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‘buitenlevenklaar’
Eindelijk, het is weer voorjaar! Voor mij een
heerlijk geluksgevoel. Nieuw begin, nieuw leven,
ontwaken uit een winterdip. Ook de natuur wordt
weer wakker; het gras wordt groener, vogels zijn
weer terug in Nederland en druk bezig een nestje
te bouwen. Ook ik wil ons buitenparadijsje weer
helemaal ‘buitenlevenklaar’ maken.
Dat betekent dat alles wat ik deze winter binnen wilde, ik nu ook buiten wil creëren, of nu de zo’n schijnt of niet. Buiten, daar wil ik zijn!
Gelukkig is er heel wat te koop om ons buitenleven tot in de puntjes
te vervolmaken! Van buitendouches, buitenkachels, terrasbranders
tot het mooiste meubilair: stijlvol, kleurrijk en uiterst comfortabel.
De reclamefolders schreeuwen het uit... het is lente! Thuis genieten net zo intens als op vakantie - dat is de trend. En eerlijk is eerlijk, in de
warme gloed van een terrasbrander wegzakken in een buitenbankstel opgevuld met zachte kussens met een wijntje erbij, lijkt mij ook
helemaal fantastisch.
Zeker als je dan ook nog de geur opvangt van een heerlijk zalmmootje dat speciaal voor mij gebakken wordt in de buitenkeuken.
Mmmm, klinkt niet verkeerd hè? Wat mij betreft mag het buitenleven dus weer beginnen. Bij Loft76 zijn we er in ieder geval klaar voor.
Onze voorraad tuinmeubels is aangevuld met prachtige zomerse
kleuren, ons terras staat weer buiten te pronken en ook onze menukaart is aangepast aan het seizoen met heerlijke verse aardbeien en
asperges. En last but not least vind je ook bij ons prachtige, buitenkussens, tuinfakkels en loungemeubilair.
Keuze genoeg, mijn loungeset gaat er in ieder geval komen, zonder
buitenkeuken en terrasbrander, maar mét de geur van een zalmmootje op de barbecue!

Op naar een goed voorjaar en een prachtige zomer!

