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A, de lente. Daar 
verlangden we allemaal 
naar. Donkere dagen 
afgewisseld met dagen 
waarin we weer weten hoe 
heldere lucht eruit ziet, 
hoeveel warmte een 
zonnestraal geeft en 
vooral hoeveel beter je je 
daardoor voelt.  

Onlangs zag ik de tweede 
aflevering van 'Reizen 
Waes' in China. Verbaasd 
was ik toen bleek dat de 
gids nog nooit een blauwe 
lucht had gezien.  

Het deed mij instant terug 
denken aan onze eerste 
reis naar Zuid-Frankrijk. De 
lucht kan daar 
zo intens blauw zijn, iets 
wat we hier in België 
jammer genoeg niet zien. 
Dat blauw is prachtig in 
mijn ogen - letterlijk en 
figuurlijk. 

Nu ik weet hoe blauw de 
lucht kan zijn, verlang ik 
daar elk jaar het meeste 
naartoe. Een 
donkerblauwe lucht 
die wordt opgelicht door 
een heldere zon. Het 
gevoel dat me dat geeft... 

Ik ben dan ook overtuigd 
dat eens je weet welke
invloed een ruimte heeft 
op jou,  je je daar ook 
steeds meer bewust van 
zal worden tijdens je 
dagelijkse routine. 

"Meer dan ooit 
ben ik overtuigd 
dat ruimtes een 
grote invloed 
hebben op je 
gevoel van 
energie."

F I E N  P E P E R S T R A E T E

Aan de ruimte waar je 
werkt kan je meestal niet 
veel verandering 
aanbrengen. Maar je huis 
moet een rusthaven zijn. 
Een plaats waar al je 
zintuigen tot rust kunnen 
komen en waar je jezelf 
weer kan opladen.  

De lente is dus de ideale 
tijd om te starten met het 
bewust worden van de 
invloed van jouw ruimtes. 
Door de afwisseling van de 
eerste lentestralen met 
donkere dagen weet je al 
meteen hoe energie voelt. 
Een perfecte start! 

Succes,   
Peter en Fien 



 
Moederdagselectie uit  
Maison et Objet Paris 

 

Linnen beddengoed voelt niet
alleen luxueus maar is ook

onverslijtbaar.
Verkrijgbaar in verschillende

maten en kleuren.

.

Deze bamboe lantaarns 
zorgen voor de gezellige 
toets tijdens de langste 
avonden. 
- Broste Copenhagen 
62 cm hoog 85,-
77 cm hoog 123,-

Juwelendisplay
 Norm

Collector is
zeker een

voltreffer! Staat
prachtig in elk

interieur van
landelijk tot

modern.
-  Menu 55,-

Consoletafeltje  volledig nieuw 
concept! Ijzer of messing 

 onderstel met hoogglanslak  - 
  445 ,-

Want "een moeder 
is ook maar een 
klein meisje dat 

groot is geworden" 
 

Een servies brengt dagelijks 
genot. De serie Nordic Tableware  
zorgt voor een frisse toets tijdens  
een zomers diner maar past 
evengoed  
op mooi aangeklede winterse  
tafels! - Bröste Cophagen 
Vanaf 5,90,-

Een zacht cadeautje is de wens van 
elke moeder. Deze toilettas is ruim, 
was-& aaibaar. Het perfecte cadeau!  
- 34,- in de FP Studio webshop



 
Communie of lentefeest?

Voor avontuurlijke jongens en 
meisjes is deze Moon Rug gemaakt. 
- Circu, prijs niet gekend  

Finnish Skittles - spel 
49,- Les jouets libres

Tentbed van.
Mathy-by-Bols is personaliseerbaar voor

zowel jongens als meisjes 
- 819,-

 - De tofste cadeautjes! -  

Stoer "skate board bankje"
- diverse kleuren 199,- Lecons des

choses. 

Dierzame shirts ontworpen en gemaakt
door Klaar, kunstschilderes van

opleiding.
Niets leuker dan een

gedepersonaliseerd ontwerp!
- www.artamandua.be
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Voor eigenaars van een 
vakantiewoning heeft FP 
Studio er een nieuwe 
service bij! 

We merken in de praktijk 
dat veel eigenaars een 
vakantiewoning aankopen 
als investering en deze 
dan ook graag verhuren 
aan vakantiegangers.  

Vandaag de dag voelen 
vakantiegangers zich 
liever "gasten", wat het 
succes van de B&B's de 
laatste jaren bewijst. We 
merken echter dat de vele 
vakantiewoningen of 
appartementen niet in die 
zin mee zijn geëvolueerd.  

Omdat eigenaars vaak 
niet de tijd of de energie 
hebben om hun 
vakantiewoning om te 
toveren tot een 
uitnodigend pand 
waarvoor potentiële 
huurders meteen 
overstag gaan, bieden we 
nu een bijkomende 
service aan.  

We stelden verschillende 
pakketten samen per 
ruimte. Zo zijn er 
pakketten voor de 
slaapkamer, eetkamer, 
living, keuken en inkom.  

De inhoud van de 
pakketten is een basis aan 
meubilair tegen een 
forfaitaire prijs. Van hieruit 
vertrekken we bij een 
ontwerp en we passen de 
inhoud van de pakketten 
aan waardoor op maat van 
het pand én de wensen 
van de eigenaar wordt 
gewerkt.  

Het voordeel voor de 
eigenaar is dat het pand 
volledig klaar is om de 
eerste gasten te 
ontvangen bij het vertrek 
van FP Studio.  

Voor een vaste prijs krijgt 
de eigenaar dus een 
volledig ingericht 
vakantiepand waarvan de
holiday home styling de 
finishing touch is! 

Het resultaat is een 
gezellige vakantiewoning 
dat klaar is voor verhuur 
zonder dat de eigenaar 
hier één winkel heeft voor 
moeten doen. Van 
meubels over decoratie, 
tot de inhoud van de 
keukenkasten. Alles is 
mogelijk! U als eigenaar 
beslist zelf welke 
pakketten u wenst.  

Vraag vrijblijvend de 
brochure via 
fien@fpstudio.be

Nieuwe service: Feel Good Holiday Homes



BOUTIQUE

 

Stoel Rotan   
222,- 

Kussen Fringe Coral Roos Soetekouw 
135,-

Kussen Fringe Ice Blue Roos Soetekouw 
160,-

Plaid textielontwerpster Roos Soetekouw 
400,-

Frozen Hortensia  
Small 18,- | Medium 23,-

Vaas S Line 
15,-

Lenteselectie 
 te koop op 

www.fpstudio.be

Ruime salontafel in eik 
L160 x B70 x H48cm 

592,- 
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In deze tijden worden we 
overladen met prachtige 
beelden op de visuele 
social media zoals
Pinterest en Instagram.  

Ons oog is dus al heel wat 
gewoon geraakt als het 
luxe, inrichting en interieur 
betreft. Gestylde ruimtes 
worden de maatstaf. Niet 
gestylde ruimtes 
beschouwen we, hoewel 
daar jaren niets mis mee 
was, als ongezellig. Eerder 
zonder hart en ziel. 

Als we op internet op zoek 
gaan naar 
vakantiewoningen dan 
vinden we meestal foto's 
van een erg netjes, maar 
klinisch interieur. Goed 
afwasbare oppervlakken 
vormen de basis voor het 
interieur van 
vakantiewoningen. 

Jammer genoeg wordt in 
de praktijk zelden 
aandacht besteed om 
deze - meestal koudere 
oppervlakken - te 
compenseren met 
warmere texturen en/of 
kleuren.   

In de zuiders landen is dat 
geen probleem. Als 
huurders daar een 
vakantiewoning boeken 
gaat men meestal uit van 
mooi weer en daarbij 
passen kouder ingerichte 
ruimtes. Meer zelfs, ze zijn 
een must!

Maar hier in België aan 
onze kust, in de Ardennen 
en alles ertussenin... Waar 
de lucht meer dan 200 
dagen per jaar grijs is, mag 
er wel wat meer warmte 
zijn.  

Foto: Hübsch  furniture

Wat zoeken gasten in een vakantiewoning? 

F I E N  
P E P E R S T R A E T E  

"Waar de hemel meer 
dan 200 dagen per jaar 
grijs is, mag er wel wat 
warmte aan het 
interieur worden 
toegevoegd."

Bovendien geven 
huurders aan te houden 
van een pand dat 
overeenkomstig de stijl 
van de streek is ingericht. 
Dus geen landelijke stijl 
aan de zee 
bijvoorbeeld. Eigentijds 
met warme materialen 
past uitstekend en zal het 
merendeel van de gasten 
bekoren.  

Goede bedden zijn zeer 
belangrijk. Het doel van 
een vakantie is om tot rust 
te komen.  
Bespaar dus zeker niet op 
bedden en matrassen. 
Kies bij voorkeur voor 
enkele matrassen zodat je 
de stevigheid kan 
aanpassen.   

Naast netheid blijkt een 
goed uitgeruste keuken   
steeds belangrijker. De 
meeste vakantiegangers 
eten na een daguitstap 
graag 's avonds in de 
vakantiewoning.  

Ook blijkt een gezellig 
terras een meerwaarde. 
Een plaats om eventjes uit 
te rusten in de zon. 
Gelukkig hoeft dat 
helemaal niet groot te 
zijn!  



FP Studio & Friends

Vijfkant 
We volgden samen een coachingstraject en dat evolueerde in Vijfkant. Vijf veelzijdige 

ondernemers. De moeite waard om ook de activiteiten van mijn collega's te ontdekken.  
 

Klaar De Schepper richtte Artamandua op. Ze wilde haar kunst inzetten om te 
ondernemen. Kunst + ongekende dieren + een vleugje duurzaamheid = dierzame shirts.  

 
Sven Coryn kookt op freelance basis met Sweets 'n Sweets. 

Creatieve desserts zijn 'zijn ding'. 
 

Véronique Schaillée is de happy healthy coach & freelance event manager van Pure 
Thing. Gezondheid en samenbrengen zijn sleutelwoorden voor haar.  

 
En dan is er nog Boris Debeuf. Hij bedacht én maakte Escape Truck.  Hiermee rijdt hij het 

land rond voor jouw evenement/teambuilding/feest...  
Van een uitdaging gesproken! 

 
Meer informatie op de facebookpagina @Vijfkant
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People before trends
- Over Interieurtrends en authenticiteit -  

Ik herinner me nog goed dat de zin "Ik dacht het niet" spontaan in mij opkwam toen 
early adopters eind jaren negentig de skinny jeans in het straatbeeld introduceerden. 

Je moet weten, ik ben opgevoed met regels over wat je wel en niet kan dragen in 
combinatie met je lichaamsvorm. Het was voor mij dus een exacte wetenschap dat 
een bootcut de beste snit is voor vrouwen met brede heupen. 
Maar toch betrapte ik mezelf na een tijdje de skinny jeans wel mooi te vinden. En net 
zoals dat gaat met het zien van zwangere vrouwen wanneer je zelf een kindje wenst, 
merkte ik ook steeds meer mensen op die hun bootcut inruilden voor een strak 
exemplaar. Zonder rekening te houden met de vorm van hun billen, stel je voor! 
Enfin, ik weet niet meer hoe lang het heeft geduurd, maar uiteindelijk ben ik ook 
overstag gegaan. 

Herhaling. Herhaling. Herhaling.
Dat is wat een mens een trend doet adopteren. Ze kennen hun job, de marketeers. 
Het reclameblok op televisie heeft als enige doel de kijker eender wat te verkopen, 
waarvan men niet eens wist dat men er behoefte aan had. 

Net als in de modesector kan er in de interieurbranche al eens sprake zijn van een 
trend. Het is niet mijn bedoeling een opsomming te maken van de interieurtrends uit 
de laatste decennia, maar ik denk spontaan aan de fermettestijl in de jaren tachtig, 
het koude moderne van de jaren negentig en het strak minimalisme begin 
tweeduizend. 

Door de financiële crisis in een groot deel van de wereld zien we vanaf 2008 echter 
een terugkeer naar vroeger. Oude ambachten, natuurlijke materialen, huiselijke 
woningen, rijke stoffen en texturen overspoelen opnieuw de markt. Ook mag nu alles
samen gemixt worden tot een uniek geheel, zonder zicht te bepreken tot één stijl. 
Opnieuw een trend dus. 

Ik denk al een tijdje na over waar de grens ligt tussen trendsetter zijn, een trend 
volgen omdat die in de lijn van je persoonlijkheid ligt of kuddegedrag vertonen 
waardoor je als individu eerder jezelf verliest. Gebeten om meer te weten, las ik 
boeken van trendwatchers en begon ik een zoektocht naar wie de trends 
introduceert. 

Let's put



Wist je dat van kleuren al twee jaar op voorhand wordt bepaald welke kleuren “in” 
zullen zijn. Op een soort kleurencongres maakt een groep kleurenexperts, afkomstig 
uit de hele wereld, het trendrapport op voor de komende jaren. Op basis van dat 
rapport kiest de interieursector de kleuren voor de volgende collecties. 

De conclusie van de hele kip-of-ei-zoektocht is eigenlijk dat trends keuzes zijn die 
experts maken. Het ligt dan ook aan onszelf om op onze beurt een keuze te maken 
aan welke trends we al dan niet willen deelnemen. Want trends hebben soms een 
keerzijde aan de medaille. 
Neem nu het gebruik van verweerd hout in de woning. Oorspronkelijk bedacht, in de 
jaren negentig al, door Nederlands designer Piet Hein Eek. Hij wilde iets gaan doen 
met het verweerde hout dat in overvloed aanwezig was. Bovendien bleek het 
spotgoedkoop dus leek het hem logisch daar iets mee te doen en maakte hij er 
meubels van. Hij won er een prijs mee en zo is het allemaal begonnen. 
Ondertussen is sloophout, ook wel steigerhout genoemd, een wijd aanvaarde trend 
en is de prijs van de oude planken al duurder dan die van nieuw hout. Ik begreep niet
goed waar leveranciers dat oude hout vandaan blijven halen, maar zoals dat gaat bij 
elke trend gaat de namaak industrie op volle toeren draaien. Nieuw hout wordt 
ondertussen zodanig bewerkt als was het eeuwenoud. 

De interieurs van Axel Vervoordt tonen steevast prachtige oude meubelen. De 
beelden van zijn interieurs zijn wereldwijd gewild met als gevolg dat ik mij op de 
meubelbeurs in Parijs steeds afvraag waar deze “eeuwenoude” kleinmeubelen 
tegen een spotgoedkope prijs vandaan blijven komen - in relatie tot hun leeftijd dan 
toch. 

Ach, er is ook een positieve noot hoor. Door de overgave aan nieuwe trends komen 
ook weer heel interessante initiatieven tot leven die de mens doen terugkeren naar 
oudere tijden. Neem nu de ruilmarkten waar we onze miskopen kunnen inruilen 
tegen een object dat we misschien altijd al graag wilden.  

Peter en ik begonnen reeds enkele jaren geleden de trend-lijn voor onszelf te 
bewaken. We proberen niet meer mee te doen aan het kopen van trend-meubelen, 
om ze zonder schuldgevoel te kunnen verwijderen als de volgende interieurtrend 
zich aandient.  We houden erg van het gevoel te sparen voor een mooie aankoop 
waardoor we ook minder impulsieve aankopen doen.  
Toegegeven, toch voeren we een constante strijd. Pinterest en Instagram zorgen 
ervoor dat nieuwe trends de hele wereld kunnen bereiken en herhaling doet de rest. 
Toch vonden we de sleutel om uit trends enkel te halen wat voor ons belangrijk is. 
 We leerden dat het een kunst is om beelden om te zetten in wensen.    

We kiezen er bij een interieurinrichting dan ook voor om de mens boven de trend te 
plaatsen. Gaan we samen op zoek naar de wens achter het beeld? 



FP Studio bestaat uit Fien Peperstraete en Peter Lippens. 
 

Fien is gebeten door interieur en richt woningen in tot 
een feel good woning waarbij bijzonder veel aandacht 
wordt besteed aan het gevoel van een ruimte op de 
bewoners. Iedereen is uniek dus kan de keuze van 

materialen, kleuren en texturen niet 
anders dan uniek zijn. 

 
Peter heeft zijn eigen bedrijf. Daarnaast staat hij Fien 

bouwtechnisch bij waar nodig. 
Als hobby gaat hij met hout aan de slag. Het materiaal in 

al zijn facetten fascineert hem enorm.  
 

Samen vormen Fien en Peter FP Studio.



Volgende editie

 
The Simple Home

Alles voor gezellige zomeravonden

Een leven aan de kust 
 
 

Lees elke editie gratis op www.fpstudio.be/magazine

 




