.”
David: “Een van mijn beste vrienden 
is meubelmaker en heeft voor mij een 
salontafel gemaakt, precies hoe ik hem 
wilde hebben. Het leuke is dat het echt 
een unieke tafel is die je niet terug gaat 
vinden bij wie dan ook.”

   Pas jij of je partner de inrichting in 
huis aan per seizoen, eens in het jaar 
of vrijwel nooit?

Jelle: “Hm eigenlijk niet zoveel. Onze 
inrichting is vrij tijdloos. We vinden 
het wel leuk om eens in de zoveel 
tijd te vernieuwen of te vervangen 
maar daarbij houden we niet echt de 
seizoenen aan.”
Martijn: “Nee wij ook niet veel. Al wil 
mijn vrouw nog wel eens iets aanpassen 
qua decoratie per seizoen, maar dat zijn 
kleine details.”
Dennis: “In ons oude huis deden we 
dat vrijwel nooit. Maar met ons nieuwe 
huis doen we dat wel vaker, de kleine 
dingen dan inderdaad.”
Loek: “Ik volg wel de trends op 
woongebied en daarnaast zit ik door 
mijn werk dicht bij het vuur. De basis 
van ons interieur bestaat vooral uit 
de kleuren zwart en grijs, maar dit 
vullen we dan aan met details in de 
seizoenskleuren.”
David: “Met een Engelse moeder kan 
ik bijna niet anders dan een enorme 
'kerstfreak' zijn. Het liefst staat er 
12 maanden per jaar een kerstboom in 
huis, maar ik heb mij laten vertellen dat 
dit niet als normaal wordt beschouwd 
haha!”

   Wil je iets nog heel graag hebben in 
huis?

Loek: “Ik zou heel graag een Egg Chair 
willen hebben. Het ontwerp is echt gaaf 
en in de kleur cognac zou het ook goed 
bij ons interieur passen.”
Jelle: “Een gashaard zou ik wel heel 
mooi vinden!”
David: “Ik wil boven mijn bank in de 
woonkamer een mooi schilderij aan de 
muur hebben, een antieke wereldkaart 
ofzo. Dat zal het uiteindelijk wel gaan 
worden.”

Dennis: “De nieuwe 65 inch OLED 
televisie, dat is pas lekker kijken vanaf 
mijn bank!”
Martijn: “Ik zou nog graag een mooie 
Dolby surround set willen hebben. Oh 
en een vijver in de tuin.”

   Wat zijn je hobby’s/wat doe je graag 
in je vrije tijd?

Martijn: “In mijn vrije tijd voetbal ik 
veel.”
Loek: “Ik voetbal ook graag en ben vaak 
te vinden in de sportschool. En sinds 
mijn verhuizing naar Den Haag maak 
ik eens per week een hardlooprondje 
door de stad. Ook lees ik graag een 
boek in die hangmat op mijn balkon.”
Dennis: “Voetballen doe ik ook en 
darten. Of gezellig ergens een drankje 
doen met vrienden en natuurlijk leuke 
dingen doen met mijn gezin.”
Jelle: “Dat vind ik ook leuk, er lekker op 
uit met mijn gezin of met vrienden. En 
daarnaast fotografeer ik graag.”
David: “Muziek is een van mijn grootste 
passies. Vanaf het moment dat ik 
thuis kom totdat ik ga slapen staat er 
bij mij muziek aan. Ik heb een brede 
muzieksmaak en er valt dus voor mij 
altijd wel iets nieuws te ontdekken.”

   Heb je planten in huis/heb je groene 
vingers?

Jelle: “Wij hebben nu al een tijd 
een hoekje met veel planten. En die 
doen het nog steeds goed, ondanks 
mijn ‘niet’ groene vingers. Nu zijn de 
planten daar wel op uitgezocht moet ik 
zeggen.”
Loek: “Ik heb ooit een 
hoveniersopleiding gevolgd, dus ik 
heb zeker groene vingers. Zo staat de 
plantenbak op mijn balkon vol met 
planten. In huis hebben we niet zoveel 
groen, we zijn nog op zoek naar een 
grote pot waar we een mooie, grote 
plant in kunnen zetten.”
Martijn: “Mijn zwager is ook hovenier 
geweest. Hij adviseert ons weleens voor 

Martijn: 
"Ooit wil ik een 

vijver in de tuin."

Loek: 
"Ik lees graag een 

boek in de hangmat 
op mijn balkon."

De mannen van het magazijn in de nieuwe 
bedrijfskleding.
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ALL NATURAL & BLACK



ALL NATURAL & BLACK. 
Tijdloos, chique en mooi als basis. 

Combineer met etnische prints voor 
een echte BOHO-look in huis. 

Wow!

 
Chaise longue Chelsea

lichtgrij s - 144 cm - 002962
€ 399,00

 
Fotolijst Havana

naturel - 10 x 15 cm - 440378
€ 19,95

 
Lantaarn Boston

zwart - 72 cm - 008350
€ 119,95

 
Bijzettafel Boston

donkergrij s - 58 cm - 008349
€ 55,00

 
Witte wijnglas Elegance, set van 4

helder - 23 cm - 414002
€ 45,00

 
Windlicht Urban

zwart - 49 cm - 008372
€ 79,95

 
Display box Belton

naturel - 33 cm - 380003
€ 69,95

 
Etagère Boston

donkergrij s - 38 en 43 cm - 008365
€ 21,95 en € 32,95

 
Hanglamp Urban

bruin - 69 cm - 008370
€ 189,95
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Number: YU.VJ.18001_Packing

Sizes: in cm
Item: Packing
Designer: Melissa

WINE
GLASS
WHITE

[pieces] set of 4
[material] crystal glass

[contents] 450 ml / 15,21 fl.oz

Base : Shiny White 

Print : Deep dark Black

Print outside of packing

WINE
GLASS
WHITE

[pieces] set of 4

[contents] 450 ml / 15,21 fl.oz
[material] hand-blown crystal glass



DOUBLE DOUBLE

A 

DATE

38 RIVERDALE 
SPRING-SUMMER 2018 39RIVERDALE 

SPRING-SUMMER 2018

ALL NATURAL & BLACK



Meet the models
Naam: Lotte

Leeftijd: 31 jaar
Vakantieland: Portugal

Kledingstuk: mooie
skinny jeans 

Zomerdrankje: tonic 
met komkommer

en hun favorieten...

Nicolette Brøndsted: "Ik ben een freelance 
make-up & hair artist. Mĳ n opa was een Deen vandaar mĳ n Deense achternaam. 
Samen met mĳ n man Jochem Ovaa, dochter Valerie (6), zoon Floris (4) en hond 
Marley (1) woon ik in Den Haag. 12 jaar geleden ben ik begonnen als visagist. 
Na mĳ n opleiding bĳ  Else Le Comte kon ik meteen voor Lancôme aan de slag. 
En van het één kwam het ander. Er volgden diverse shoots en tv-programma’s. 
Het balletje rolde eigenlĳ k vanzelf, daar heb ik weinig aan hoeven doen, 
behalve mĳ n stinkende best en heel veel plezier hebben in m’n werk."  

"Als klein meisje werd ik, net als veel 
andere meisjes, heel blij  van make-
up. Mij n moeder heeft mij  altij d 
gestimuleerd te gaan doen wat ik het 
allerleukst vind. Maar dit was puntje 
bij  paaltje nog niet zo makkelij k, want 
toen ik vroeg of ik een opleiding van 
een jaar kon gaan doen zag ze daar 
geen werk in. ‘Nee, make-uppen dat 
was toch geen echt beroep?!’

Na de middelbare school heb ik 
de MBO-opleiding voor mode & 
kleding gedaan en deze succesvol 
afgerond. Daarna ben ik twee jaar 
in Spanje gaan wonen. Ondanks 
de leuke tij d daar, bleef de visagie 
door mij n hoofd spoken. Toen ben 
ik, naast mij n kantoorbaan bij  een IT 
bedrij f, vol voor de visagie-opleiding 
bij  Else le Comte gegaan en heb 
ik daarna de cursus haarstyling bij  
Mogeen haarschool gevolgd. Elke 
vrij e dag, elke shoot die er voorbij  
kwam nam ik aan. Ik had geen vrij e 
dag meer over en na een half jaar 
heb ik besloten om volledig voor 
het freelance bestaan als make-
up artist/hairstylist te gaan. In de 
afgelopen jaren heb ik enorm veel 
ervaring opgedaan bij  tv, fotoshoots 
en commercials. Ik ben mij  er altij d 
van bewust geweest waarom ik dit 
vak ben gaan doen. Ik hou ervan om 
mensen mooi te maken en ze zich 
beter te laten voelen d.m.v. make-up 
en mooi haar. Het voegt zoveel toe 
aan iemands gemoedstoestand als 
die persoon zich mooi voelt. Veel 
vrouwen vragen aan mij  of ik ze 
beautytips kan geven op het gebied 
van parfum, huid- en haarverzorging 
of make-up. 

Mij n advies:let (niet) op je haar! Ga 
voor puur natuur haar, geen fratsen, 
gewoon goed geknipt, gezond haar. 
Dat uit zich in de vorm van lange, 
wapperende lokken. Tip: met een 
beetje Silk Perfume glansspray van 
Balmain over je coupe creëer je 
optisch meer diepte in je haar én zorg 
je ervoor dat je haar niet gaat pluizen. 
Prep en bescherm je haar voor het 
föhnen met Mister Fantastic Texture 
Spray van EVO of No Frizz Weightless 
Styling Spray van Living Proof. Wax 
Blast van Redken is ook een must have 
om je haar mee af te stylen. Hij  ruikt 

heerlij k en geeft meteen structuur en 
body aan je look. De wetlook gaan we 
veel meer zien deze zomer. Wrij f wat 
gel tussen je handen en trek je haar 
met je vingers naar achteren.

Op het gebied van make-up zou 
ik zeggen; investeer in een goede 
concealer. Het merk RMS Beauty 
verkoopt de “Un” Cover-Up, een 
concealer die heel mooi blend met 
de huid, goed dekt en die je niet 
ziet. Absoluut een topper! Wat ik ook 
een belangrij k product vind, maar 
vaak vergeten wordt is de primer. 
Je hebt verschillende soorten, voor 
verschillende huidtypes. The Smoother 
van Estée Lauder is erg fi jn. Deze 

maakt je huid glad, vermindert poriën 
en zorgt dat je basis lang mooi blij ft.

Voor een echt mooie basis heeft Laura 
Mercier de mooiste foundations. De 
Foundation Primer Radiance en Tinted 
Moisturizer Illuminating zij n geweldig, 
zeker deze zomer. De nieuwe rose 
glow highlighter van Estee Lauder is 
heel subtiel en easy in gebruik. Glans 
brengt een doffe, vale huid tot leven. 
Het laat je huid stralen. Let wel goed 
op waar je een highlighter gebruikt. 

De Powermatte Lip Pigments van het 
merk Bobbi Brown, is prachtig voor je 
lippen. Ze hebben een variëteit aan 
mooie tinten en het blij ft bij zonder 
goed zitten. En mij n lippenbalsem-
verslaving heet Carmex en heeft een 
lekkere mintsmaak. Qua mascara vind 
ik de False Lash effect van L’Oreal een 
topper, een product waar ik echt niet 
zonder kan. Het trekt je ogen open. 
Zeker als je moe bent geeft een extra 
laag of twee een optische ooglift. De 
Crayon Khôl 'Clair' van Chanel is een 
champagnekleurig oogpotlood 
waarmee je een lij ntje onder je oog 
zet voor een frisse, uitgeslapen blik. 
Met de zwarte eyeliner Blacktrack van 
MAC boven je ogen, lij ken je wimpers 
optisch langer. 

Als laatste tip: probeer jezelf op te 
maken maar er niet opgemaakt uit te 
zien. Dat maakt je jong. Niet alle dure 
merken zij n goed, test uit wat voor jou 
werkt en realiseer je dat jouw make-up 
ritueel van 15 jaar geleden vaak nu 
niet meer werkt. Bekij k jezelf door een 
andere bril en laat vaste gewoontes 
weg!"

"Mijn moeder zei: 
make-uppen 
is toch geen 

echt beroep?"
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Naam: Desiree
Leeftijd: 25 jaar

Moment van de dag: 
het moment dat ik 
in mij n bedje kruip 

samen met mij n vriend 
Beautytip: dagcrème 
van Elisabeth Arden

Naam: Anne
Leeftijd: 27 jaar

Mag niet ontbreken 
in huis: geurkaarsen 

Vakantie: roadtrippen 
door de USA 

Kledingstuk: zwart 
leren bikerjack
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9.00 uur

20.30 uur

12.00 uur20.30 uur

14.00 uur 20.30 uur

22.30 uur

11.00 uur

11.00 uur

12.00 uur18.00 uur

18.00 uur

9.00 uur

9:00 uur   Normaal start ik in de 
sportschool maar nu is het even te 
druk. Met mij n collega neem ik de 
lopende projecten door en nemen 
we beslissingen over verschillende 
ontwerpen. Zo kiezen we stoffen uit 
voor een crematorium dat we aan het 
inrichten zij n. De keuze van de stof 
is van groot belang. Dat wordt geen 
simpel katoennetje dus…

10:00 uur   Een afspraak met No 
Pictures Please. Het productiebedrij f 
van Ewoud Genemans om over een 
nieuw make-over kitchen format te 
praten voor 24Kitchen. We gaan een 
hobbykok verrassen met een nieuwe 
keuken en op welke wij ze dat gebeurt, 
blij ft nog even geheim. Een mooi 
format en goede aanvulling voor de 
kookliefhebber op deze zender.

11:00 uur   Voor een prachtig 
project in Bussum zij n we de laatste 
impressies aan het maken wat de 
indeling en het maatwerk betreft. 
Door de monumentale status van 
het pand zal de nieuwe invulling 
daar naadloos op aan moeten 
sluiten, maar is het ook belangrij k 
dat het een frisse start wordt voor de 
bewoners. Die combinatie vind ik dus 
het mooiste aan mij n werk omdat er 
dan echt een goed spanningsveld 
ontstaat. Heerlij k!

12:00 uur   Lunchtij d! Als ik op 
kantoor werk, hoef ik alleen maar naar 
huis te lopen en dat is het voorplein 
oversteken. Begroet door onze 
hond Harvey eten we dan meestal 

in de tuinkamer of de keuken. Het is 
heerlij k om zo direct verbonden te 
zij n met de natuur op je werk en in 
je woonomgeving. Groen is namelij k 
een kleur die door je ogen het beste 
onderscheiden kan worden en biedt 
daarom grote inspiratie. Harvey de 
hond heeft het trouwens ook best 
naar zij n zin hier.

14:00 uur   Op weg naar de 
opnames voor een nieuw programma 
voor Telegraaf VNDG zie ik dat de kip 
die we al een tij dje kwij t waren opeens 
15 kuikens heeft gekregen! Landelij ker 
wonen kan bij na niet en aan Fipronil 
vrij e eieren geen gebrek…

Voor het platform van Telegraaf 
VNDG heb ik al een serie met korte 
fi lmpjes opgenomen over de huizen 
van Bekende Nederlanders. Nu 
draaien we De Duurste Huizen van 
Nederland. Een leuke opdracht!

16:00 uur   Vandaag krij g ik een 
speciale rondleiding over Unseen, 
het foto-event van Amsterdam 
op uitnodiging van het tij dschrift 
Residence. Hoofdredacteur Miluska 
van ‘t Lam is zeer bedreven in 
het samenbrengen van diverse 
interieurprofessionals en dat zorgt 
voor bij zondere ontmoetingen. 

18:00 uur   Snel opschieten want ik 
ga naar de overzichtstentoonstelling 
van 25 jaar Mart Visser op de 
Herengracht in Amsterdam. Mart 
is zo getalenteerd en stabiel in zij n 
manier van creëren dat het een 
heerlij ke inspiratie is om naar zij n werk 
te kij ken. De orde die heerst in zij n 
ontwerpen geven mij  aanleiding om 
zelf ook creatief aan de slag te gaan. 
Veel spullen die hij  gebruikt in zij n 
creaties vindt hij  op het strand of zelfs 
langs de weg…

20:30 uur   Na elk seizoen hebben
we een WRAP-party van RTL Woon-
magazine en we zij n dan met de 
hele club bij  elkaar. De ontwerpers 
zien elkaar normaal gesproken niet 
omdat ieder zij n eigen afl evering 
heeft, daarom is het des te gezelliger 
dat iedereen op deze WRAP-party 
aanwezig is.

Met Froukje kom ik trouwens op de 
gekste plekken en is het echt niet 
altij d een prachtige camper waar we 
mogen wachten...nooit zelfs.

22:30 uur   Heerlij k om thuis te 
komen en nog even wat Netfl ix te 
kij ken. Als je een mooie documentaire 
wilt zien die ook inspirerend is op 
interieurgebied zou ik zeker de 
uitzending van Ilse Crawford uit 
de ABSTRACT-serie bekij ken. Ilse 
Crawford is wereldwij d bekend 
en toch zeer toegankelij k in haar 
ontwerpen. Ook voor IKEA ontwerpt 
ze hele mooie producten. Het 
bekij ken waard!

Een goed interieur 
weerspiegelt de 

gebruiker
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Een dag ui t he t leven van...

Michiel de Zeeuw
Wat een leukerd is het toch. Michiel de Zeeuw, 39 jaar, afkomstig uit Utrecht waar hij 
gelukkig samenwoont met Robert en hond Harvey. Michiel is interieurarchitect en bekend 
van diverse televisieprogramma’s waaronder RTL Woonmagazine. Enorm gepassioneerd 
in zijn vak en door zijn inlevingsvermogen, uitgebreide vakkennis en verfi jnde smaak in 
staat de prachtigste interieurs te ontwerpen. Van grote verbouwingen tot elegante (re)
stylingen. Michiel heeft een druk enerverend leven en wij mogen een dagje meekijken!
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BOHO CHIC



 Een huis als een  
BOHO-paradijs?  

Mail je NAW-gegevens voor 25 mei 2018 
naar winactie@riverdale.nl  

PS: de winnaar van de Riverdale  
producten uit dit moodboard  

krijgt persoonlijk bericht 

WIN!
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EXCLUSIVE OFFER
Wat: schaal
Naam: Amaro
Kleuren: goud, zilver & zwart 
Formaat: Ø 40 cm

Voor wie? Doordat de 
schaal in meerdere 
kleuren verkrijgbaar is 
past deze in elk interieur. 
Waarvoor? Leuk om een 
mooie setting te creëren met 
kaarsen en windlichtjes.  Maar 
ook? Te gebruiken als dienblad 
voor glazen en kopjes of plaats 
kleine schaaltjes met lekkere hapjes 
erop. Of? Zet de schaal op zijn kant tegen de muur op het aanrecht, 
kookboek ertegenaan, et voilà.

van € 49,95 
voor

€ 39,95

Dit exclusive offer is vanaf 1 maart exclusief verkrijgbaar bij alle Riverdale 
Inspiration Shops en Floors in Nederland en België (prijs per stuk, op = op).
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TROPICSTROPICS
b u y  m e  a  t i c k e t  t o  t h e
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Eilanden! Ze zĳ n er in alle maten en vormen. 
Warm, koud, bewoond, onbewoond, vlak, 
heuvelachtig, dichtbĳ  of juist heel ver weg. 
Benieuwd welke eilanden indruk hebben 

gemaakt op de ‘Riverdalers’ en welke 
hotspot je absoluut niet mag missen? 
Lees verder op de volgende pagina’s.

Island in 
thesunthesunthe



BALI Denise van Hagen (inkoper): “Wat een 
fi jne plek is Bali! En als je er dan toch bent; ga naar Bukit 
Café in Uluwatu. Je kunt hier o.a. terecht voor heerlijke en 
Instagramwaardig uitziende ontbijtjes.”
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VENETIE  
Jelle Oostrom (online 
marketeer): "Venetië is een 
unieke stad gebouwd over 
een aantal eilanden. Typisch 
Venetiaans eten doe je bij  

Bar Osteria Nevodi. 
Het is een klein 
restaurant met een 
relaxte sfeer waar 
je goede menu’s, 
kaasplankjes en 
pasta’s kunt krij gen. 
Ook voor een 
aperitief is het 
een ideale plek, 
in de zomer sta je 
gezellig met je glas 
buiten op straat. 
Buon appetito!"

MALLORCA 
Laura van Dorp (marketing 
coördinator): “Vorig jaar 
zijn mijn vriend en ik op 
‘babymoon’ geweest naar 
Th e Pink Pepper Tree op 
Mallorca. Een prachtig 
kleinschalig hotel en echt 
fantastisch ingericht, 
heerlijk sterwaardig eten, 
(alcoholvrije) cocktails en 
de Nederlandse eigenaren 
zorgen dat het je aan niets 
ontbreekt. Oprecht één van 
de fi jnste vakanties ooit!”

IBIZA 
Saskia Otten (junior online marketeer): 
“Experimental Beach is één van mijn 
favoriete adresjes op Ibiza. Het is een 
gezellige beachclub waar je overdag 
heerlijk kunt lunchen en relaxen. Ook 
‘s avonds is het een aanrader om hier 
naartoe te gaan, want de zonsondergang 
is hier zeker een must see!”

It was 
LOVE 

at fi rst sight
the day 

I met the 
BEACH

Saskia Otten (junior online marketeer): 

kleinschalig hotel en echt 

heerlijk sterwaardig eten, 

Bar Osteria Nevodi. 

TEXEL Corina Boelhouwer (fi nanciële 
administratie): “Vorig jaar zijn mijn man en ik naar Texel 
gaan fi etsen vanaf ons huis in Delft . Bepakking achterop, eten 
mee voor onderweg en kilometers maken. Deze fi etstocht is 
onderdeel van de Ronde van Nederland (1300 kilometer langs 
de mooiste landschappen). Via Kijkduin en Zandvoort naar 
Schoorl en door naar Texel. Tussendoor verbleven we in leuke 
kleinschalige hotelletjes. Met heerlijk zomers weer onderweg 
kwamen we aan op Texel. Een aanrader hier is strandpaviljoen 
Kaap Noord; heerlijk eten en ongestoord ontspannen met onze 
voeten in het zand i.p.v. op de pedalen!"

SARDINIË 
Patricia de Greef 
(orderadministratie): 
“In het noorden van Sardinië ligt 
de eilandengroep La Maddalena, 
ook wel de ‘Caribbean van 
Europa’ genoemd. Een turquoise 
zee en de mooiste strandjes! 
Huur een bootje en vaar langs 
de vele onbewoonde eilandjes. 
‘s Avonds eet je in één van de 
vele restaurantjes een heerlij k 
visgerecht.”

KOH SAMUI  Manuela van Delft 
(grafi sch vormgever): “Vorig jaar hebben wij  onze eerste 
Azië reis gemaakt naar Thailand. We verbleven een paar 
dagen op Koh Samui, een groot eiland relatief dichtbij  
de kust waar veel te zien en te doen is. Eigenlij k kun je in 
Thailand overal lekker eten, maar twee restaurants die er 
op Koh Samui uitsprongen waren The Jungle Club en Dara 
Serene. Bij  de eerste kun je op een houten terras genieten 

van bij voorbeeld een 
verse fruitshake en 
springrolls, met uitzicht 
op de palmplantages 
en het strand. Bij  
Dara Serene eet je 
op het strand in een 
soort tipitent. Voor 
Thaise begrippen echt 
heel duur. Maar echt 
sfeervol en voor een 
keer leuk om te doen. 
Daar is het vakantie 
voor, toch?”voor, toch?”



MLaat 
je élke 
maand 
verrassen!

De Monthly Must Have 
is beperkt verkrij gbaar bij  
een geselecteerd aantal 
verkooppunten. Kij k op 
riverdale.nl voor het 
dichtstbij zij nde verkooppunt 
bij  jou in de buurt.M58 RIVERDALE 
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MONTHLY MUST HAVE
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Kleine 'BIG' 
bag
Supertuttig maar oh zo handig, 
een mini tasje! Kersverse 
moeders zij n gek op grote 
tassen omdat alles erin kan, 
gewoon noodzakelij k. Maar 
hoe groter de kinderen, hoe 
kleiner de tasjes. Geen pakjes 
sap, luiers of lekkers meer, maar 
enkel en alleen een Chanel 
lippenstift, rij bewij s, bankpas en 
wat troepjes zoals kauwgom, 
elastiekjes en wat los geld.

Je kunt er niet omheen: kant! Van jurkje tot top en natuurlij k ook in lingerie. Kant is hot. Prachtig zij n bij voorbeeld 
de kanten bh’s van Anine Bing. Subtiel en zo mooi onder een eenvoudige top.

GOUD Na jaren van eenvoud mag een vrouw 
zichzelf weer versieren. En wel met goud! Overdrij ven 
mag, vij f gouden armbanden, gouden creolen, tig 
ringen, doen! Wissel zeer fi jne ringen af met grote items 
als bij voorbeeld een zegelring, stoer met een tikkeltje 
romantiek.

SmokkelwaarSmokkelwaar HAARFĲ N
Vitaminepreparaten in de 
vorm van blauwe beertjes om 
het haar gezond te maken. 
Ze bestaan! Zo voed je je 
haar van binnenuit. Stij len is 
niet heel goed voor je haar 
is, maar met de Steampod 
Pro van L’Oreal beperk je 
de schade aanzienlij k. Deze 
stij ltang stij lt met stoom en 
niet met een keramische 
plaat wat stukken beter is 
voor je haar. Wedden dat 
binnenkort dan juist krullen 
weer hot zij n zoals in elke 
zomer. Dat scheelt wel zeeën 
van tij d, zo’n nonchalante 
beach look.

HIgher&HIGHER

…een verleidelijke oogopslag, welke vrouw 
wil dat niet? Daar is tegenwoordig naast 
een goede mascara nog een geheim voor… 
Nanolash. Een serum om wimpers langer te 
laten groeien. Het resultaat is heel Vogue. 

High heels, très chic! 
Wissel kostbare exemplaren 

af met H&M’tjes. Het merk 
Dune, o.a. verkrijgbaar bij de 
Bijenkorf, zit hier qua budget 
precies tussenin. Van 
tijdloze varianten met een 
bescheiden hakje tot de 
killer heels, they’ve got it. 
En het motto: áls je voor 

hakken kiest, ga je niet 
voor half werk. De 

hoogte in met die 
benen, minimaal 

10 cm!  

AVOURITES
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  @styleandtrendywoondecoraties

  @marlouvolkerink

  @huizemus

  @capturedthemoments_

  @wendybuiter

  @mein_leckeres_leben

  @essiehealthylife-2

  @chef_johnhermans
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#fashionableliving
Deel jouw favoriete 
Riverdale items met 

#fashionableliving en 
inspireer onze fans 

met jouw interieur. Wie 
weet vind je jouw foto 

terug op deze pagina en 
word je in de spotlights 

gezet via onze social 
mediakanalen!

 
Volg ons via

Facebook.com/riverdale.living
Pinterest.com/riverdaleliving

Instagram.com/riverdale.living

Riverdale.nl
Wil je wooninspiratie 
opdoen, een kĳ kje achter de 
schermen of gewoon lekker 
shoppen en profi teren van 
leuke aanbiedingen? 
Ga naar riverdale.nl voor 
informatie en nog meer 
leuks, zoals recepten, 
cadeaupakketten 
en de allerlaatste 
collecties.

Schrijf je in voor de nieuws-brief!

"Ik ben Arielle, trotse eigenaresse van ArielleDannique. 
ArielleDannique is een fashion-, beauty- en lifestyleblog en ik ben 
zowel actief op Instagram als mĳ n eigen website. Op beide kanalen 
geef ik mĳ n volgers een kĳ kje in mĳ n leven. Bĳ voorbeeld de outfi ts 
die ik draag, de accessoires die ik combineer, de producten die 
ik gebruik, de etentjes die ik heb en de events en steden waar ik 
naar toe ga. Een fulltime job kan ik wel zeggen, maar niks is minder 
waar. Ik ben hiernaast fulltime aan het studeren en bezig met mĳ n 
afstudeerstage voor de opleiding Human Resource Management."  

 Het ontstaan van ArielleDannique
"Anderhalf jaar geleden ben ik 
begonnen met mĳ n Instagramblog, 
inmiddels heeft deze een bereik van 
meer dan 110.000 volgers. Ik begon 
met het plaatsen van een foto van mĳ n 
ontbĳ tje die op dat moment 100 likes 
kreeg. Tegenwoordig stĳ gen de likes 
boven de duizenden uit." 

 Passie voor fashion?
"Fashion is een groot en breed begrip 
maar zeker een onderwerp dat mĳ  al 
jaren erg inspireert. De nieuwe trends, 
de stoffen die gebruikt worden en de 
kleuren die gecombineerd worden zĳ n 
een aantal dingen die ik tof vind om 
te volgen. Verder ben ik graag bezig 
met het stylen van mĳ n outfi ts en het 
scoren van nieuwe items. Ook het 

advies geven over kleding en 
accessoires vind ik leuk om te 
doen."

  Hoe maak jĳ  jouw huis 
fashionable?

"Fashionable en mĳ n huis, 
twee dingen die volledig 
samengaan. Ik hou van stylen 
en het creëren van sfeer. Veel 
grote objecten gecombineerd met 
veel kaarsen en grote schilderĳ en (het 
liefst zwart-wit). Mĳ n inrichting is strak 
en classy met veel planten en diverse 
kleine details. Ik houd van grote 
kleden en veel kussens op de bank 
waar je heerlĳ k in kunt liggen. Qua 
verlichting houd ik van sfeerlichten 
en kaarsen en op termĳ n zou ik graag 
een openhaard willen hebben. Heel 
warm en een mooie toevoeging. Mĳ n 
favoriete plek in huis is de keuken. Ik 
hou van gezelligheid en zit het liefst 
aan de keukentafel te borrelen met 
familie of vrienden."

 Waar ken je Riverdale van?
"Ik ken Riverdale uit de woonwinkels 
waar ik graag te vinden ben. Het 
scoren van nieuwe objecten voor mĳ n 
huis vind ik altĳ d een feest om te doen 
en zodoende ben ik ook in aanraking 
gekomen met Riverdale." 
 

 Wat is je favoriete vakantieland?
"Bĳ  uitstek Italië! Ik kom hier al jaren 
en vind het er heerlĳ k. De sfeer, 
warmte, mensen en niet te vergeten 
het heerlĳ ke eten. Ik ben al op zoveel 
verschillende plekken geweest en 

echt elk gebied is anders. Tĳ dens een 
heerlĳ ke vakantie met een fi jn zonnetje 
erbĳ  drink ik het liefst een Aperol 
Spritz, en waar kan je die beter drinken 
dan in Italië!"

 Heb je een lievelings kledingstuk?
"Mĳ n favoriete kledingstuk is een dikke 
trui. Een trui is het perfecte item voor 
zowel de zomer als de winter. In de 
winter is het heerlĳ k met een lange 
broek of een rokje met een dikke 
panty. Op een zomeravond is het ook 
perfect in combinatie met shorts of 
een jurkje." 

 Ben jĳ  handig?
"Klinkt misschien gek, maar ik ben 
zeker handig! Ik hou ervan om alles 
leuk in te richten en ben altĳ d bezig 
met de styling. Ik voel me prettig op 
het moment dat er sfeer in huis is. 
Naast het decoreren kan ik ook prima 
kasten in elkaar zetten of de muur een 
likje verf geven." 

 Social media links
www.instagram.com/arielledannique
www.arielledannique.com
www.facebook.com/arielledannique

FASHION is een 
groot en breed begrip

Arielle Knol
Fashion-, beauty- en 

lifestyleblogger
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Wist je dat...
…de ananasplant bekend staat als anti-snurk plant? De plant 

geeft namelij k ’s nachts zuurstof af in plaats van overdag en daarnaast 
beschikt de plant over het enzym bromeliane wat mogelij k helpt tegen 
snurken. Dus heb jij  een knorrende man naast je? Geef ‘m dan snel een 

ananasplant cadeau! 

Keep calm     go green!
De groene 

HIPSTER
Pinterest en Instagram staan er 
vol mee: de Pilea peperomioides 
oftewel, de pannenkoekplant. 
Al even een echte hit in menig 
huiskamer op menig kastje, maar 
gelukkig never out of style, het is een 
aanwinst voor elk interieur. Normaal 
denk je bij  pannenkoeken meteen 
aan die enorme baklucht door heel 
het huis. Maar dat is niet het geval 
bij  de pannenkoekplant. Dit leuke 
plantje behoort namelij k ook tot 
de categorie luchtzuiveraars. En 
makkelij k in onderhoud, dus groene 
vingers zij n niet nodig!

Wist je dat...
…de pannenkoekplant

ook wel ‘blij e doorgeefplant’ wordt 
genoemd? Hij  geeft het hele jaar 
door uitlopers die je kunt stekken en 
weggeven aan familie of vrienden.

Keep calm     go green!
De CACTUS 
is cool
Wie denkt dat de cactus nog 
altij d een vreemdeling is onder 
de planten heeft het mis. 
Cactussen zij n cool! Cactussen 
passen overal en altij d: in elk 
interieur, bij  alle tinten en 
kleuren, in een terracottapot, 
op een schaal, in een 
vitrinebox, het kan allemaal! 
En met meer dan 3500 
soorten is er keus genoeg. 
Zet een groepje cactussen 
bij  elkaar in verschillende 
vormen, soorten en maten 
en creëer zo een tropische 
sfeer in huis.

Wist je dat...

sfeer in huis.

Wist je dat...

weggeven aan familie of vrienden.

Wist je dat...

Levende luchtverfrissers
Echt waar: er zĳ n planten die de lucht in huis schoner maken. De Amerikaanse 
ruimtevaartorganisatie NASA onderzocht de zuiverende werking van planten. 

Nu zetten alle planten CO2 om in zuurstof maar er zĳ n er ook die schadelĳ ke stoffen 
zoals benzeen, formaldehyde en ammoniak uit de lucht halen, stoffen die in 

alledaagse voorwerpen in huis aanwezig zĳ n. 

Duivelsklimop 
(Epipremnum aureum)

Rubberplant 
(Ficus elastica)

Aloë Vera

EYE-CATCHING: MINI ECOSYSTEEM
Wil je iets bij zonders in huis? Koop (of maak zelf!) een mini 
ecosysteem in een afgesloten glazen vaas of fl es en de 
blikvanger is daar! Door het zelfvoorzienende systeem 
in het glas heb je er geen omkij ken naar. Daglicht zorgt 
immers voor fotosynthese en de afgesloten vaas zorgt 
voor het recyclen van lucht en water. Water geven, 
bij voeden, overpotten: allemaal niet nodig! Ben je in een 
creatieve bui? Op Pinterest en YouTube staan genoeg 
tutorials om zelf een mini ecosysteem te maken. 

MINI ECOSYSTEEM
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The HOME. collection has been 
created to turn every house  
into a fashionable home



BOLD &  
Bank Bold 

3-zits - grijs - 238 cm - 804018
€ 1495,00

 
Bank Bold 

3-zits - groen - 238 cm - 804017
€ 1495,00

 
Bank Bold 

3-zits - taupe - 238 cm - 804016
€ 1495,00
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HOME. collection
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Ladder Amaro 

zwart - 160 cm - 455014
€ 59,95

 
Bijzettafel Amaro 

zwart - 60 cm - 455015
€ 189,95

 
Bijzettafel Amaro 

zwart - 84 cm - 455019
€ 149,95

 
Salontafel Amaro 

zwart - 106 cm - 455016
€ 199,95

 
Bijzettafel Boston 

donkergrijs - 58 cm - 008349
€ 55,00

 
Bijzettafel Amaro 

zwart - 46 en 51 cm - 455003
€ 49,95 en € 69,95

 
Tafel Colorado 

zwart - Ø 140 cm - 005040
€ 799,00

 
Bijzettafel Amaro 

zwart - 61 cm - 455018
€ 85,00

 
Stoel Jersey 

leer - zwart - 77 cm - 301566
€ 149,95

 
Bijzettafel Amaro 

zwart - 73 cm - 455004
€ 149,95

 
Eetkamerstoel Leeds 
grijs - 79 cm - 432001

€ 199,00

 
Bijzettafel Amaro 

zwart - 46 en 51 cm - 455017
€ 79,95 en € 119,95

 
Tafel Colorado 

zwart - 180 cm - 005041
€ 799,00

 
Stoel Brooklyn 

leer - zwart - 80 cm - 301562
€ 149,95

 
Bijzettafel Amaro 

zwart - 70 cm - 455005
€ 195,00

 
Vitrinekast Colorado 

zwart - 170 cm - 005042
€ 999,00
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Bank Audrey 

3-zits - mint - 215 cm - 804021
€ 1750,00

AUDREY
Meet our

 
Bank Audrey 

3-zits - oudroze - 215 cm - 804020
€ 1750,00

 
Poef XL Chelsea 

roze - 90 cm - 002963
€ 175,00

 
Stoeltje Chelsea 

lichtgrijs - 81 cm - 002961
€ 199,00

 
Poef XL Chelsea 

lichtgrijs - 90 cm - 002960
€ 175,00

 
Stoeltje Chelsea 

roze - 81 cm - 002964
€ 199,00

 
Eetkamerstoel Leeds 
grijs - 88 cm - 432000

€ 199,00

 
Fauteuil Chelsea 

donkergrijs - 90 cm - 002966
€ 249,00

 
Eetkamerstoel Leeds 

groen - 88 cm - 432002
€ 199,00

 
Fauteuil Chelsea 

roze - 90 cm - 002965
€ 249,00
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Dranktafel Amaro 

goud - 72 cm - 455011
€ 199,95

 
Bijzettafel Amaro 

goud - 61 cm - 455013
€ 85,00

 
Bijzettafel Boston 

goud - 62 cm - 008344
€ 69,95

 
Bijzettafel Boston 

goud - 58 cm - 008343
€ 55,00

 
Bijzettafel Amaro 

goud - 73 cm - 455001
€ 149,95
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Hoekbank-l 

327 cm - 804014
€ 2495,00

 
Hoekbank-r

327 cm - 804013
€ 2495,00

 
Sofa 3-zits

236 cm - 804012
€ 1295,00

 
Fauteuil

116 cm - 804011
€ 595,00

 
Hocker 

100 cm - 804010
€ 395,00

BLACK 
 

Hoekbank-l 
327 cm - 804004

€ 2495,00
 

Hoekbank-r
327 cm - 804003

€ 2495,00
 

Sofa 3-zits
236 cm - 804002

€ 1295,00
 

Fauteuil
116 cm - 804001

€ 595,00
 

Hocker 
100 cm - 804000

€ 395,00

BEIGE 

liefs uit  HOUSTON  
Hoekbank-l 

327 cm - 804009
€ 2495,00

 
Hoekbank-r

327 cm - 804008
€ 2495,00

 
Sofa 3-zits

236 cm - 804007
€ 1295,00

 
Fauteuil

116 cm - 804006
€ 595,00

 
Hocker 

100 cm - 804005
€ 395,00

GREY 
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The LIGHT. collection has been created  
to make sure that all the beautiful 
spaces in your home are enlighted 

bij fabulous lighting products



 
 

Tafellamp York
grijs - 52 cm - 320200

€ 59,95

 
 

Tafellamp York
goud - 52 cm - 320202

€ 59,95

 
 

Tafellamp York
brons - 52 cm - 320203

€ 59,95

 
 

Tafellamp York
roze - 52 cm - 320201

€ 59,95

 
 

Staande lamp Boston 
wit - 167 cm - 008358

€ 125,00

 
 

Staande lamp Marble 
donkergrijs - 138 cm - 003427

€ 99,95

 
 

Staande lamp Boston 
grijs - 167 cm - 008364

€ 125,00

 
 

Tafellamp Marble 
donkergrijs - 32 cm - 003425

€ 55,00

 
 

Tafellamp Boston 
zwart - 68 cm - 008352

€ 125,00

 
 

Tafellamp Boston 
donkergrijs - 70 cm - 008353

€ 89,95

 
 

Tafellamp Marble 
donkergrijs - 47 cm - 003426

€ 55,00
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Hanglamp Vernon 

helder - 26 cm - 421628
€ 35,00

 
Hanglamp Riom 

naturel - 68 cm - 309504
€ 429,00

 
Hanglamp Vernon 

helder - 22 cm - 421624
€ 39,95

 
Hanglamp Midar 

goud - 29 cm - 002274
€ 55,00

 
Hanglamp Alton 

zilver - 32 cm - 421750
€ 69,95

 
Hanglamp Alton 

zwart - 32 cm - 421756
€ 69,95

 
Hanglamp Vernon 

helder - 21 cm - 421622
€ 35,00

 
Hanglamp Midar 

goud - 40 cm - 002276
€ 95,00

 
Hanglamp Vernon 

smoke - 21 cm - 421632
€ 35,00

 
Hanglamp Milton 

brons - 35 cm - 309228
€ 149,95

 
Hanglamp Alton 

zilver - 27 cm - 421748
€ 55,00

 
Hanglamp Alton 

zwart - 27 cm - 421754
€ 55,00

 
Hanglamp Vernon 

helder - 28 cm - 421626
€ 49,95

 
Hanglamp Midar 

goud - 46 cm - 002277
€ 135,00

 
Hanglamp Vernon 

smoke - 22 cm - 421634
€ 39,95

 
Hanglamp Milton 

brons - 39 cm - 309232
€ 179,95

 
Hanglamp Boston 

wit - 63 cm - 008339
€ 145,00

 
Hanglamp Boston 

goud - 63 cm - 008347
€ 145,00

 
Hanglamp Milton 

zilver - 29 cm - 309206
€ 125,00

 
Hanglamp Boston 

zwart - 63 cm - 008355
€ 145,00

 
Hanglamp Milton 

wit - 51 cm - 309238
€ 195,00

 
Hanglamp Urban 

bruin - 69 cm - 008370
€ 189,95

 
Hanglamp Milton 

zilver - 35 cm - 309208
€ 149,95

 
Hanglamp Boston 

donkergrijs - 45 cm - 008354
€ 119,95

 
Hanglamp Milton 

wit - 39 cm - 309240
€ 179,95

 
Hanglamp Riom 

naturel - 25 cm - 309500
€ 49,95

 
Hanglamp Milton 

zilver - 39 cm - 309212
€ 179,95

 
Hanglamp Boston 

donkergrijs - 58 cm - 008356
€ 199,95

 
Hanglamp Vernon 

helder - 24 cm - 421620
€ 35,00

 
Hanglamp Riom 

naturel - 92 cm - 309506
€ 599,00

 
Hanglamp Alton 

zilver - 22 cm - 421746
€ 45,00

 
Hanglamp Alton 

zwart - 22 cm - 421752
€ 45,00

88 RIVERDALE 
SPRING-SUMMER 2018 89RIVERDALE 

SPRING-SUMMER 2018

LIGHT. collection



Wat: theedoek
Naam: Lynn
Verkrijgbaar in: 2 sets van 2 dessins 
Kleuren: grijs & beige 
Formaat: 70 x 50 cm

Voor wie? Voor jezelf natuurlijk! Maar? Ook een mooi cadeautje voor 
je moeder, vriendin of tante die het leuk vindt dat een theedoek 
er fashionable uit ziet. Keuze? Er zijn twee sets. Een grijze set met 
een bloemen- en aztekenprint. En een beige set met een ruiten- en 
rozetprint. Voor ieder wat wils. Detail? Door het gebruik van de leren lus 
krijgt de theedoek een luxere uitstraling. Daarnaast is de lus ook nog 
eens praktisch om de doek aan op te hangen.

EXCLUSIVE OFFER
van € 9,95 

voor

€ 5,95

Dit exclusive offer is vanaf 1 maart exclusief verkrijgbaar bij alle Riverdale Inspiration Shops en Floors in Nederland en België 
(prijs per stuk, op = op).
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All the ingredients for a wonderful meal... 
[delicious food] a meal to treat your 

senses - taste and smell it [beautifully 
set table] a delightfully decorated table 

with beautiful tableware, cutlery and 
candlelight [family & friends]  

people you love and enjoy  
spending time with



 
Schaal 

19 cm - 402106 
€ 9,95

 
Schaal 

19 cm - 402128
€ 9,95 

 
Dipschaal 

19 cm - 402133 
€ 8,95

 
Schaal 

26 cm - 402107
€ 29,95

 
Schaal 

26 cm - 402129
€ 29,95

 
Mok

11 cm - 402100
€ 6,95

 
Mok

13 cm - 402123
€ 8,95

 
Mok

11 cm - 402121
€ 6,95

 
Theetip

9 cm - 402105
€ 3,95

 
Schaal

15 cm - 402113
€ 17,95

 
Kan

20 cm - 402112
€ 29,95

 
Taartplateau

31 cm - 402114
€ 49,95

 
Mok

10 cm - 402122
€ 7,95

 
Mok

11 cm - 402120
€ 6,95

 
Theetip

9 cm - 402127
€ 3,95

 
Plateau

37 cm - 402134
€ 24,95

 
Schaal 

32 cm - 402108
€ 49,95

 
Schaal 

32 cm - 402130
€ 49,95

 
Mok

13 cm - 402101
€ 8,95

 
Schaal 

33 cm - 402110
€ 49,95

 
Jumbo mok Noodles 

14 cm - 402324 
€ 14,95

 
Jumbo mok Soup 
14 cm - 402322

€ 14,95 

 
Kop & schotel Espresso 

11 cm - 402312
€ 8,95

 
Jumbo mok Love 
14 cm - 402320

€ 14,95

 
Kop & schotel Coffee 

15 cm - 402314
€ 9,95

 
Jumbo mok Tea 
14 cm - 402318

€ 14,95

 
Kop & schotel Tea 

18 cm - 402316
€ 12,95 

 
Theepot 

18 cm - 402102
€ 35,00

 
Theepot 

18 cm - 402124
€ 35,00

 
Ontbijtbord 

22 cm - 402103
€ 9,95 

 
Ontbijtbord 

22 cm - 402226
€ 9,95 

 
Ontbijtbord 

22 cm - 402125
 € 9,95

 
Dinerbord 

28 cm - 402104
€ 14,95 

 
Dinerbord 

27 cm - 402228
€ 14,95 

 
Dinerbord 

28 cm - 402126
€ 14,95

 

METZ SOFT GREY

FLOWER WHITE BASIC WHITE

METZ VINTAGE BEIGE

 
Mok 

10 cm - 402222
€ 7,95

 
Mok Mini 

9 cm - 402220
€ 4,95

 
Theepot 

24 cm - 402230
€ 28,95
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TASTE. collection

 
Mok 

8 cm - 400500
€ 4,95

 
Mok 

10 cm - 400502
€ 6,95 

 
Schaal rechthoekig

 31 cm - 400524
€ 19,95

 
Schaal rechthoekig

22 cm - 400522
€ 13,95

 
Bord

20 cm - 400518
€ 13,95

 
Bord 

26 cm - 400520
€ 16,95

 
Schaal 

12 cm - 400512
€ 5,95 

 
Schaal 

16 cm - 400514
€ 11,95

 
Schaal 

21 cm - 400516
€ 16,95

 
Bord 

18 cm - 400504
€ 9,95 

 
Bord 

22 cm - 400506
€ 13,95 

 
Bord 

27 cm - 400508 
€ 16,95

BLOOM GREY

TASTE. collection
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Mok

 10 cm - 400068
€ 6,95

 
Mok

8 cm - 400066
€ 4,95

 
Theelepels in giftbox 
s/6 14 cm - 400144

€ 17,95

 
Schaaltje 

10 cm - 400034 
€ 3,95

 
Schaaltje 

10 cm - 400098
€ 3,95 

 
Schaaltje

10 cm - 400048
€ 3,95 

 
Schaal 

12 cm - 400028 
€ 5,95

 
Schaal 

12 cm - 400092
€ 5,95

 
Schaal 

12 cm - 400042
€ 5,95

 
Saladeschaal

 29 cm - 400064
€ 35,00

 
Bord rechthoekig
 22 cm - 400104

€ 13,95

 
Bord rechthoekig
 22 cm - 400054

€ 13,95

 
Schaal

 16 cm - 400174
€ 12,95

 
Mok

 10 cm - 400108
€ 6,95

 
Schaal

13 cm - 400172
€ 6,95

 
Mok

8 cm - 400106
€ 4,95

 
Schaal

 9 cm - 400170
€ 4,95

 
Schaal 

16 cm - 400030
€ 11,95

 
Schaal 

16 cm - 400094
€ 11,95

 
Schaal 

16 cm - 400044
€ 11,95

 
Schaal 

21 cm - 400032
€ 16,95

 
Schaal 

21 cm - 400096
€ 16,95

 
Schaal 

21 cm - 400046
€ 16,95

 
Voorraadpot

17 cm - 400162
€ 22,95

 
Voorraadpot

17 cm - 400166
€ 22,95

 
Saladeschaal

29 cm - 400070
€ 35,00

 
Voorraadpot

21 cm - 400164
€ 35,00

 
Voorraadpot

21 cm - 400168
€ 35,00

 
Bord 

22 cm - 400036
€ 13,95 

 
Bord 

22 cm - 400100
€ 13,95 

 
Bord 

22 cm - 400050
€ 13,95 

 
Bord 

26 cm - 400038
€ 16,95 

 
Bord 

26 cm - 400102
€ 16,95

 
Bord 

26 cm - 400052
€ 16,95 

LEAVES BLUE

LINES BLUE

FLOWER BLUE

 
Schaal 

12 cm - 400212
€ 5,95 

 
Schaal 

12 cm - 400242
€ 5,95 

 
Mok 

8 cm - 400200
€ 4,95

 
Mok 

8 cm - 400230
€ 4,95

 
Mok 

10 cm - 400202
€ 6,95 

 
Mok 

10 cm - 400232
€ 6,95 

 
Schaal 

16 cm - 400214
€ 11,95

 
Schaal 

16 cm - 400244
€ 11,95

 
Schaal rechthoekig

 31 cm - 400228
€ 19,95

 
Schaal rechthoekig

 31 cm - 400258
€ 19,95

 
Schaal rechthoekig

22 cm - 400226
€ 13,95

 
Schaal rechthoekig

22 cm - 400256
€ 13,95

 
Schaal 

21 cm - 400216
€ 16,95

 
Schaal 

21 cm - 400246
€ 16,95

 
Bord

20 cm - 400218
€ 13,95

 
Bord

20 cm - 400248
€ 13,95

 
Bord 

18 cm - 400204
€ 9,95 

 
Bord 

18 cm - 400234
€ 9,95 

 
Bord 

26 cm - 400220
€ 16,95

 
Bord 

26 cm - 400250
€ 16,95

 
Bord 

22 cm - 400206
€ 13,95 

 
Bord 

22 cm - 400236
€ 13,95  

 
Bord 

27 cm - 400208
€ 16,95 

 
Bord 

27 cm - 400238
€ 16,95 

BLOOM BLUE

FLORAL BLUE

GLASWERK HELDER

 
Voorraadpot Salt 
18 cm - 417002

€ 19,95

 
Theeglas dubbelwandig 

Tea time - 11 cm 
417054 - € 9,95

 
Voorraadpot Pepper 

18 cm - 417004
€ 19,95

 
Theeglas + houder 

Tea time - 12 cm
417053 - € 10,95

 
Voorraadpot Herbs 

18 cm - 417000
€ 19,95

 
Karaf Delicious 
16 cm - 417049

€ 9,95

 
Voorraadpot Coffee 

24 cm - 417006
€ 24,95

 
Voorraadpot Tea 
24 cm - 417008

€ 24,95

 
Karaf Taste 

25 cm - 417050
€ 18,95

 
Voorraadpot Sugar 

24 cm - 417010
€ 24,95

 
Karaf Taste 

22 cm - 417051
€ 18,95

 
Voorraadpot Cereals 

28 cm - 417014
€ 29,95

 
Karaf Brighton 

36 cm - 308028
€ 35,00

 
Voorraadpot Cookies 

34 cm - 417016
€ 39,95

 
Wijnkoeler Taste 
21 cm - 417052

€ 27,50
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KEUKEN

Kookprogramma’s zijn op televisie niet meer weg te denken, maar ook in bijna elk 
magazine, krant of glossy vind je de lekkerste recepten. Van havermoutkoekjes met 
goji bessen tot stamppotten met een spannende twist of een heerlijke Italiaanse pizza-
di-mama. We love cooking! En hoe fi jn is dat om dat in een keuken te doen die helemaal 
bij jou past. 

Samen met onze gespecialiseerde keukenpartners 
hebben we een echte Riverdale keuken ontworpen die 
naadloos aansluit bij de huidige trends in keukenland. 
Deze keukens zijn bij diverse keukendealers te 
bewonderen. Het voordeel is dat er voor elk budget een 
complete Riverdale keuken samengesteld kan worden. 
Van luxe inbouwapparatuur, een op maat gemaakt 
werkblad tot verschillende kasten. Riverdale heeft  het 
allemaal! De keukens zijn ook nog eens leverbaar in 
verschillende kleuren; wit, naturel of zwart.

Riverdale biedt een drietal kwaliteitsniveaus aan, 
waarbij de ‘Selected By’ de meest verkochte variant 
is. Dit komt door de zeer aantrekkelijke prijs van 
de keuken. Zoek je een kwalitatief luxe keuken van 
duurzaam hout, ga dan voor ‘Th e Original’. Deze keuken 
is zelfs in het bezit van een FSC/PEFC keurmerk wat 
uniek is in keukenland! Als laatste bieden we ook 
‘Th e Natural’ aan. Een keuken gemaakt van gelakt 
eikenfi neer met zichtbare houtnerf wat de keuken een 
stoere eigentijdse fi nish geeft .  

WE LOVE

COOKING
Met meer dan 100 recepten, 

overzichtelijk gerangschikt per 
categorie. Alle recepten verzameld uit 
onze magazines voor de èchte foodies!

KOOK

€ 29,95
BOEK

101RIVERDALE 
SPRING-SUMMER 2018

RIVERDALE 
SPRING-SUMMER 2018100



103RIVERDALE 
AUTUMN-WINTER ‘17/’18102 RIVERDALE 

AUTUMN-WINTER ‘17/’18 103RIVERDALE
AUTUMN-WINTER ‘17/’18102102 RIVERDALE

AUTUMN-WINTER ‘17/’18

spinazie
 F R U I T

Dit recept is voor 4 personen  
  
80 g verse babyspinazie 
100 g bimi, geblancheerd 
1 rijpe avocado, in plakjes
50 g sojabonen, gegaard
100 g blauwe bessen 
100 g aardbeien, in kwarten
40 g granaatappelpitjes 

Voor de dressing
30 ml olijfolie  
15 ml appelciderazijn 
15 ml honing  
15 g grove mosterd 
zout & versgemalen peper

Begin met het maken van de dressing voor de salade. 
Meng de olijfolie, appelciderazijn, honing, mosterd en 
wat zout en peper door elkaar. Bouw de salade op op een 
mooi bord of een serveerschaal, begin met de spinazie 
gevolgd door de bimi, avocado, sojabonen, blauwe bessen, 
aardbeien en de granaatappelpitjes. Giet vlak voor het 
serveren de dressing over de salade.

&Madri: "De zomer is het seizoen 
voor lekker zoet en kleurrĳ k fruit! 
En iedereen kent wel de fruitsalade 
maar combineer ook eens fruit 
met groente in een salade. 
Deze salade met spinazie en 
bimi zorgt samen met de 
avocado en het fruit voor een 
bord vol verschillende texturen 
en smaken."
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Dit recept is voor 2 personen 
  
4 verse vijgen, in plakjes
6 plakjes prosciutto 
1 bol burrata*, in stukjes
4 verse dadels, ontpit 
zout & versgemalen peper 
olijfolie  
   
Leg plakjes vijgen afgewisseld met plakjes 
prosciutto en stukjes burrata op een bord. Hak 
de dadels in stukjes en strooi deze eroverheen. 
Druppel er wat olijfolie over en breng op smaak 
met wat zout en versgemalen peper. Serveer er 
een knapperige baguette of ciabatta bij.

*Kun je geen burrata vinden in de supermarkt? 
Gebruik dan een bol mozzarella.

Verse 
Vijgen 
S A L A D E

Vĳ gen zĳ n hemels! Gebruik ze in 
salades, toetjes, taarten maar ook 
om zo te eten zĳ n ze heerlĳ k. Voor 
deze salade is het van belang dat 
de vĳ gen goed rĳ p zĳ n, hoe rĳ per 
hoe zoeter en dat past perfect bĳ  de 
zoute prosciutto en de burrata.

Dit recept is voor 2 personen 
  
4 verse vijgen, in plakjes
6 plakjes prosciutto 
1 bol burrata*, in stukjes
4 verse dadels, ontpit 
zout & versgemalen peper 
olijfolie  
   
Leg plakjes vijgen afgewisseld met 
plakjes prosciutto en stukjes burrata 
op een bord. Hak de dadels in stukjes 
en strooi deze eroverheen. Druppel er 
wat olijfolie over en breng op smaak 
met wat zout en versgemalen peper. 
Serveer er een knapperige baguette 
of ciabatta bij.

*Kun je geen burrata vinden in de 
supermarkt? Gebruik dan een bol 
mozzarella.

Yoghurt
B R O K K E N

Lekker en gezond is altĳ d een 
goede combi. Dit recept is 
makkelĳ k te maken en heeft weinig 
ingrediënten. Zorg wel dat er ruimte 
in de vriezer is om alles plat in te 
vriezen. Als het eenmaal bevroren 
is kun je de yoghurt makkelĳ k in 
porties verdelen in diepvrieszakjes 
of bakjes, zo heb je altĳ d iets lekkers 
in de vriezer! 

Dit recept is voor 12 personen 

300 g verse mango (diepvries kan ook)
500 g Griekse yoghurt
5 ml vanille-essence
150 g vers fruit, in stukjes
30 g gemengde noten met 
gedroogd fruit
  
Bedek twee platte schalen of 
vershoudbakjes die in de vriezer 
kunnen met bakpapier. Pureer de 
mango met een staafmixer of in een 
keukenmachine en voeg de yoghurt 
en vanille-essence toe. Meng het 
goed door elkaar, giet het mengsel 
op het bakpapier en verdeel het fruit 
en de noten eroverheen. Zet het 
minimaal 4 uur in de vriezer. Breek 
de yoghurt vlak voor het serveren in 
brokken. Houd je van een iets zoetere 
traktatie? Voeg dan wat honing toe 
aan de yoghurt of gebruik wat meer 
vers fruit.
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Houd je meer van hartig? Steel dan 
de show met een plank vol: kazen, 
charcuterie, noten en geroosterde 
groenten. Haal alles kant en klaar, 
dien het mooi op en je hebt een 
prachtige borrelplank zonder al te 
veel moeite!
 
Dit recept is voor 4-6 personen 

150 g prosciutto 
100 g salami
150 g blauwaderkaas 
100 g geitenkaas 
100 g brie  
100 g camembert 
1 blik geroosterde paprika’s 
80 g kleine crackers 
20 amandelen 
10 dadels 
6 peppadews 
  
Gebruik een houten plank en snijd 
de kazen, salami en prosciutto in 
stukjes of plakjes. Leg er wat paprika, 
crackers, amandelen, dadels en 
peppadews tussen en zo kan iedereen 
pakken wat hij of zij lekker vindt!

Charcuterie 
& K A A S  B O R R E L P L A N K
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Fruitplank
M E T  R I C O T T A D I P

Nog zo’n showstopper: een grote 
fruitschaal met een heerlĳ ke dip als 
toetje! Makkelĳ k om te maken en 
bĳ  een diner met vrienden of familie 
pakt iedereen wat hĳ  of zĳ  lekker 
vindt.

Dit recept is voor 4-6 personen 

3 verse abrikozen, gehalveerd
2 verse perziken, gehalveerd
2 verse vijgen, in plakjes 
80 g aardbeien 
80 g kersen 
50 g blauwe bessen 
50 g frambozen 
1/2 watermeloen, in plakjes
1/2 meloen, in plakjes
1 limoen, in partjes
verse muntblaadjes (decoratie)

Voor de ricottadip
300 g Griekse yoghurt 
220 g ricotta  
70 ml honing  
5 ml vanille-essence 

Mix met een staafmixer de yoghurt, 
ricotta, honing en vanille-essence tot 
een romig geheel. Doe de dip in een 
schaaltje en zet deze in het midden 
op een plank. Schik het fruit om de 
dip en strooi er wat fi jngesneden 
munt overheen.
  
Wil je écht groots uitpakken? 
Combineer dan dit recept en het 
recept hiernaast en maak een fruit- en 
charcuterieplank. Reken maar dat de 
‘oh’s’ en ‘ah’s’ niet van de lucht zijn!
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V E G E T A R I S C H E 
Bloemen

Dit recept is voor 6 personen 
  
1 rol vers bladerdeeg (270 g)
6 tomaten, in plakjes  
groene pesto
12 plakjes rookkaas  
zout en peper  
  
Verwarm de oven voor op 220° C. Vet 
een muffi nblik in met wat boter of 
bakspray. Rol het bladerdeeg uit en 
snijd het over de breedte in 6 lange 
plakken. Smeer een klein beetje pesto 
uit over elke plak. Snijd de plakjes 
kaas door de helft. Leg over de lengte 
van elke plak bladerdeeg twee halve 
plakjes kaas tegen elkaar aan, maar 
laat de onderste helft van het deeg 
onbedekt zodat de ronde rand van de 
kaas boven het bladerdeeg uitsteekt. 
Bedek de kaas met wat plakjes 
tomaat. Vouw de onderste rand van 
het bladerdeeg over de tomaten 
heen, rol het geheel in de breedte 
en doe het met de dichte kant naar 
beneden in het muffi nblik. Herhaal dit 
met de andere plakken bladerdeeg. 
Van bovenaf zien de pakketjes in 
het blik eruit als bloemen. Bak het 
geheel af volgens de aanwijzing op 
de verpakking van het bladerdeeg. 
Lekker met een groene salade met 
wat tomaat en pesto!

Braaiki p

Dit recept is voor 4 personen  
  
50 ml sojasaus 
30 ml olijfolie  
30 ml limoensap 
5 cm verse gember, geraspt
3 knofl ookteentjes, geraspt 
4 kippendijen
  
Voor de salade 
4 verse abrikozen, in plakjes
4 kleine bollen mozzarella 
8 plakjes gegrilde aubergine
60 g verse babyspinazie 
    
Meng voor de marinade de sojasaus, 
olijfolie, limoensap, gember en 
knofl ook door elkaar. Laat de kip 
minimaal 2 uur marineren in dit 
mengsel. Grill de kip als spies op de 
barbecue of bak in een grillpan. Doe 
de ingrediënten voor de salade in een 
mooie schaal of diep bord, snijd de 
kip in reepjes en leg deze bovenop 
de salade. De kip is ook heerlijk koud 
te eten!
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The JOY. collection has been  
created to give pure joy  

to yourself, your home and 
someone you love. 

Enjoy every day!



FIESTA  
met o.a. mango, 

ananas & grapefruit 

TROPICAL  
met o.a.kokosnoot, 
vanille & geranium 

 
Geurstokjes Fiesta 

mango - 120 ml - 001727
€ 15,95

 
Geurstokjes Tropical 

coconut - 120 ml - 001728
€ 15,95

SIESTA  
met o.a. roos,  
amber & fresia

EXOTIC  
met o.a. citroen, 
appel & jasmijn 

 
Geurstokjes Siesta 

flower - 120 ml - 001725
€ 15,95

 
Geurstokjes Exotic 

bamboo - 120 ml - 001726
€ 15,95

JOY. collection
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Geurstokjes 

220 ml - 001772
€ 24,95

 
Geurstokjes 

220 ml - 001768
€ 24,95

 
Geurstokjes 

500 ml - 001769
€35,00

 
Geurstokjes 

500 ml - 001773
€ 35,00

JOY. collection

FLOW  
fruitige zomergeur 
met o.a. olijf, pruim 

& aardbei 

LIVELY  
fruitige geur 

met o.a. freesia, 
magnolia  

& bergamot

 
Geurkaars 

10 cm - 001766
€ 9,95

 
Geurstokjes 

100 ml - 001767
€ 14,95

 
Geurstokjes 

100 ml - 001771
€ 14,95

 
Geurkaars 

10 cm - 001770
€ 9,95
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KAARS PILLARSIESTA  
met o.a. roos, lelie, 

fresia & marine 
notes

De nieuwe kaarsen van Riverdale zijn verkrijgbaar in vijf 
mooie (poeder)kleuren in vier verschillende maten die 

in elk interieur sfeer en gezelligheid toevoegen.  
De kaarsen zijn niet geurend en behouden tijdens  

het branden hun vorm. Afhankelijk van de maat  
branden de kaarsen circa 30, 45, 60 of 90 uur.

NIEUW
IN DE 

COLLECTIE!

 
wit - 7x7 cm 

009230
€ 2,95

 
beige - 7x7 cm 

009234
€ 2,95

 
grijs - 7x7 cm 

009238
€ 2,95

 
roze - 7x7 cm 

009242
€ 2,95

 
mint - 7x7 cm 

009246
€ 2,95

 
wit - 7x14 cm 

009231
€ 4,95

 
beige - 7x14 cm 

009235
€ 4,95

 
grijs - 7x14 cm 

009239
€ 4,95

 
roze - 7x14 cm 

009243
€ 4,95

 
mint - 7x14 cm 

009247
€ 4,95

 
wit - 7x20 cm 

009232
€ 7,95

 
beige - 7x20 cm 

009236
€ 7,95

 
grijs - 7x20 cm 

009240
€ 7,95

 
roze - 7x20 cm 

009244
€ 7,95

 
mint - 7x20 cm 

009248
€ 7,95

 
wit - 9x9 cm 

009233
€ 4,95

 
beige - 9x9 cm 

009237
€ 4,95

 
grijs - 9x9 cm 

009241
€ 4,95

 
roze - 9x9 cm 

009245
€ 4,95

 
mint - 9x9 cm 

009249
€ 4,95
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The SPA. collection has been created  
to treat your body and soul  
with relaxing and nourishing  

beauty products.  
For your well-being, every day!
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SPA. collection



 
Shower foam

200 ml - 803100
€ 7,95

 
Shower foam

200 ml - 803200
€ 7,95

 
Shower foam

200 ml - 803300
€ 7,95

 
Shower foam

200 ml - 803500
€ 7,95

 
Hand wash

300 ml - 803102
€ 7,95

 
Hand wash

300 ml - 803202
€ 7,95

 
Hand wash

300 ml - 803302
€ 7,95

 
Hand wash

300 ml - 803502 
€ 7,95

 
Hand lotion

300 ml - 803104
€ 9,95

  
Hand lotion

300 ml - 803204
€ 9,95

 
Hand lotion

300 ml - 803304
€ 9,95

 
Hand lotion

300 ml - 803504
€ 9,95

 
Shower gel

200 ml - 803106
€ 7,95

  
Shower gel

200 ml - 803206
€ 7,95

 
Shower gel

200 ml - 803306
€ 7,95

 
Shower gel

200 ml - 803506
€ 7,95

 
Body lotion

200 ml - 803108
€ 9,95

 
Body lotion

200 ml - 803208
€ 9,95

 
Body lotion

200 ml - 803308
€ 9,95

 
Body lotion

200 ml - 803508
€ 9,95

 
Gift set

2x200 ml - 803110
€ 18,95

 
Gift set

2x200 ml - 803210
€ 18,95

 
Gift set

2x200 ml - 803310
€ 18,95

 
Gift set

2x200 ml - 803510
€ 18,95

LIVELY maakt je blĳ . Dompel je lichaam onder met deze heerlĳ ke bloemengeur met Provence Flower Extract. Jasmĳ n, 
Iris en Amber maken het gevoel van blĳ heid en optimaal leven waar. LIVELY laat je van elke dag optimaal genieten.

Eén van de hoofdingrediënten van PURE is Asian White Tea. Witte thee is bekend vanwege zĳ n zuiverende werking door 
antioxidanten. De lĳ n heeft een parfum van vanille en kokos. Rustgevend voor jezelf en stĳ lvol voor de badkamer.

Het hammamgevoel thuis door de verkwikkende geur van Japanse Munt met Lavendel en Musk. Dat is waar BALANCE 
voor staat. De Arganolie werkt intensief verzorgend en is een weldaad voor de huid. 

Bamboo is één van de belangrĳ kste ingrediënten van de nieuwste lĳ n binnen de SPA. collection met de toepasselĳ ke 
naam NATURE. De uniseks geur met onder andere bergamot en vanille is verfrissend en geeft de huid een zacht gevoel. 

Stijl, luxe en elegantie, de nieuwe COUTURE-lĳ n uit 
de SPA. collection van Riverdale heeft al deze verleidelĳ ke 
elementen in zich. De karakteristieke patchouli-olie als één van 
de basisingrediënten geeft de huid een zoete, rĳ ke en kruidige 
geur die niet snel vervliegt. Het chique zwart-witte design van 
de fl acons met subtiele gouden details is een lust voor het oog. 
Stuk voor stuk zĳ n de shower gel, body lotion, shower foam, 
hand lotion en hand wash stylishe juwelen, voor een effortless 
chique touch in elke badkamer. Spoil yourself!

 
Shower foam

200 ml - 803400
€ 7,95

 
Hand wash

300 ml - 803402
€ 7,95

 
Hand lotion

300 ml - 803404
€ 9,95

 
Gift set

2x200 ml - 803410
€ 18,95

 
Shower gel

200 ml - 803406
€ 7,95

 
Body lotion

200 ml - 803408
€ 9,95
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The BO. collection has been  
carefully designed and created  

with lots of love to make a  
very happy and inspiring home  

for every child
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Mand Storage s/3 

roze - diverse maten - 002316
v.a. € 21,95

 
Dekbedovertrek 1-p Bloom 

roze - 140 x 200 cm - 803039
€ 69,95

 
Lampion Bloom 

fuchsia - 60 cm - 003418
€ 9,95

 
Dromenvanger Flower
roze - 70 cm - 003420 

€ 17,95

 
Dekbedovertrek 1-p Heart 
wit - 140 x 200 cm - 803036

€ 69,95

 
Lampion Bloom

roze - 30 cm - 003416
€ 3,95

 
Dromenvanger Bloom
roze - 60 cm - 003419 

€ 17,95

 
Tent Stars

roze - 169 cm - 003421
€ 99,95

 
Lampion Bloom

wit - 45 cm - 003417
€ 6,95

 
Wandrek Heart

goud - 100 cm - 008184
€ 37,50

 
Nijlpaard Seth 

lichtgrijs - 21 cm - 460548
€ 9,95

 
Wandklok Heart  

wit - 38 cm - 004871
€ 29,95

 
Vlinderstoel Bo 

roze - 80 cm - 301584
€ 149,95
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BO. collection



 
Vlinderstoel Bo 

blauw - 80 cm - 301586
€ 149,95

 
Tafelklok Bo 

blauw - 24 cm - 003702
€ 19,95

 
Wandklok Cool 

donkergrijs - 38 cm - 004872
€ 29,95

 
Plaid Boy 

blauw - 120 x 150 cm - 003313
€ 29,95

 
Olifant Luca

lichtbruin - 21 cm - 460552
€ 9,95

 
Neushoorn Knox

grijs - 21 cm - 460554
€ 9,95

 
Hart Boy 

blauw - 16 cm - 404631
€ 8,95

 
Tijdschriftenbak Cool 

naturel - 36 cm - 006007
€ 59,95

 
Dekbedovertek 1-p Army

groen - 140 x 200 cm - 803040
€ 69,95

 
Mand Bo 

groen - diverse maten - 002332
v.a. € 10,95

 
Lamp Star 

wit - 31 cm - 003508
€ 14,95

 
Kussen Cross 

grijs - 45 x 45 cm - 301610
€ 29,95

 
Tent Army 

groen - 169 cm - 003422
€ 99,95
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The TIME. collection has been created  
to always let you know what time it is. 

Make every minute count and  
cherish the valuable moments. 

Enjoy every second!
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Tafelklok Luton

zilver - 40 cm - 308602
€ 85,00

 
Tafelklok Luton

zilver - 25 cm - 308600
€ 55,00

 
Tafelklok Camden

beige - 24 cm - 003704
€ 19,95

 
Wandklok Luton

zilver - 50 cm - 308608
€ 149,95

 
Wandklok Lodge

wit/bruin - 48 cm - 004817
€ 59,95

 
Wandklok Classic

bruin - 42 cm - 003834
€ 79,95

 
Wandklok Luton

zilver - 70 cm - 308606
€ 199,95

 
Wandklok Lodge

wit/bruin - 81 cm - 004818
€ 109,95

 
Wandklok Camden

brons - 68 cm - 003710
€ 79,95

 
Wandklok Camden

bruin - 36 cm - 003706
€ 35,00

 
Wandklok Lodge

wit/bruin - 109 cm - 004819
€ 149,95

 
Wandklok Vintage

bruin - 102 cm - 004824
€ 149,95
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L All the ingrediënts for a good night’s 
sleep... [a comfortable bed] you 

need the right bed to fall easily asleep 
[beautiful dream] a dream of joy and 
happiness for everyone [relaxed] after a 
good night’s sleep you are feeling happy, 

comfortable, and ready for a new day



 
 

Dekbedovertrek 1-p Pure 
lichtgrijs - 140x200/220 cm 

803020 - € 79,95

 
 

Dekbedovertrek 1-p Pure 
donkergrijs - 140x200/220 cm 

803024 - € 79,95

 
 

Dekbedovertrek 1-p You&Me 
wit - 140x200/220 cm 

803004 - € 69,95

 
 

Dekbedovertrek 1-p Dream
beige - 140x200/220 cm 

803008 - € 69,95

 
 

Dekbedovertrek 1-p Original Brand
grijs - 140x200/220 cm 

803012 - € 69,95

 
 

Dekbedovertrek 1-p Sleep
wit - 140x200/220 cm 

803000 - € 69,95

 
 

Lits jumeaux Dream
beige -  240x200/220 cm 

803010  - € 129,95

 
 

Lits jumeaux Original Brand
grijs -  240x200/220 cm 

803014  - € 129,95

 
 

Lits jumeaux Sleep
wit -  240x200/220 cm 

803002 - € 129,95

 
 

Lits jumeaux Pure 
lichtgrijs - 240x200/220 cm 

803022 - € 149,95

 
 

Lits jumeaux Pure 
donkergrijs - 240x200/220 cm 

803026  - € 149,95

 
 

Lits jumeaux You&Me 
wit - 240x200/220 cm 

803006  - € 129,95

LOFT. collection
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ZAANDAM
Vandaag staat All Natural & Black op 
het programma. Een loods op een oud 
munitieopslagterrein in Zaandam is het 
industriële decor voor deze shoot. Veel beton, 
afgebrokkelde muren en stalen kozijnen. 
Zie je onze nieuwe bank Bold shinen? 
Het lijkt alsof hij er al jaren staat! Een deel 
van het marketingteam is aanwezig om te 
kijken welke foto’s voor het magazine en 
de marketingmaterialen op de winkelvloer 
kunnen dienen. En daar hoort natuurlijk een 
lunch bij!

CASTRICUM
Voorafgaand aan deze fotoshoot werd de 
weersvoorspelling angstvallig in de gaten 
gehouden. Want met heel wat regenachtige 
dagen achter de rug zijn de weergoden ons 
dit keer goed gezind; zo willen we elke dag wel 
werken! In de zon met de voetjes in het zand 
wordt model Lotte gefotografeerd in een Boho 
Chic sfeertje. Heerlijk zo’n werkdag.

a m s t e r d a m  I  z a a n d a m  I  c a s t r i c u m
d e n  h a a g  I  n o o t d o r p

b e h i n d  t h e

AMSTERDAM
Alles ingepakt? Sneakers aan? Muziek 
mee voor onderweg? Check en gaan! 
De bestemming is hartje Amsterdam, 
de locatie voor de fotografie van de 
nieuwe collectie. Deze ruimte leent zich 
perfect voor het fotograferen van de 
grotere items zoals onze nieuwe banken, 
stoelen en bijzettafels. Het groen op de 
wanden is perfect voor de Miami Vibes-
setting: flamingo’s, papegaaien, mint, 
roze en goud. Naast Lotte als vast model 
in de fotografie wordt het team dit keer 

uitgebreid met modellen Desiree en 
Anne.
 
Diezelfde week wordt er nogmaals 
gefotografeerd in Amsterdam. Een 
prachtige serre met kleurrijk glas-in-lood, 
ideaal voor de kleine accessoires. Ook 
stylist Annemieke en inkoper Denise 
zijn er weer bij en gewapend met een 
poetsdoek, strijkijzer en stofzuiger zorgen 
zij dat de producten tiptop op de foto 
staan. Een beetje meer naar links, ietsje 
naar rechts, klik!
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DEN HAAG
Voor de laatste locatie hebben we een grote 
loods op het terrein van de Binckhorst tot onze 
beschikking. Wat een inspirerende locatie! 
Uiteraard kunnen we het niet laten om tussen 
de bedrijven door te zwieren op de schommel 
die er hangt. Op deze locatie worden de 
nieuwe items van de BO. collection, de Monthly 
Must Have, moodboards en achtergronden 
voor het magazine gefotografeerd. Terwijl 
de ene setting wordt gefotografeerd, wordt 
de andere set opgebouwd als een geoliede 
machine. En na zo’n laatste dag fotograferen is 
iedereen een beetje uitgelaten: it’s a wrap!

NOOTDORP
Bij Riverdale werken echt niet alleen maar 
vrouwen. Daarom is er in deze editie een 
glansrol weggelegd voor een aantal Riverdale 
mannen! Onze huisfotograaf Manon zette hen 
in het enorme magazijn (met maar liefst plek 
voor 120.000 pallets!) op de gevoelige plaat en 
wat zijn ze leuk geworden! Kijk snel naar deze 
hunks op pagina 30. En als we dan toch bezig 
zijn, zetten we meteen even álle mannen uit het 
magazijn in de nieuwe bedrijfskleding op de 
foto. Met maar heel weinig aanwijzingen is de 
klus zo geklaard en kunnen ze weer verder met 
laden en lossen. Oh nee, eerst nog even de 
spullen opruimen van de fotoshoot.
 
Op kantoor wordt door het marketingteam de 
laatste hand gelegd aan de afronding van dit 
magazine. We zijn weer trots op zo’n mooie 
productie!
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De Bosrand, Rijksstraatweg 361b RIF   WEERT Intratuin, Roermondseweg 147 RIF   WESTERHAAR Woonwinkel Frits Vos, Hoofdweg 185 

RIS   WEZEP Valeur Home Decoration, Stationsweg 31 RIS   WIJCHEN Sfeerderij de Gouden Engel, Touwslagersbaan 3 RIS   WINSCHOTEN 

Kloosterhuis Wonen, Langestraat 74 RIS   WOLVEGA Home Center, Frisaxstraat 12 RIF   WOUDENBERG Living24, Voorstraat 24 RIS   

ZEVENHUIZEN Intratuin Zuidplas, Bredeweg 86c RIF   ZOETERMEER Intratuin, Voorweg 192 RIF   ZOUTELANDE BoMont, Langstraat 

13 RIS   ZWOLLE Satink Keukens en Badkamers, Huub van Doornestraat 4 RIS ZWOLLE Tuinland, C. Storkstraat 2 RIF

BELGIÉ  AARSCHOT Unikamp, Diestsesteenweg 16 RIS   BALEN Odrada, Molsesteenweg 46 RIS   BELSELE Deba Meubelen, 

Lokersebaan 10 RIF   BILZEN Hardy Bloemen, St. Jorisstraat 3 RIS   BRAKEL Tapico, Neerstraat 38 RIS   BRUGGE Teakstore, Oude 

Oostendse Steenweg 187 RIS   DEURNE Tuincenter Abies, Herentalsebaan 556 RIS   DIEGEM Reno, Zaventemsesteenweg 154-160 

RIS   ERPE-MERE Tuincentrum Goessens, Opaaigem 26 RIF   GENK Prenuptia, Hasseltweg 240 RIF   GENK Wara, Stalenstraat 86 

RIF   GENT Fabrieksmeubel, Koningsdal 43 RIS   GULLEGEM Supra Bazar, Driemasten 109 RIS   ICHTEGEM Intergarden Design, 

Torhoutbaan 10 RIS   IZEGEM Top Interieur, Ambachtenstraat 6 RIS   KURINGEN HASSELT Bloemen Thomas, Kuringersteenweg 394 

RIF   LOCHRISTI Mega Deschacht, Antwerpsesteenweg 104 RIS   LOMMEL Ixora, Vreyshorring 74 RIF   LONDERZEEL Moens 

Meubelen, Mechelsestraat 191 RIS   LOVENDEGEM Intratuin, Grote Baan 249 RIF   MARCHE EN FAMENNE Luxgreen, Chausseé de 

Liège 174 RIF   MASSENHOVEN Top Interieur, Liersebaan 123b RIS   MESSANCY (WOLFRANGE) Luxgreen, Rue des Ardennes 25 

RIS   OEDELEM Stevens Meubel, Knesselaerestraat 82 RIS   OPWIJK Tuincenter Lissens, Steenweg op Lebbeke 14 RIS   RIEMST 

Eycken Interieurs, Tongersesteenweg 139 RIS   RONSE Duquin Miel & Zn, Zuidstraat 10 / Rue du Midi 10 RIS   ROOSDAAL Loft Interieur, 

Ninoofsesteenweg 110 RIS   SINT ELOOIS-VYVE (WAREGEM) Europoint, Gentseweg 494 RIS   SINT-GILLIS-WAAS Meubelen 

Verberckmoes, Kemphoekstraat 56 RIS   SINT-TRUIDEN Invito Home Collections, Ridderstraat 12 RIS   TEMSE Tuincenter Van Buynder, 

Hoogkamerstraat 196 RIS   TINLOT Rulot Home Décoration, Rue du Montys 18 RIS   TONGEREN Vroonen Home, Sint Truidersteenweg 

8 RIS   TORHOUT HoMe Style Boutique by Verf- en Behangcenter, Kortemarkstraat 20 RIS   VERVIERS Pauly-Andrianne, Rue Bioley 17 

RIF   VICHTE Molecule, Pareelstraat 7 RIF   WERVIK Marleen Salomez, Nieuwstraat 52 RIS   ZOERSEL Rodendijk 18, Rodendijk 18 

RIS   ZOTTEGEM Teakstore, Provinciebaan 180 RIS 

DUITSLAND  BAD KREUZNACH Bellandris Gartencenter Rehner, Am Grenzgraben 20 RIF   BOCHUM Fritz Ziesak, Hauptstrasse 90 

RIF   DÜSSELDORF Galeria Kaufhof-Carsch-Haus, Heinrich-Heine-Platz 1 RIS   EMSBUREN Gartenwelt Emsbüren, Merianstrasse 1 

RIF   FRANKFURT Galeria Kaufhof, Zeil 116-126 RIS   HAMBURG Schulze Outdoor Living, Waldweg 95 RIS   HAMM Gartencenter 

Hesse, Kampshege 2 RIF   HERXHEIM Weber Möbel, Im Gewerbepark West 1 RIS   LANDAU I.D. PFALZ Floraland Gillet, Giletstrasse 

1-3 RIF   LILIENTHAL Gebr. Weingärtner, Seeberger Landstrasse 60 RIF   OTTERSBERG Outdoor Living Thomas Wilkens, 

Schmiedestrasse 2 RIS   VERDEN Gebr. Weingärtner, Bertha-Benz-Strasse 11 RIF   VLOTHO Piano Nobile, Lange Strasse 104 RIS

ESTLAND  HARJUMAA Hansaplant, Kangru tee 19, Kiili vald RIF 

FRANKRIJK  TREIGNAC La Monarde, Z.A. La Véyriere RIS 

CURACAO  GROOT DAVELAAR Techniek & Design, Schouwburgweg Z/N RIS

KITCHEN-BATHROOM DEALERS
 De Riverdale keuken en badkamermeubels zijn verkrijgbaar bij PROBEWA. Kijk voor de verkooppunten op probewa.nl

WHERE TO BUY
NEDERLAND  ALBLASSERDAM Zijderveld Garden and Home, Vinkenpolderweg 19 RIS   ALMELO Intratuin, Schuilenburgsingel 5 

RIF   ALMERE Intratuin, Euphoniumweg 5 RIF   ALMERE Casa Cosi, Markerkant 1116 RIS   ALPHEN A/D RIJN Tuincentrum De 

Bosrand, Prinsen Schouw 1 RIF   AMERSFOORT Intratuin, Amsterdamseweg 139 RIF   AMSTELVEEN De Troubadour, Maalderij 32-34 

RIF   APELDOORN Intratuin, De Voorwaarts 420 RIF   APELDOORN De Groot Wonen Het Rietveld 20 RIS   ASSEN Tuinland, Borgstee 

70 RIF   BERGAMBACHT Cadeaushop Rodenburg, Hoofdstraat 35-37 RIS   BEST No.31 Wonen & Lifestyle, Oirschotseweg 31 RIS   

BREDA Intratuin, Terheijdenseweg 296 RIF   BUDEL Slenders Wooncomfort, Burg. van Houtstraat 71 RIS   BUITENPOST Kapenga 

Wonen, Voorstraat 2-10 RIF   CRUQUIUS Intratuin, Spaarneweg 251 RIF   DE KOOG-TEXEL Mieters Cadeau & Woondecoratie, 

Dorpsstraat 87b RIS   DEN BOSCH GroenRijk, Graafseweg 244-246a RIF   DEN HAAG Tuincentrum Ockenburgh, Loosduinse 

Hoofdstraat 875 RIF   DENEKAMP Tuincentrum Oosterik, Johanninksweg 68 RIF   DEURNINGEN Tuincentrum Borghuis, Vliegveldstraat 

2 RIF   DOMBURG BoMont, Ooststraat 1 RIS   DORDRECHT Tuinwereld, Provincialeweg 4a RIF   DUIVEN Intratuin, Lithograaf 1 RIF   

ECHT Hees Lights & Living, Zuiderpoort 66 RIS   ELST Intratuin, Nieuwe Aamsestraat 94 RIF   EMMEN Budget Home Store XXL, 

Cornelis Houtmanstraat 45 RIS   EMMEN Intratuin, Nijbracht 25 RIF   ENSCHEDE Intratuin, Achterhofweg 22 RIF   ENSCHEDE Maison 

Manon, Hengelosestraat 123 RIF   ETTEN-LEUR Life & Garden, Lage Vaartkant 11 RIF   ETTEN-LEUR BoMont, Winkelcentrum 16 RIS   

GARDEREN De Beeldentuin, Oude Barnevelderweg 5 RIF   GELDERMALSEN Veldhoven Interieur, 't Hooghuis 8-9 RIS   GELEEN 

Intratuin, Egelantier 19 RIF   GOES BoMont, Grote Markt 1 RIS   GRONINGEN Kruit en Kramer, Hoendiep 99c RIF   GRONINGEN 

Tuinland, Peizerweg 91 RIF   HALSTEREN Intratuin, Halsterseweg 65a RIF   HARDENBERG Vasse Koken & Kado’s, Bruchterweg 21 

RIS   HARDERWIJK Silo 6, Marie Curiestraat 2b RIS   HEERHUGOWAARD Intratuin, Zuidpoort 1 RIF   HEERLEN Trendhopper, In de 

Cramer 182 RIF   HEEZE Latido, Jan Deckersstraat 23 RIS   HELLEVOETSLUIS Feelings, Rijkstraatweg 120-124 RIF   HENDRIK IDO 

AMBACHT Intratuin, Langeweg 21 RIF   HILVERSUM Intratuin Kortenhoef, Kromme Rade 2a RIF   HOOGEZAND Koken & Wonen, 

Meint Veningastraat 14 RIS   HOORN Intratuin Oosterblokker, Noorderdracht 20a RIF   HORST Budget Home Store XXL, Witveldweg 100 

RIF   HUIZEN Tuincentrum Rebel, Dr. Lelylaan 2 RIF   HULST Life & Garden, Absdaalseweg 70 RIF   IJSSELSTEIN Intratuin, Weg der 

Verenigde Naties 2 RIF   KAMPERLAND BoMont, Ruiterplaatweg 11 RIS   KATWIJK AAN ZEE Haasnoot Wonen, Voorstraat 41 RIS   

KLAZIENAVEEN Trends & Vloeren, Langestraat 123 RIS   LEEUWARDEN Woonboulevard Leeuwarden, Balthasar Bekkerwei 1 RIF   

LOCHEM Intratuin, Goorseweg 27 RIF   MAASTRICHT Intratuin, Molensingel 87 RIF   MEPPEL Intratuin, Berggiersweg 1 RIF   

MIDDELBURG M40 Styling & Wonen, Mortiereboulevard 40 RIF   MIDDELBURG BoMont, Markt 73 RIS   NIEUW-AMSTERDAM 

Drok, Vaart Zuidzijde 8 RIS   NIEUW-VENNEP Rojas Zonwering, montage & woondecoratie, Venneperhof 5 RIS   NIJKERK   Intratuin, 

Het Spaanse Leger 1 RIF   NOOITGEDACHT Hof van Saksen, Veldweg 22-24 RIF   NUENEN Intratuin, Collse Hoefdijk 7 RIF   

NUMANSDORP Intratuin, Volgerlandseweg 1a RIF   OISTERWIJK Tuincentrum Coppelmans, Heukelomseweg 26 RIF   OLDENZAAL 

Trendhopper, Kleibultweg 48 RIF   OSS Verbruggen Megastore, Frankenweg 25-27 RIF   OUDERKERK A.D. IJSSEL Tiendhoek, 

Kerkweg 170b RIS   PIJNACKER Intratuin, Rijskade 1a RIF   POORTVLIET Woonboulevard Poortvliet, Paasdijkweg 33 RIF   PURMEREND 

Sfeerwonen & Zo, Gedempte Singelgracht 6 RIS   RENESSE BoMont, Hogezoom 171 RIS   RIJNSBURG Tuincentrum De Mooij, 

Noordwijkerweg 36 RIF   RIJSBERGEN Tuincentrum De Bosrand, Antwerpseweg 30a RIF   RIJSSEN Otje van Potje, Haarstraat 170 

RIS   RIJSWIJK (NB) Tuincentrum Kolbach, Veldweg 27a RIF   ROERMOND Tuincentrum Roermond, Sint Wirosingel 180 RIF   

ROSMALEN Intratuin, Empelseweg 9 RIF  ‘S-GRAVENZANDE Intratuin, Monsterseweg 129 RIF   SLUIS BoMont, Plompe Toren 4 RIS   

SLUIS Hollandia Kado, Kapellestraat 37 RIS   STAPHORST Boer Staphorst, Achthoevenweg 2 RIF   STRIJEN De Bommel, Christian 

Huygenstraat 3 RIS   TER AAR Intratuin Veldweg 1 RIF   TERNEUZEN BoMont, Noordstraat 109 RIS   TILBURG GroenRijk, 

Stokhasseltlaan 39 RIF   TWELLO Intratuin Deventer, Burg. van der Feltzweg 142 RIF   UTRECHT Intratuin, Koningsweg 87 RIF   

UTRECHT De Bommel, Vrieslandtlaan 20a RIS   VEGHEL Intratuin, Heuvel 11 RIF   VELDHOVEN GroenRijk, Polderstraat 17 RIF   

VENLO Tuincentrum Leurs, Straelseweg 370 RIF   VLODROP Tuincentrum Daniëls, Herkenbosserweg 4 RIF   VOORSCHOTEN 

Intratuin, Leidseweg 518 RIF   WARMENHUIZEN De meiden van Spaansen, Dorpsstraat 44 RIS   WASSENAAR Tuincentrum  

 

R
IF

 =
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v.l.n.r. Peter de Jong FOTOGRAAF Sam Hansen CREATIVE Laura van Dorp MARKETING COORDINATOR 
Annemieke Poot VISUAL MERCHANDISER  Dorine Kuitenbrouwer PR & COMMUNICATIE

v.l.n.r. Jelle Oostrom ONLINE MARKETEER Manon Simons PRODUCTFOTOGRAAF Manuela van Delft 
GRAFISCH VORMGEVER
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PAGINA 6 & 7
Dranktafel - goud, 72 cm - 455011 - € 199,95   Vogel - goud, 
div. soorten en maten bv. 465072 - € 37,50   Mand - div. maten 
bv. 008366 - € 21,95   Lantaarn - goud, 59 cm - 380005 - € 99,95   
Bank in 2 kleuren, 215 cm bv. 804020 - € 1750,00   Kussen div. 
maten, bv. 003340 - € 18,95   Vitrinekast - zwart, 170 cm - 005042 
- € 999,00   Bijzettafel - goud, div. maten bv. 455012 - € 79,95   
Gloriosa tak - roze, 90 cm - 003160 - € 18,95   Ananas - mint, 
25 cm - 420962 - € 35,00   Vaas - div. maten en kleuren bv. 421817 
- € 18,95   Spiegel - goud, 81 cm - 455007 - € 149,95   Tafellamp - 
donkergrijs, 47cm - 003426 - € 55,00   Fauteuil in 2 kleuren, 77 cm 
bv. 002924 - € 199,00   Windlicht - goud, 28 cm - 008359 - € 39,95   
Sfeerlicht - goud, div. maten bv. 308046 - € 3,95

PAGINA 34 & 35
Stoeltje - lichtgrijs, 81 cm - 002961 - € 199,00   Fauteuil - 
donkergrijs,  90 cm - 002966 - € 249,00   Chaise longue - lichtgrijs,  
144 cm -  002962 - € 399,00   Poef XL - lichtgrijs, 90 cm - 002960 - 
€ 175,00   Tafellamp - zwart, 68 cm - 008352 - € 125,00   Kandelaar 
- grijs, 17 cm bv. 402964 - € 9,95   Windlicht - grijs, 21 cm - 307209 
- € 39,95   Sfeerlicht - div. maten en kleuren bv. 307205 - € 9,95   
Plateau - grijs, div. maten bv. 402962 - € 12,95   Kaars - beige, 
7x7 cm - 009234 - € 2,95   Bijzettafel - div. maten en kleuren 
bv. 008349 - € 55,00   Karaf - goud, 30 cm - 421618 - € 35,00   
Waterglas - goud, div. maten bv. 421616 - € 11,95

PAGINA 48 & 49
Windlicht - zwart, 39 cm - 008371 - € 59,95  Windlicht - bruin, 
50 cm -  008369 -  € 79,95   Poef - creme, 45 cm - 364162 - 
€ 119,95   Mand - naturel div. maten bv. 008366 - € 21,95   
Bijzettafel - zwart, 84 cm - 455019 - € 149,95   Windlicht - zwart, 
49 cm - 008372 -  € 79,95   Kussen - grijs, 40 cm - 364163 - € 28,95   
Kussen - creme, 45x45 cm - 364160 - € 35,00   Kussen - naturel, 
45x45 cm- 364165 - € 29,95   Kussen - naturel, 50x70 cm - 364166 
- € 49,95   Kussen - zwart, 45x45 cm - 364170 - € 39,95   Kussen 
- grijs, 40x60 cm - 364168 - € 35,00   Kussen - grijs, 45x45 cm - 
364167 - € 35,00   Kussen - creme, 45x45 cm - 364169 - € 39,95  
Kussen - creme, 45x45 cm  - 364164 - € 45,00

PAGINA 26 & 27
Sfeerlicht - div. maten en kleuren bv. 307218 - € 5,95   Bijzettafel - 
goud, 62 cm - 008344 - € 69,95   Vaas - roze, div. maten bv. 421817 
- € 18,95   Tafellamp - brons, 52 cm - 320203 - € 59,95   Windlicht 
- goud, 42 cm - 303138 - € 99,95   Fauteuil - burgundy, 77 cm - 
002925 - € 199,00   Kussen - oudroze, 40 cm - 003340 - € 18,95   
Bloempot - wit,  21 cm - 402957 - € 27,50   Display box - naturel, 
33 cm - 380003 - € 69,95   Kaketoe - goud, 33 cm - 465070 -  
€ 24,95

PAGINA 74 & 75
Tijdschriftenrek - zwart, in 2 maten - 003336 - € 21,95   Staande 
lamp  - grijs, 167 cm - 008364 - € 125,00   Vloerkleed - naturel,  
200 x 270 cm - 364152 - € 429,00   Display box - naturel, div. maten 
bv. 380001 - € 39,95   Windlicht - donkerbruin, 19 cm - 420971 -  
€ 39,95   Salontafel - zwart, 106 cm - 455016 - € 199,95   Bank 3-zits 
- groen,  238 cm - 804017 - € 1495,00   Kussen - div. maten en 
kleuren bv. 003222 - € 24,95   Bloempot - wit, 21 cm - 402957 -  
€ 27,50   Tafel - zwart, 180 cm - 005041 - € 799,00   Lantaarn - zwart, 
72 cm - 008350 - € 119,95   Sfeerlicht - donkerbruin, 9 cm - 420968 
- € 15,95   Windlicht - donkerbruin, div. maten bv. - 420969 - 
€ 19,95   Eetkamerstoel - grijs, 79 cm - 432001 - € 199,00   Plateau 
- zwart in 2 maten bv. 003338 - € 8,95   Ladder - zwart, 160 cm - 
455014 - € 59,95

PAGINA 9
Gloriosa tak - roze, 90 cm - 
003160 - € 18,95   Vitrinekast 
- zwart - 170 cm - 005042 -  
€ 999,00   Windlicht - naturel, 42 
cm - 008367 - € 79,95   Display 
box - naturel, div. maten bv. 
380001 - € 39,95   Ananas - licht 
goud, 23 cm - 420961 - € 35,00   
Windlicht - groen, div. maten bv. 
420978 - € 39,95   Windlicht - 
groen, 18 cm - 421811 - € 16,95   
Vaas - groen, 28 cm - 421813 -  
€ 18,95   Fotolijst - groen, 10x15 
cm - 440386 - € 17,95   Fotolijst - 
donkergroen, 10x15 cm - 440388 -  
€ 19,95   Deco Feather - goud, 48 
cm - 465062 - € 29,95    Flamingo 
Coco - roze, 54 cm - 465078 -  
€ 57,50

PAGINA 80
Wijnglas - grijsgroen, 17 cm 
- 421613 - € 8,95   Waterglas  
- grijsgroen, 13 cm - 421612 
- € 7,95   Karaf - goud, 24 cm - 
308058 - € 28,95   Karaf - goud, 
23 cm - 308056 - € 19,95   
Dranktafel - goud, 72 cm - 
455011 - € 199,95   Flamingo 
Coco - goud, 54 cm - 465080 -  
€ 57,50   Mand - naturel, in  
3 maten bv. 43 cm - 008366 -  
€ 21,95 Lantaarn - goud, 59 cm - 
380005 - € 99,95

Ver 
ko o p 
inormat ie

Let op: laat brandende kaarsen 
nooit onbeheerd achter en denk 
altijd na over de plaatsing i.v.m. 
brandgevaar.

Quantes Drukkerij - Den Haag

Copyright 
Riverdale Magazine  
spring-summer 2018

Niets uit deze uitgave mag 
worden gereproduceerd en/of 
openbaar worden gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, film 
of op welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Riverdale. 
Eveneens is het zonder schriftelijke 
goedkeuring van Riverdale niet 
toegestaan het magazine op te 
nemen in een leesportefeuille. 
Wijzigingen in prijs en model, 
evenals zetfouten voorbehouden. 
De gedrukte kleuren kunnen 
afwijken van de originele kleuren. 
De prijzen zijn adviesprijzen en 
kunnen afwijken van de prijzen bij 
de verkooppunten. Alle gebruikte 
afbeeldingen en teksten zijn 
eigendom van Riverdale tenzij 
anders vermeld. De meubels en 
accessoires zullen verspreid bij de 
verkooppunten binnenkomen.
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