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Wie kan zich een leven zonder inspiratie voorstellen? Wij niet. Of je nu aan 
het werk bent of in je vrije tijd van een hobby geniet: zonder inspiratie is het 
lang niet zo leuk! En, ook belangrijk natuurlijk, het eindresultaat is negen 
van de tien keer beter als je er bevlogen aan gewerkt hebt. 
 
edding en inspiratie zijn niet los van elkaar te zien. We worden graag 
geïnspireerd, maar houden er ook van om anderen te inspireren. Met ons 
merk, dat authentiek en creatief is. Met onze vele producten, waarmee je 
naar hartenlust expressief kunt zijn. En met dit magazine. 
 
Lees, kijk en ontdek. Verwonder je in dit magazine over wat je allemaal kunt 
met onze markers, pennen en andere producten. Decoreren, repareren, 
organiseren... Tja, wat eigenlijk niet? Zelfs in het huishouden is edding 
onmisbaar geworden. 
 
Ook bekende, creatieve Nederlanders zijn gek op edding. Stylisten Dyanne 
Beekman en Manon Meijers, kunstenaar Jurriaan van Hall en striptekenaar 
Hein de Kort gaven hun fantasierijke uitspattingen als kind al kleur met 
edding. In dit magazine vertellen ze daar enthousiast over. En, mooi 
meegenomen voor de lezer, ze inspireren ook nog!
 
Geniet van dit magazine!
 
het edding team

Altijd op zoek 
naar inspiratie

Colofon
edding Magazine
Jaargang 6

edding Magazine is een uitgave van:
edding Legamaster B.V.
Kwinkweerd 62
Postbus 111
Nl-7240 AC Lochem

E-mail: info@eddinglegamaster.nl
Telefoon: 0573 713 100

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden aan 
edding Legamaster B.V. De in dit 
magazine vermelde informatie wordt 
door edding Legamaster B.V. met 
zorg samengesteld, doch voor de 
juistheid en volledigheid daarvan kan 
niet worden ingestaan. Wijzigingen 
kunnen zonder voorafgaande 
mededeling worden aangebracht. 
edding Legamaster B.V. aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor 
onjuistheden en onvolledigheden 
van de in het magazine opgenomen 
informatie en verkoopprijzen. Aan de 
verstrekte informatie en verkoopprijzen 
kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Profiteer nu van deze 
spectaculaire actie!

Alle producten zijn online beschikbaar, ga snel naar 
www.intertoys.nl. Ook voor de dichtsbijzijnde vestiging.

edding kinderstiften
• ergonomische grip 
• inkt op basis van    
 voedingsmiddelen-
 kleurstoffen
• uitwasbaar vanaf 40ºC
• tot 3 dagen zonder dop
• robuuste punt
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Piepschuim, brons, verf, marmer, 
boetseerwas, video en zelfs zijn 

iPad. Geen middel of materiaal is 
voor Jurriaan van Hall (51) te gek 

om mee te werken. Sterker nog: het 
is voor de Amsterdamse kunstenaar 

absolute noodzaak om het af en 
toe over een heel andere boeg te 

gooien. Dat houdt zijn geest scherp 
en fris. Maar de stift, waarmee het 

allemaal begon voor Van Hall, zal hij 
altijd trouw blijven. 

‘Wake me up when I’m famous’, zo is er in grote, witte letters op 
de zwarte buitenmuur van de woning van Van Hall geverfd. Met een 
vette knipoog, want voor de roem is hij geen kunstenaar geworden. 
De tekst op de muur verandert geregeld. Het is een blikvanger 
geworden in Oud-Zuid. Toeristen houden er vaak halt en maken er 
foto’s van. 

Wat Van Hall op deze muur doet, deed hij als kind al. Tekenen, 
schrijven en kliederen op objecten: hij vond het als kleine jongen 
geweldig. “Deuren, ramen, oude gebouwen, noem het maar op 
en ik heb er met een stift op geschreven,” somt hij lachend op. 
,,Uiteraard met de materialen van edding. Dat waren toen al dé 
stiften. Mijn moeder werd er natuurlijk helemaal gek van.” Op de 
Gerrit Rietveld Academie werd steeds duidelijker dat hij talent had. 

En veel ook. Na zijn studentenbestaan vormde hij eind jaren tachtig 
samen met onder meer Peter Klashorst en Bart Domburg het 
kunstenaarscollectief After Nature. 
Het betekende zijn doorbraak; Van Hall werd bekend bij een groot 
publiek. Inmiddels werkt Van Hall vooral alleen. Doordeweeks in 
Noordwijk. Daar, aan de kust en in een Hans en Grietjeachtige 
setting, is hij het meest productief. ,,Tegen de schoonheid van 
de natuur kan niks op. Een prachtige inspiratiebron. Ook de 
menselijke figuur inspireert me. Hoe gedragen we ons? Ik kijk daar 
graag naar en verwerk dat in mijn creaties.” En vaak is er wel een 
stift in de buurt als Van Hall aan het werk is. Of hij nu met een beeld 
of een doek bezig is. ,,Ik gebruik stiften om te schetsen op papier 
en doeken, en op beelden om af te bakenen wat eraf kan. Ik weet 
nog dat ik tijdens de opkomst van housemuziek spijkerbroeken

met stiften bewerkte. Zo liep dj Joost van Bellen eens 
rond in door mij gepimpte kledingstukken.” Hij werkt 
alleen met de beste materialen. En dus ook die van 
edding. ,,Het gaat mij om de duurzaamheid. Met 
de goedkoopste materialen kun je ook tekenen en 
schilderen, maar de kleuren vervagen op den duur. 
Ik wil dat mijn werk lang meegaat.”

In zijn werk komt geregeld de kleurencombinatie 
ultramarijn en kobaltblauw terug. Van Hall: ,,In contrast 
met oranje, geel en rood geeft dat een geweldige 
kleursensatie. Kleur is voor iedereen belangrijk. 
Het zegt iets over onze emoties. Ik zou zeggen: 
geef het leven zoveel mogelijk kleur!”

Geef het leven kleur
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Weg met die bomvolle garderobe. En stop met 
impulsaankopen. Volgens fashionondernemer Dyanne 
Beekman kan de dagelijkse styling veel praktischer. 
Van jas tot tas, zo luidt haar filosofie. Categoriseer, 
combineer en voilà, in no time zie je er goed uit. 
Voor welke gelegenheid dan ook. ‘Maak het jezelf 
gemakkelijk.’ 

Beekman (41), onder meer bekend van het 
televisieprogramma Looking Good, heeft het al 
zo vaak meegemaakt als imagostyliste. Stond ze 
alwéér met een vertwijfelde vrouw voor een veel te 
chaotische garderobe. Meestal het resultaat van een 
reeks impulsaankopen. Die zorgen voor kortstondig 
genot, maar op den duur verandert de kledingkast in 
een wirwar van kledingstukken. En tja, zie dan maar 
eens een outfit samen te stellen die leuk is en ook nog 
matcht… Je ziet dan door de bomen het bos niet meer. 
Je bent het overzicht volledig kwijt,” zegt Beekman, al 
17 jaar eigenaar van de inmiddels 6 divisies tellende 
fashiononderneming Beekman Group, waaronder de 
bekende collectie DYANNE. 

,,Niet nodig! Raak bevriend met je kledingkast. Als je 
je kast goed kent, kan die je juist helpen bij de styling. 
Je hebt maar twaalf elementen nodig: van jas tot tas 
en alles wat daartussen zit. Die basis moet goed zijn. 
Vervolgens combineer je die genummerde categorieën 
met elkaar. Voordat je ’s avonds je bed induikt sta je 

‘Raak bevriend met je kledingkast’

even voor je kast en is dat zo gepiept.” Een vrouw moet 
haar kleding kunnen ‘uitpellen’, zegt Beekman. ,,Een 
jas, daaronder een colbertje, een vest en een blouse, 
bijvoorbeeld. Daaronder een broek en lingerie. En ook 
bijvoorbeeld de categorie ‘accessoire’ heeft een nummer. 
Elke dag, afhankelijk van het weer en de gelegenheid, 
kun je andere nummers met elkaar combineren.”

Beekman heeft haar stylingsfilosofie gevangen in het 
boek ‘Jas tot tas – Je bent je eigen stylist’. Met dat 
werk als gids is het volgens de imagostyliste voor 
elke vrouw mogelijk om er snel goed uit te zien, welke 
gelegenheid er die dag ook wacht. Daarnaast geeft 
Beekman onder het mom van ‘hoe zien we er morgen 
uit?’ elke avond om half tien kledingadvies op sociale 
media. Met begrippen als ‘hot’, ‘not’ en ‘do’s & don’ts’ 
kan Beekman niet zoveel. Het gaat haar om de persoon 
achter de vrouw. ,,Wie ben je? Waarvoor sta je? Wat 
wil je uitstralen? Elke vrouw die de antwoorden op 
die vragen weet, kan zich goed kleden volgens de jas 
tot tas-filosofie. En het werkt. Er zijn ontzettend veel 
vrouwen die moeite hebben met hun kledingkeuze. Ik 
krijg zelfs berichten van mannen die zeggen dat ze hun 
vrouw weer terug hebben.” Beekman denkt liever vanuit 
haar filosofie dan in trends, maar natuurlijk weet ze wat 
dit voorjaar veel gedragen gaat worden. ,,Grafisch is het 
woord. Durf in strepen te denken. En lichte grijze, blauwe 
en roze tinten gaan het goed doen.”

Met de textielmarker van edding pimp je gemakkelijk je 
eigen kleding. Beekman is er fan van. ,,Voor de dochter 
van mijn geliefde maakte ik op die manier onlangs nog een 
speciaal verjaardagsshirt. Liep ze de hele dag stralend in 
rond! Ook tijdens werk gebruik ik de stiften van edding 
regelmatig. Zo hebben we zelf de LTD jeans uit onze 
collectie genummerd met de textielmarker. Ik ben al mijn 
hele leven fanatiek met edding. Het is een betrouwbaar en 
authentiek merk. Dat is precies waarvoor ik ook sta.”

Dyanne Beekman

www.dyanne.nl
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edding introduceert de porseleinstift! 
Een fantastische marker waarmee je al je porselein, 
geglazuurd keramiek en warmtebesteding glas een eigen 
design kunt geven. Heb je altijd al je eigen servies willen 
ontwerpen, dan heb je nu de kans! Je hebt helemaal geen 
ongeglazuurd aardewerk meer nodig. 
Deze marker werkt direct op porselein en zelfs op 
geglazuurd keramiek. Ontzettend leuk om een servies te 

De edding porseleinstift
maken voor jezelf, maar ook als cadeautje. Maak een 
mooi geboortebordje of –serviesje of wat dacht je van 
een speciaal huwelijksservies; speciaal gemaakt voor 
het bruidspaar. Of je eigen cupcake bordjes? Made 
by… Ook op glaswerk werkt de porseleinstift perfect. 
Erg leuk voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje 
waarbij je voor ieder kind een eigen glas maakt en nog 
praktisch ook! Je weet dan precies van wie welk glas 

is en hebt ook gelijk een cadeautje om mee naar huis te 
nemen. Kortom, genoeg ideeën om zo mee aan de slag 
te kunnen. De edding 4200 porseleinstift is verkrijgbaar 
in verschillende kleuren. 
De marker heeft een handige brushpunt. Je kunt er 
vloeiend mee schrijven en je tekent zonder te vlekken! 
En misschien nog wel het handigst, deze porseleinstift 
werkt gelijk en hoef je niet eens eerst te activeren.

Meer inspiratie vind je op facebook.com/eddingbenelux 
en pinterest.com/eddingbenelux

Altijd al je eigen servies willen decoreren?

Nieuw!
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www.bruna.nl

Wie wint de edding 
design prijs?
Jurriaan van Hall bewerkt spijkerbroeken met stiften, Dyanne Beekman 
pimpt regelmatig kleding met de edding textielmarker. Styliste Manon 
Meijers legt, elders in dit blad, uit hoe je door zelf kleding te pimpen, je 
persoonlijkheid kunt versterken.

Kortom: Zelf designen is hot! Neem een oud T-shirt, sweater of 
spijkerbroek. Speel met kleuren, woorden en letters. Denk bijvoorbeeld 
aan een mooi statement. Werk met kleuren die bij je passen, wedden 
dat het straks complimenten regent!

Doe mee!
Design een kledingstuk met de edding 4500 textielmarkers. Stuur ons 
een afbeelding van je kunstwerk en maak kans op de edding design 
prijs 2013. Maak jij het mooiste design, dan win je een design pakket 
t.w.v. €300,-.

Ga snel naar facebook.com/eddingbenelux of stuur je inzending naar 
edding design prijs, postbus 111, 7240 AC Lochem.
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edding 14 FUNTASTICS + edding 15 FUNTASTICS 
+ edding 3000 permanent marker.

Jonge kinderen kunnen FUNTASTICS voor op papier 
gebruiken. Ben je wat ouder of volwassen, gebruik 
dan de permanent markers van edding.

De droom van ieder kind; kleuren op de 
muur! Vaak tot grote schrik van ouders… 
Met deze behangetjes maak je het voor 
beide leuk. Er kan eindeloos gekleurd 
worden en je krijgt er een prachtig 
behang voor terug.

Kleurtje hier, kleurtje daar 
Deze meters grote kleurplaat is wel even een werkje! 
Meters en meters behang met de leukste figuren, die 
allemaal ingekleurd kunnen worden. Iedere dag kan 
er weer een ander hoekje worden aangepakt. Naar 
eigen hartenlust en natuurlijk in je favoriete kleuren. 
Als een echte kunstenaar kan je kind aan de slag 
met zijn levenswerk. Misschien mag je zelf wel 
helpen om de bovenste hoeken in te kleuren. Wel 
binnen de lijntjes blijven!

Je eigen wall of frames!
Tekenen je kinderen ook zo prachtig? Het ene na 
het andere kunstwerk komt mee van school. Met 
dit behang heb je genoeg plek om ze allemaal in 
te lijsten. Een hele muur met lijstjes, in alle soorten 
en maten om zelf in te vullen met mooi tekeningen, 
leuke foto’s of ansichtkaarten.

Je kunt je kunstwerk ook direct op het behang maken. 
Of de lijstjes een persoonlijk tintje geven met een 
kleurtje. edding heeft veel verschillende kleuren 
en er is ook goud, zilver en wit! Helemaal te gek, 
zo’n eigen wall of frames! Je vindt het behang op 
www.grahambrown.com.

Droombehang

Als je kinderen dit 
behang onderhanden 
nemen, gebruik de 
FUNTASTICS.

edding Tip!
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let’s
organize!

Een propvolle koelkast, een rommelige speelhoek of een hoofd dat overloopt...  

Wie kent het niet? Druk, druk, druk en dan schiet opruimen er weleens bij in. 

Op een gegeven moment ontkom je er niet aan en moet je toch echt actie 

ondernemen. Als een berg zie je er tegenop: waar te beginnen? Maar je weet 

ook hoe trots je bent als het klaar is. Dus: let’s organize! Organiseren kun je leren.  

En edding helpt je daar graag bij. 

1. edding 8000 diepvriesmarker. 2. edding 400 permanent marker. 3. edding 8040 wasgoedmarker. 
4. edding 3000 permanent marker. 5. edding 3000 permanent marker + edding 750 glanslak-marker.

Mooi georganiseerd

4

5

Welke neem jij mee?

Nooit meer 
in de verkeerde 
kast

3

Markeren 
= weten 1

Ze lijken 
allemaal 
zo op elkaar

2
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Bij kleine kinderen zie je vooral veel kraslijnen en vaak 
een flink aantal kleuren door elkaar heen. Als je vraagt 
wat ze getekend hebben, krijg je hele verhalen over de 
tekening. In een later stadium tekenen ze vooral papa 
en/of mama, broertjes of zusjes en de hond of kat. 
Wat opvalt is dat emotionele kinderen meer gebruik 
maken van kleurexpressiviteit en introverte, rustige 
kinderen veel aandacht besteden aan het binnen de

Kinderen tekenen onbewust wat hen 
bezighoudt, kindertekeningen zeggen daarom 
meer dan je denkt.

lijnen blijven met een kleur. Meisjes gebruiken vaak 
veel meer kleur dan jongens omdat ze gevoelsmatiger 
ingesteld zijn. Gebruikt je kind veel zwart in een 
tekening dan is dat een vorm van protest. Veel 
kinderen gebruiken op moment van gezinsuitbreiding 
plotseling donkere kleuren. Wordt er vaak een 
angstaanjagend monster getekend dan kan dat
verwijzen naar een strenge vader. Tekent je kind vaak

vogels, vissen of vlinders dan zit hij lekker in z’n vel. 
Staat je kind zelf afgebeeld op de tekening dan zegt de 
compositie iets over de positie die je kind denkt in te 
nemen in de wereld. Het blad is de levensruimte van je 
kind. Staat je kind in het midden met het gezin om zich 
heen dan voelt hij zich veilig en thuis. Tekent hij zichzelf in 
een hoekje of altijd alleen dan kan het zijn dat je kind zich 
buitengesloten of onbegrepen voelt.

Wat kindertekeningen 
 vertellen

1918



Mama, kijk eens
wat mooi!

Wie ben ik?

Jouw stijl
Maak het nog mooier

Bedenk 
het maar…

1

3

5

2

4

1. edding 17 FUNTASTICS TEXTILE FUN. 2. edding 18 FUNTASTICS FACE FUN. 3. edding 15 FUNTASTICS. 

4. edding 16 FUNTASTICS WINDOWS FUN. 5. edding 14 FUNTASTICS of edding 15 FUNTASTICS.

BEURSAANBIEDING:
Legamaster economy 60x90 whiteboard 
+ basic kit van: € 69,00 
   
voor: € 37.50 incl. btw!
Bestel via discountoffice.nl met de productcode: 
HUISHOUDBUNDEL
actieperiode: 15 feb. t/m 15 maart 2014, 

Het gehele edding en Legamaster 
assortiment is verkrijgbaar bij:

Oude Beekbergerweg 14, 7331 HL Apeldoorn

4 halen, 3 betalen 
actiecode: HHB2014

DEGROOTSTEHOBBY EN HANDWERK WINKELS

gehele creatieve edding assortiment 

alle kleuren voorradig

direct thuisbezorgd

breigaren >500 soorten

borduurpakketten

handwerkartikelen

Voor de mooiste resultaten

edding-shop.nl

kids
 highlights

Laat je inspireren door de tips op deze pagina en ga lekker aan de slag!  

We zijn trouwens heel benieuwd naar het resultaat en zouden het leuk vinden 

als je ons een foto stuurt van je eigen kunstwerk. Dat kan heel gemakkelijk via 

onze facebook pagina www.facebook.com/eddingbenelux.
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Wat zegt de 
lievelingskleur 
van je kind?
Wist je dat een lievelingskleur veel zegt over het karakter van je kind? Ook uit 
de kleuren die kinderen voor hun tekeningen gebruiken valt veel af te leiden. 

Je denkt misschien: kinderen tekenen maar wat en daar gebruiken ze zomaar enkele kleuren voor, maar er schuilt 
juist heel veel achter! Ze tekenen wat er in hun hoofdjes opkomt, vanaf de allereerste stip of lijn die ze op papier zetten. 
Misschien lijken het alleen maar krassen en strepen. En wellicht denk je: die kleuren combineren niet mooi of passen 
totaal niet bij het onderwerp. Denk maar aan een paarse boom of groene poppetjes. Ook dan zegt het kleurgebruik 
echter meer dan je misschien denkt. Maar wat vertellen kleuren dan precies over het karakter van kinderen? 

ROZE
Meisjes gaan vaak voor roze! Liefhebbers van 
roze voelen zich graag geliefd, speciaal en veilig. 

ROOD
Rood staat voor passie, spontaan, energiek en 
impulsief. Kinderen die van rood houden zijn 
ambitieus en staan graag in het middelpunt 
van de belangstelling. Ze zijn ook een beetje 
ongeduldig.

GEEL
Gebruiken kinderen vaak de kleur geel, dan zijn 
ze communicatief, intelligent en creatief. Het 
zijn levendige persoonlijkheden, met een grote 
betrokkenheid. 

BLAUW
Blauw is de kleur van beheersing. Vaak zijn 
kinderen met blauw als lievelingskleur kalm, 
betrouwbaar, introvert en geduldig. Ze hebben 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

GROEN
Houdt je kind van groen, dan houdt hij of zij van 
het leven, rust en orde. Vaak zijn kinderen die dol 
zijn op groen heel behulpzaam en betrouwbaar.

ORANJE
Zijn kinderen gek op oranje? Dan zijn ze extravert 
en gezellig. Oranje staat voor sociaal.

De edding 3000 

permanent marker koopt u 

bij The Read Shop! 

Kijk voor een vestiging bij u in de buurt op www.readshop.nl

Makkelijk & leuk!

Advertentie RDC HHB 2012.indd   1 13-1-2012   9:58:07
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Volg ons op facebook.com/eddingbenelux
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Voegen weer als nieuw?
Met de edding 8200 voegenmarker 

zijn je voegen zo weer mooi 
als nieuw.

Schrijven of markeren?
De edding 3000 

permanentmarkers doen 
hun werk op alle materialen! 

Ook op kunststof, metaal 
en glas.

Pen te kort voor het boorgat?
Met de edding 8850 

timmermanspen kom je zelfs 
op de moeilijkste plekken door 

de zeer lange pen.
Herstellen van hout 

of laminaat?
Krasje op de houtenvloer? 

Met de reparatiewas van edding 
is je vloer zo weer als nieuw en maak 

kans op 
een paar coole 
All Stars
Zin om je eigen All Stars te ontwerpen? 
Met edding 4500 textielmarkers maak je 
je eigen coole limited edition. Als je ons voor 
30 maart a.s. ‘liked’, maak je kans op een 
paar geweldige All Stars met een set edding 
4500 textielmarkers!

We verdelen er 5 onder iedereen die 
ons ‘liked’. Ga snel naar facebook.com/
eddingbenelux en doe mee.

Like ons 
op facebook

facebook.com/eddingbenelux
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Wie herkent het niet? Voegen in de badkamer die 

je niet meer mooi schoon krijgt, hoe hard je ook 

poetst. Jammer natuurlijk, want je badkamer hou 

je het liefst zo schoon en mooi mogelijk. Maar 

ook in dit geval schiet edding te hulp. Met de 

edding 8200 voegenmarker zien je voegen in de 

badkamer er weer strak uit. Snel en gemakkelijk. 

Bijkomend voordeel: de markers bevatten ook 

een schimmeldodend middel. Laat de tegels in je 

badkamer weer fonkelen dankzij de edding 8200 

voegenmarker! Ze zijn verkrijgbaar in wit en grijs.

Voor voegen die alles 
behalve wit zijn?

edding Tip!
Is de punt van de stift niet 

meer mooi rond? Gebruik 
dan een nieuwe punt. Er 
worden 3 reservepunten 

meegeleverd.

        Krassen 
& Strepen

Hoe zuinig je ook bent 
op je vloer en meubels, 
dat eerste krasje komt er!
Waarschijnlijk denk je dan niet direct aan edding, maar 
we kunnen je helpen! Eenvoudig, snel en permanent. 
De reparatie-was-set voor houten vloeren van edding 
biedt in dit geval namelijk uitkomst. Of het nu gaat om 
parket- of laminaatvloeren, dit is het ideale product 
om beschadigingen slim te repareren. Even wat 
verwarmde was aanbrengen op de kras of de scheur 
en het oogt weer als nieuw. Een eenvoudige, snelle en 
permanente oplossing.

Heb je het probleem niet op de vloer maar juist op je 
houten meubels? Daar is de edding 8900 meubelmarker 
voor. Deze marker bevat een lakachtige, dekkende inkt 
en is makkelijk aan te brengen met de speciale ronde 
punt. Kleine krassen en beschadigingen worden in no 
time bijgewerkt en onzichtbaar gemaakt! Nieuwe houten 
meubels kopen? Niet nodig. Knap je oude op! 
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zin
 in lente

Laat je inspireren door de tips op deze pagina en ga lekker aan de slag!  

We zijn trouwens heel benieuwd naar het resultaat en zouden het leuk vinden 

als je ons een foto stuurt van je eigen kunstwerk. Dat kan heel gemakkelijk via 

onze facebook pagina www.facebook.com/eddingbenelux.

Kijk eens 
hoe vrolijk

Welke kruiden 
ook alweer?

1

2

4

Breng de zon in huis

Lentelooks 
voor je fiets

3

1. edding 750 lakmarker of edding 4095 windowmarker (krijtbord). 

2. edding 4000 matlak-marker. 3. edding 4000 + edding 4040 matlak-marker. 

4. edding 4200 porseleinstift. praxis.nl

de edding timmermanspen 
Daarmee kom je zelfs op de moeilijkste 
plekken door de zeer lange pen.

edding permanentmarkers 
doen hun werk op alle materialen! 
Ook op kunststof, metaal en glas.

Verkrijgbaar bij de Praxis bij u in de buurt.
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Stift op je shirt?
Geen nood het is er zo weer uit, als het edding 
FUNTASTICS stift is! Even op 40 graden wassen 
en het verdwijnt uit de meeste textielsoorten.

Nooit uitgedroogde 
stiften meer!
edding FUNTASTICS stiften kunnen 3 dagen open 
blijven liggen, zonder uit te drogen!

Mag je nooit op de 
ramen kliederen?
Dat snappen we wel een beetje! Want vaak blijven 
er resten achter die er bijna niet af te krijgen zijn.  
Met edding FUNTASTICS WINDOW FUN is dat verleden 
tijd. Met een vochtige doek is je mooie tekening zo weer 
weg! 

Je eigen T-shirt of textiel
Hoe leuk is het als je je eigen T-shirt of oude spijkerbroek 
mag ‘pimpen’? Met de edding FUNTASTICS TEXTILE 
FUN markers maak je zo een eigen creatie! Ook erg leuk 
als activiteit op verjaardagsfeestjes. Geef ze allemaal een 
T-shirt en ze zijn een hele tijd zoet! Wedden dat iedereen 
de volgende dag z’n eigen creatie aan heeft naar school.

Doe jij niets liever dan lekker kleuren en 
stiften? Maar vergeet je af en toe de dop 
of knoei je weleens op je shirt? We hebben 
goed nieuws voor je!

edding 14 FUNTASTICS + edding 15 FUNTASTICS 

edding 14 FUNTASTICS

edding 17 FUNTASTICS TEXTILE FUN

edding 16 FUNTASTICS WINDOW FUN

Vertel het 
papa en mama

Hobbyjournaal
Ben jij al lid van de leukste hobbywebsite van 

Nederland? wordt dan nu GRATIS LID en deel je 

ervaringen en creaties met andere hobbymaatjes!

Dé m� st gelezen ho� ykrant van Nederland en België

HobbyjournaalHobbyjournaal

De mannenlijn van Yvonne Creations is een serie 
prachtige nieuwe hobbyproducten waar menige 
creatieveling al heel lang op zit te wachten. 
Zie meer producten op www.yvonnecreations.nl

M a n n e n l i j n

CD10332 

CDD10010 CDD10012 CDD10013 CDD10014 CDD10015

CDPP10006

CD10340 CD10341 CD10342 CD10343 

CDD10011 CDST10025CDST10023 CDST10024 

Co-ordinating

Products 
available

Met 
bijpassend 

linnenkarton

CD10339 CD10338 

Easy Cling
 Stamps

voor een super
kwaliteit

Surf snel naar www.hobbyjournaal.nl

Kijk voor meer producten en uitgaven op www.hobbyportal.nl

Huishoudbeurs 2014 - 210 x 297 mm - Hobbyjournaal.indd   1 14-1-2014   12:01:02
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Muurteksten zijn een echte trend. Ze staan 
prachtig in huis en je kunt een mooi 
statement maken met een tekst die bij jou 
en je huisgenoten past.

Maak samen met letters, woorden of hele zinnen 
een prachtige wandschildering. Gebruik daarbij 
verschillende lettertypes en vormen en natuurlijk 
een kleur die bij je interieur past. 

Als je niet zo’n mooi handschrift of vaste hand hebt dan 
zijn sjablonen een uitkomst. Vind je een hele muur met 
tekst nog wat ver gaan… Probeer het dan eens met op 
een vaas of woonkussen.

Zorg wel dat je de juiste stiften gebruikt die geschikt zijn voor het 
materiaal waar je op schrijft. Op edding.nl vind je precies welke stift 
je moet hebben.

3D letters gebruiken
Je kunt natuurlijk ook 3D letters kopen van hout, metaal 
of kunststof en hier een woord mee vormen voor 
aan de wand of deur. Maak van deze letters ‘special 
editions’ door ze zelf te bewerken met een mooi 
design. Ook erg leuk om met kinderen te doen!

Zeg het met

edding Tip!
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fun
 highlights

Laat je inspireren door de tips op deze pagina en ga lekker aan de slag!  

We zijn trouwens heel benieuwd naar het resultaat en zouden het leuk vinden 

als je ons een foto stuurt van je eigen kunstwerk. Dat kan heel gemakkelijk via 

onze facebook pagina www.facebook.com/eddingbenelux.

5

Hoe cool 
is dat!

Nooit meer 
je laarzen kwijt!

Pimp je 
eigen flesje

Nergens 
te koop

Heimwee…

1

3

2

4

1. edding 750 glanslak-marker. 2. edding 3000 permanent marker. 3. edding 4000 matlak-marker. 

4. edding 4200 porseleinstift. 5. edding 750 glanslak-marker + edding 4000 matlak-marker.

o n t w e r p e n  e n  m e e r . . .
Designandmore
w w w . d e s i g n a n d m o r e . n u

o n t w e r p e n  e n  m e e r . . .
Designandmore
w w w . d e s i g n a n d m o r e . n u

coupon
Lever deze coupon in en 
ontvang een set edding 
3000 GRATIS t.w.v. € 10,39.

Maximaal 1 coupon per persoon. OP=OP. De actie is geldig tot 1 april 2014.

De Poort
Geitenkamp 12
6823 CE Arnhem

✁

Van der Linde
Kunstenaarsmaterialen

Rozengracht 36-38 • 1016 NC Amsterdam • www.vanderlinde.com

Voor 
...even naar Primera!

Veilig uw cd’s en dvd’s beschrijven,
                            met de edding 8400 cd/dvd/bd marker!

Voor de dichtstbijzijnde vestiging even naar www.primera.nl

OOK VOOR PERMANENT 

MARKERS NAAR PRIMERA!

Advertentie Primera HHB 2012.indd   1 18-1-2012   12:20:51
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Wist je dat edding 3000 
op bijna elk oppervlakte 
gebruikt kan worden? 
Denk bijvoorbeeld aan 
steen, karton en hout.

edding Tip!

Er zijn maar weinig striptekenaars die zoveel 
produceren als Hein de Kort. En zó snel. 
Geef hem tekengerei, een vel papier en zijn 
creativiteit doet de rest. Zolang hij maar in zijn 
eigen wereldje zit. Wat hem drijft? Humor. Niets 
meer en niets minder. ‘Als ik een lach vanuit 
mijn buik voel opkomen, weet ik dat het goed is.’

Waar anders kunnen we Hein de Kort (57) beter 
interviewen dan in zijn stamkroeg. Hier, in café 
Anno1890 in Amsterdam, doet hij regelmatig 
inspiratie op voor een nieuwe lading strips. Niet dat 
hij er bewust naar op zoek is. Maar zijn ogen en oren 
houdt hij altijd goed open. 

De kroeg is ook de plek waar de basis voor zijn carrière 
als striptekenaar werd gelegd. De Kort kon er zo lekker 
hard lachen om de slappe humor van zijn vrienden en 
de al even flauwe grappen die hij zelf uit zijn mouw 
schudde. ,,Ik ben die cafélol in striptekeningen gaan 

vangen. Het was onbevangen werk, 
want ik deed het nog niet in opdracht.”

Betaald werk liet echter niet lang op 
zich wachten. Bij de eerste uitgever 

waar hij langs ging vielen ze van hun stoel van het 
lachen tijdens het lezen van een strip van De Kort.  

En dus ging hij doen wat hij diep in zijn hart altijd al 
wilde: kunst maken. Het was in een tijd dat De Kort  
het studentenbestaan maar moeilijk vaarwel kon 
zeggen. ,,Ik heb altijd gedacht: als alles mislukt, 
kan ik altijd nog striptekenaar worden. En alles 
mislukte. Dus werd ik striptekenaar.”

Nee, hoogdravend doet De Kort niet over zijn bestaan 
als striptekenaar. Maar zijn staat van dienst mag er 
zijn. Hij heeft veel stripalbums achter zijn naam staan 
en tekent in opdracht van onder meer Het Parool, 

Revu, Het Financieele Dagblad en Libelle. Strips als 
Dirk & Desiree, Pardon Lul en Piet & Riet van de Buis 
zijn bekend bij het grote publiek. 

Striptekenen is al ruim dertig jaar dagelijkse kost voor 
De Kort. Nog voordat hij ontbijt, heeft hij zijn eerste 
strip al klaar. Vaak gebaseerd op het nieuws van die 
ochtend, dat hij even daarvoor al zappend en lezend 
tot zich heeft genomen. Later op de dag volgen met  
gemak nog zo’n drie strips. Per jaar produceert 
De Kort er ongeveer duizend. Wat je noemt een 
veeltekenaar. 

Zijn geheim? ,,Vaak begin ik gewoon maar. Zonder 
te weten waar ik eindig. Ik laat me leiden door wat 
er op het papier en in mijn hoofd gebeurt. Ik teken 
een paar ogen, een neus en een mond. Dan het 
interieur. En dan moet de grap komen. Die heb ik 
vaak wel al in mijn hoofd. Ik wil dat mijn strips 
mensen een lach bezorgen. Een echte lach. Niet dat 
ik zelf zit te schateren achter mijn bureau, hoor. 
Maar als ik een lach vanuit mijn buik voel opkomen, 
weet ik dat het goed is.”

Zijn stijl is altijd vluchtig, tegen het slordige aan. 
Soms grof, maar altijd messcherp. ,,Mijn inspiratie 
haal ik uit het dagelijks leven. Uit wat er om me 
heen gebeurt en uit wat mensen elkaar aandoen. 
Maatschappelijk betrokken wil ik mijn strips niet 
noemen. Ze zijn ook niet vilein, hoewel sommige 
mensen dat wel denken. Maar ik wil niemand 
afkraken met mijn werk. Ik ben een zachtaardige 
man.”

De Kort hoopt dat er een nieuwe generatie 
striptekenaars opstaat. Als hij een inspirerende 
rol kan vervullen, neemt hij die graag op zich. 
,,Mijn advies: begin onderaan, stuur je werk naar het 
lokale sufferdje. Het is een moeilijke tijd in medialand, 
jong talent komt er moeilijk doorheen. Maar als je 
echt wil, lukt het. Dus ga ervoor!”

De lach als drijfveer

Inspiratie haal ik uit 
      het dagelijks leven.

Vaak begin ik 
    gewoon maar.
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woon
highlights

Laat je inspireren door de tips op deze pagina en ga lekker aan de slag!  

We zijn trouwens heel benieuwd naar het resultaat en zouden het leuk vinden 

als je ons een foto stuurt van je eigen kunstwerk. Dat kan heel gemakkelijk via 

onze facebook pagina www.facebook.com/eddingbenelux.

1. edding 4500 textielmarker + edding 4600 textielpen. 2. edding 4000 matlak-marker of edding 3000 permanent marker. 3. edding 4200 porseleinstift. 
4. edding 4500 textielmarker. 5. edding 4500 textielmarker.

Meubels
Geef ze een nieuwe look

Wow wat een 
lamp

Oude 

gitaar
wordt kunstwerk!

Zeg het met 

koffie

5

3

4

2

Pimp je 

kussens

1

edding 8900 
meubelmarker
Maak meubel- en 
vloerbeschadigingen  
onzichtbaar.

Retoucheert beschadigingen 
op fineer- en massief hout. 
Na gebruik van deze 
marker zien uw meubels 
en vloeren er weer als 
nieuw uit. 

Eigenschappen 
lakachtig, sterk dekkend, 
permanent

Schrijfdikte 1,5 - 2 mm

edding 8902 
reparatiewas 
voor houten vloeren
Vult & werkt beschadigingen weg, 
imitatie van houtnerven

De reparatiewas voor houten vloeren 
zijn ideaal voor het repareren van 
beschadigingen in houten vloeren zoals 
parket, laminaat en vloerplanken en 
andere horizontale houten oppervlakken 
die intensief worden gebruikt. De was 
moet voor het opvullen met behulp van 
de tevens verkrijgbare reparatiewas 
verwarmer voor houtvloeren worden 
gesmolten. Door menging van 
verschillende waskleuren is een perfecte 
imitatie van de houtnerven mogelijk. 
Verkrijgbaar in 10 verschillende sets met 
drie kleuren.

Eigenschappen 
mengbaar, onzichtbaar door imitatie van 
houtnerven, houtvloerenwas wordt voor 
gebruik gesmolten.

Retoucheert  
en werkt 

krassen weg

Het juiste gereedschap. 
Hiervoor smelt elke 
doe-het-zelver.

edding 8901 
reparatiewas  
voor meubels
Vult & werkt beschadigingen weg,  
imitatie van houtnerven

Deze was is ideaal voor het repareren 
van diepe beschadigingen in uw houten 
meubels en vloeren. Door de dikte van de 
substantie lekt deze niet en kan het ook 
heel makkelijk op verticale oppervlakken 
gebruikt worden. De kleuren kunnen 
gemengd worden waardoor de perfecte 
match met het origineel gecreëerd kan 
worden. Om de was aan te brengen 
wordt een praktische spatel meegeleverd. 
Verkrijgbaar in 
10 verschillende sets met 3 kleuren. 

Eigenschappen 
mengbaar, perfect onzichtbaar  
door imitatie van houtnerven.

edding 8903 
reparatiewas-
verwarmer
reparatiewas-verwarmer voor houten 
vloeren, incl. batterijen

Met deze reparatiewasverwarmer kunnen 
de verkrijgbare reparatie-wassen voor 
houtvloeren worden gesmolten om op 
deze manier beschadigingen in houten 
vloeren als parket, laminaat of vloerplanken 
op te vullen. De op batterijen werkende 
verwarmer wordt door één druk op  
de knop heet en wordt inclusief batterijen 
geleverd.

U vind deze producten o.a. bij:
Almere Sickmann, Amsterdam Budget Floorstore VOF, Amsterdam Ketco BV (Stox A DAM), Amsterdam Sickmann Woninginr. A dam BV, Arnhem Woon en DHZ Centrum Reigersbos, Amsterdam 
Z-O Boerma Int.st. & Proj.inr., Cruquius Floor Inn, Cruquius Ketco BV, Cruquius Verf en Behanghandel Mirck, Den Haag Firma Barut, Dordrecht Floortec Schilten, Elst (Gld) Parket Exquisit Elst BV, 
s-Gravenzande Deco Home Peter Kok, Groesbeek Jacobs Stijlvol Wonen BV, Haarlem Maxima Vloer en Raam Totaal, Heerlen Parketreus VOF, Hoevelaken Fa. K. Hagen, Honselersdijk Sosef en 
van de Knaap, Huizen Schipper Interieurverzorging, IJmuiden Wooncentrum Ubo Kok, IJsselstein Vivante van Lexmond, Ingen ‘t Oude Posthuys, Kesteren Fa. E. Boorsma, Leiden ‘t Verfhuis, 
Moerkapelle Wed. Bac en Zn. BV, Monster Wonen bij JEKA, Nieuwegein Valk Parket Utrecht BV, Nieuwegein Rene Vocking Interieur BV, 
Nieuwolda Olsder Woninginr. en Textiel, Nieuw Vennep Floortec van Heijningen, Pijnacker Kok Woondecoratie VOF, Purmerend Hans Robben 
Interieur, Rijswijk Het Rijswijkse Tapijthuis, Rotterdam Lombardijen Tapijt BV, Rozenburg Elwibo VOF, Stompetoren Barhorst Woning en 
Projectstof, Tiel Van Dee Doe Meer Zelf Tiel BV, Utrecht Topdeco Savelkouls, Veenendaal VOF Rien van Barneveld, Vlissingen Blankenburgh 
Homestyle BV, Voorburg Interwabo BV, Waddinxveen van der Linde BV, Wageningen Meurs Intérieur, Weert Verheggen BV.
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edding Tip!
Gebruik de edding 17 
FUNTASTICS textile fun, 
verkrijgbaar in vele kleuren, 
voor de allerkleinsten.
Oudere kinderen kunnen 
ook de e4500 en e4600 
textielmarker gebruiken.

Doe je mee?

Maak je eigen ontwerp op een kledingstuk en maak 
daar een leuke foto van! Ga naar www.facebook.com/
eddingbenelux en stuur ons je foto!

Wie weet creëer jij het meest originele ontwerp en win je de 
edding ontwerp wedstrijd! Doe dat voor 30 maart a.s., je 
kunt zo vaak meedoen als je wilt. De winnaar wordt voor 15 
april bekend gemaakt op de facebookpagina van edding.

Liever op papier?

Vind je het nog een beetje eng om op een echt kledingstuk 
te ontwerpen, dan mag je natuurlijk ook een mooie tekening 
maken van jouw ontwerp en die insturen. Ook dat kan via 
facebook maar je kunt ‘m ook opsturen naar 
edding ontwerpwedstrijd, postbus 111, 
7240 AC Lochem.

Mode ontwerpster gezocht!
 Maak kans op een  ontwerpset t.w.v. €100,-

Droom jij ervan mode ontwerp(s)ter 

te worden en ooit je eigen kledinglijn 

te hebben? Maak vandaag nog een 

mooie start met de textielstiften van 

edding. Daarmee is je oude T-shirt 

zo weer als nieuw en helemaal in jouw 

stijl. En wat dacht je van je oude 

spijkerbroek, helemaal ‘flower power’ 

maken? Of je gympies helemaal in 

jouw eigen stijl…
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edding
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illustraties

edding
illustraties

edding
illustraties

edding
illustraties

Leuk #zentangle met edding 55 fineliners Hoe fijner hoe mooier. The art of Zentangle 
met de edding 55 fineliners

Mr. & Mrs. Kussens. Zo makkelijk om te 
maken met edding 4500 textielmarkers

Je maakt het makkelijk zelf met edding 
3000 permanent markers

Kleurcentrifuge met de edding 3000 
permanent markers en edding 1255 
kalligrafie pen

Zo #sixties met edding e400 permanent 
markers

Nieuwe dimensie aan de muur met 
edding 750 glanslak-marker Zo kunstig met edding 3000 permanent 

markers

Supercute & handmade! Met edding 4600 
textielmarkers

Steengoed idee… Simpel en handgemaakt 
met edding 4000 matlak-markers

Waar past nog tekst… met edding 1455 
kalligrafie pen

Super goody bags bewerkt met gouden 
edding 1255 kalligrafie pen

Laat je inspireren op www.pinterest.com/eddingbeneluxwall of Fame
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EENVOUDIG REPAREREN 
DOE JE ZELF!

Stoor jij je al weken of misschien al maanden aan een kras in je mooie vloer en weet je niet hoe je dit op kunt lossen? 

Er zijn verschillende reparatiesets die je hiervoor kunt aanschaffen die geschikt zijn voor zowel laminaat- als houten 

vloeren. Zo kun je met edding reparatiewas beschadigingen in allerlei soorten hout herstellen, zoals krasjes, kleine 

gaatjes, maar ook grotere gaten zijn prima te herstellen. Met deze reparatiesets ziet je vloer er in een handomdraai 

weer netjes uit! De edding reparatiesets zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar via www.sickmann-online.nl.

Meer informatie over reparatieproducten, bel 036 - 5331906.

Ontvang nu tijdelijk*

10% korting op alle edding 
reparatieproducten!

Voer bij uw bestelling de 
code HHB2014 in op 

www.sickmann-online.nl 
*Actie loopt van 1 feb - 

1 april 2014

ACTIE

Werk aan de Winkel is een gezellige lifestyle- en 
doe-winkel in hartje Den Bosch. Je vindt er onder 
andere woondecoraties, boeken, tassen, kaarten 
en zelfmaak sets. Maar je kunt er ook letterlijk aan 
de slag tijdens één van de vele workshops die er 
worden gegeven. Denk aan mozaïeken, bier maken, 
servies schilderen, beeldhouwen, matroesjka’s 
schilderen en parfum maken bijvoorbeeld. En 
woon je niet in de buurt, dan bestel je gewoon één 
van de zelfmaak sets!

Iedere week geeft Nicolette 
van Werk aan de Winkel een 
doe-het-zelf tip.

Speciaal voor de huishoudbeurs maakte ze deze 
kettingen. Wil jij er ook een maken? Ga dan naar 
www.werkaandewinkel.eu/doehetzelfopzondag 
voor een uitgebreide werkbeschrijving.

Hoe werkt het?
Kies de kleuren die je mooi vindt, decoreer de 
kralen en rijg er een ketting van. Zo simpel is het 
eigenlijk.

Wat heb je nodig:
• 4 katoendraden van 1,5 meter
• Houten kralen, liefst verschillende maten
• edding matlak-markers; in dit voorbeeld   
 worden roze, geel, goud en zilver gebruikt.
• Saté-prikkers
• Papier
• Glazen
• Een schaar
• Eventueel vernis

In plaats van katoendraad kun je natuurlijk ook 
leer, natuurtouw of lint gebruiken.

Maak je eigen ketting!

Werk aan de Winkel – Winkel & Workshop

Dode Nieuwstraat 32

5211 EK ‘s-Hertogenbosch

073 6121293

info@werkaandewinkel.eu

www.werkaandewinkel.eu

Facebook: www.facebook.com/WerkaandeWinkel 

Pinterest: www.pinterest.com/deworkshop
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Ben je het zat om altijd maar naar die kale, saaie muur in je huiskamer 
te moeten staren? En wil je meer kleur en beeld in je woning? Trek de 
stoute schoenen aan en pak aan die wand! Ontwerp je eigen ‘behang’, 
creëer zelf een toffe muurtattoo, maak je eigen wandschildering. Leef 
je uit! Toegegeven, er is een beetje durf voor nodig, en een redelijke 
dosis creativiteit. Maar zo’n leuke uitdaging ga jij toch niet uit de 
weg? Als de muur in de woonkamer nog een te grote stap is, kun je 

wow wat een wand... 
ook in de slaapkamer van je kinderen of de badkamer 
beginnen. Dat muurtje in de achtertuin oogt ook al heel 
lang saai en als er een kleine op komst is, wat is er 
dan leuker om samen de babykamer op te fleuren met 
kleurrijke tekeningen of decoratie op de muur? Maar 
waar in hemelsnaam te beginnen... Bedenk wat jouw 
muur nodig heeft. Kijk om je heen, laat je inspireren. Ga 

bijvoorbeeld voor een tekst die veel waarde voor je heeft, 
een beeld dat je gaaf vindt of laat gewoonweg je creativiteit 
spreken. Vind je het nog te moeilijk helemaal zelf iets te 
maken, projecteer dan een mooi beeld op de muur. Dan is 
het slechts nog een kwestie van overtrekken! Probeer het 
maar. Echt, je weet niet wat je ziet en er is niemand met 
dezelfde wand als jij! 
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Nederlanders gaan nog te veel voor praktisch, veilig en 
mainstream met hun kledingkeuze, vindt styliste Manon 
Meijers. Tijd voor meer lef. En vooral: tijd voor meer 
eigenheid. Hoe? Kijk naar wie je bent, combineer en creëer. 
Do it yourself, pimp je eigen kleding. Meijers doet het voor 
en geeft tips. ‘Kleding moet je persoonlijkheid versterken’. 

De ster van Meijers als styliste is rijzende. En snel ook. 
Wendy van Dijk, Jan Kooijman, Guus Meeuwis, Katja 
Schuurman, Do: vele BN’ers maken inmiddels gebruik van 
haar creatieve oog voor fashion en styling. En dan is ze 
ook nog druk voor de televisieprogramma’s Hotter Than 
My Daughter en De Modepolitie, waarin ze juist onbekende 
Nederlanders een make-over geeft. 

,,Het gaat lekker, ja,” zegt ze. ,,Ik ben gierend druk, maar ik 
doe wat ik leuk vind. Als kind was ik al bezig met tekenen, 
vroeg ik mijn oma kledingstukken na te maken voor mijn 
Barbiepoppen en richtte ik zelf ontwerpclubjes op.” 

Meijers volgde de Styling Academie in Amsterdam en blonk 
al snel uit. Dat bleef niet onopgemerkt. Inmiddels behoort ze 
tot de topstylisten van Nederland. ,,Ik kom op toffe plekken 

‘Wees authentiek, koester je eigenheid’

en ontmoet inspirerende mensen. Het is elke keer weer 
een mooie uitdaging om kleding te vinden die op dat 
moment bij ze past.”

Er is in Nederland nog een wereld te winnen als het op 
fashion en styling aankomt, ondervindt Meijers. ,,Mensen 
spelen te veel op safe. Maar ik vind dat kleding je 
persoonlijkheid moet versterken en dus zouden we juist 
veel verschillen in stijl moeten zien. Wees authentiek, 
koester je eigenheid!”

Bijvoorbeeld door je eigen kleding te pimpen. Met 
stiften, verf en logo’s. ,,Speel met woorden, letters en 
verfspetters. En de logo’s die je in de jaren negentig 
veel zag op kleding, komen weer helemaal terug. Van 
bekende logo’s kun je bijvoorbeeld je eigen vertaling 
maken door ze met stiften te bewerken. Tip voor het 
voorjaar: gebruik pasteltinten. En de combinatie wit met 
zwart gaat het goed doen.”

Ook leuk én zelf te doen: de vaalwitte vlekken die 
ontstaan op veelvuldig gewassen zwarte kledingstukken 
combineren met andere kleuren. Daarvoor kun je stiften 

of verf gebruiken. Meijers: ,,Zo krijg je een soort popart 
op je kleding. Ik ben overigens een echte eddingfan! Ik 
heb zelfs weleens een eddingstift met een vergulde dop 
aan een ketting om mijn nek hangen, ontworpen door 
Monique van Heist. Een fashionstatement en het is nog 
handig ook: er is altijd een stift in de buurt.”

Speciaal voor edding Magazine pimpt Meijers een 
sweater. “Toen ik ‘m voor het eerst zag begon er gelijk 
van alles te borrelen. Ik word continu geïnspireerd en 
geprikkeld. Op straat, als ik films kijk of door tijdschriften 
blader, als ik modeblogs lees, 
noem het maar op. Dat stop 
ik dan in ‘laatjes’ en als 
ik begin met een nieuw 
ontwerpproces, schiet 
het juiste laatje altijd op 
het juiste moment weer 
open. Ha, je merkt wel: het 
creatieve proces is eigenlijk 
niet in woorden te vangen!”

Manon Meijers
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edding 14 FUNTASTICS 
kleurstift
• Veilig voor kinderen

• Uitwasbaar vanaf 40˚C

• Kan 3 dagen zonder dop zonder uit  

   te drogen.

NU IN HET TEKENVAK!

edding 16 FUNTASTICS 
raamstift
• Snel drogend en makkelijk te   

   reinigen met water

• Afwasbaar van handen

• Uitwasbaar en gebruiksvriendelijk  


