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Nu buiten de zon steeds langer en vaker schijnt is het de perfecte tijd voor 

een zomers interieur. Haal de zomer in huis en laat je inspireren door ons 

eerste Bestwelhippe online magazine vol bruisende zomerse ideeën. Maak 

kennis met Bestwelhip en wellicht tot ziens!

www.bestwelhip.nl
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“The green house”
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Let ’s meet...Sil
Sil heeft een neus voor trends, de-
sign en vintage. Gecombineerd met 
een flinke dosis enthousiasme passie, 
creativiteit en gedrevenheid heeft ze 
Bestwelhip op de kaart gezet.

Visueel spel
Mijn achtergrond komt uit de textiel 
als stoffen-inkoper en merchandiser. 
Ik besteed veel aandacht aan foto-
grafie & styling. Dat is deels ook de 
kracht van Bestwelhip. Het beeld 
moet kloppen dat is mijn etalage. Het 
gaat vooral om de juiste mix van ori-
ginele vintage design meubels met 
modern design. Deze combi doet het 
fantastisch.

Storytelling
Elk product heeft een eigen verhaal. 
Stad en land speur ik af om de bijzon-
dere collectie meubels aan te vullen. 
Dat gebeurt wekelijks. 
Het inkopen loopt als 
een rode draad door 
mijn leven. Die zoek-
tocht...dat is net een 
verslaving. Van origi-
nele vintage design 
klassiekers met mo-
dern, van eclectisch 
tot Scandinavisch 
daar hou ik van. Ik ben 
een zoekende ziel....
Van België, Scandina-
vië, Frankrijk tot aan 
Engeland.

Diversiteit
Er komen regelmatig 
stylisten over de vloer 
om samen ideeën uit 
te wisselen wat vaak 

resulteert in nieuwe afwisselende 
opdrachten. Naast dat ik winkels, 
stylisten en interieur-architecten als 
klant heb, verkoop ik uiteraard ook 
veel aan particulieren in binnen en 
buitenland. Persoonlijke levering en 
contact brengt mij vaak op de mooi-
ste plaatsen en juist dat directe con-
tact is zo waardevol.

Loods
Spullen ophalen of bezichtigen kan 
op afspraak in de showroom in Ge-
leen. Een loods met 2 verdiepingen, 
zo’n 1000m2 waar kwaliteit vintage 
meubels in overvloed zijn. Een uitge-
breid aanbod variërend van Deens en 
Dutch design tot industriële items. 
Elke eerste zaterdag van de maand 
open voor publiek van 10.00 - 16.00 
uur. Alle andere dagen op afspraak. 
De koffie staat klaar!



8Klepbank €945,-  • schapenvacht €89,- • cocoonlamp €345,- • floral poster €95,-
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“Urban jungle : haal 
buiten naar binnen”
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Studio NouN
meets Bestwelhip
Interieur Designer Sandra Planken van Studio 
Noun brengt regelmatig een bezoek aan de loods 
van Bestwelhip. Voor verschillende projecten 
brengt ze de gehele styling en architectuur tot een 
hoger niveau. Het is heerlijk om inspiratie te delen, 
laten groeien en vorm te geven. In maart 2017 
heeft Bestwelhip in samenwerking met Studio 
Noun, meubels geleverd aan Xebia Nederland in 
Hilversum. Het styling concept van Studio Noun 

biedt de ambitieuze werknemers de perfecte 
voedingsbodem voor het ontwikkelen van hun 
creaties. Daarbij is het ook een prachtig voorbeeld 
van hoe onze vintage design meubels meerwaarde 
creëren in de bundeling van verschillende stijlen.
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pretty in pink

Foto: Studio Noun 
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cocktail chair € 249,-

vintage artifort M-chair € 845,-

togo ligne roset € 1400,-

vintage barsto
ols 5

0’s 

€129,- per st
uk

vintage bakelite pendant lamp philips € 139,-



14vintage chesterfield €1795,-  • vintage landkaart €195,- • coffee table €189,- • danish armchair €895,-
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We zijn steeds meer gaan reizen en deze indrukken zien we ook 
terug in het interieur. Ben jij ook een globetrotter en droom je van 
onbekende verre bestemmingen? De eyecatcher in dit interieur is deze 
stoere  authentieke chesterfield. Het doorleefde leer geeft een mooi 
contrast met de verfijnde velours fauteuil. Grote planten en souvenirs 
van je reizen maken je interieur helemaal af en zorgen elke dag voor 
een  vakantiegevoel!

ArouNd the world! 
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Velvet, 
pure & 
soft

foto: Sheerluxe
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Wie heeft de velours trend nog niet 
voorbij zien komen? We kennen de 
stof ook wel als velvet. Velours in huis 
is helemaal HOT! Het zorgt niet alleen 
voor meer sfeer en warmte in je interieur, 
maar het is ook nog eens heerlijk zacht!

Daarnaast kun je met kleur het 
luxe effect van fluweel down- of 
upgraden, bijvoorbeeld lichtroze versus 
donkerblauw. Zo is velours met elke stijl 
te combineren.
Durf jij het aan?

Voor meer inspirerende woontrends kijk 
op onze blog: www.bestwelhip.nl

Art Deco armchair €398,-

artifort sofa €1095,-

Webe armchair €745,-
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Cocktail party !
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Dit heb je nodig
1  sinaasappel
1  citroen
1 tl rietsuiker
1/2  cocktail lepel Angostura   
 bitters
 sodawater/bruisend water
5 cl Bourbon Whiskey
1 cl suikerwater
6  ijsblokjes
1  cocktailkers

Zo ga je te werk
Snijd met een dunschiller een lange citroen- en sinaasappelzeste in 
het tumblerglas. Voeg daar de rietsuiker en de Angostura bitters aan 
toe. Plet de suiker met de achterkant van de cocktail lepel in de zestes. 
Voeg er een weinig soda een toe en roer tot de suiker oplost. Doe er 
de Bourbon en drie ijsblokjes bij. Roer goed, zodat er extra smeltwater 
ontstaat. Doe er de overige ijsblokjes bij met een splash sodawater en 
het suikerwater. Roer even en garneer met een cocktailkers.

enjoy 

foto: showmetheyummy.com
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De dagen worden langer, wij voelen ons energieker en hebben weer zin om 
te sporten. De vakantie staat voor de deur en we zijn druk in de weer om 
in shape te komen. Deze gym attributen zorgen behalve voor een healthy 
levensstijl ook voor een persoonlijke touch aan je interieur. Laat zien wie je 
bent & wat je bezig houdt. Nog even en wij zijn beach proof! 

SUMMER is here! 
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SUMMER is here! 

• vintage  turn bok €795,-                               • vintage ringen €95,- • gym mat  €119,- • bike stool €195,- • 
vintage bok small €245,-               • vintage medicine balls €85,- / €129,- • vintage rope  €89,-  
• vintage ladder €125,-                     • houten roeispaan €59,- 
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Rattan rules!

foto: magicbabyvintage
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Rattan rules!

rotan lounge set €595,-

peacock chair €299,-

rotan table €95,-
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A STATE OF MIND... 
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bron: De Spoele
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Keep 
digging, 
strike 
gold.
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down to earth

foto: mademoisellepoirot
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Op zoek naar een super chille bank? Stop met 
zoeken! Als je neerploft op, of beter gezegd 
in deze bank, dan kom je er nooit meer uit. 
Deze iconische relax Togo van Ligne Roset, 
een ontwerp van Michel Ducaroy, is never 
out of fashion. Stylish en cool! Het zijn losse 
zitelementen, hiermee kun je een tal van 
opstellingen maken. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Een losse bank voor een losse 
levensstijl!

Voor meer inspirerende woontrends kijk op 
onze blog: www.bestwelhip.nl

vintage toto black €1495,-

vintage togo red €1600,-

vintage togo blue €1500,-
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Op safari..

Absoluut een design icoon deze zeldzame fauteuil van Borge Mogensen, ook wel de Spanish 
chair genoemd. Geïnspireerd op traditionele invloeden uit Andalusië tot Noord-India. Hij 
moderniseerde de vorm maar liet de brede karakteristieke armleuningen over. De combinatie 
van eikenhout en het tuig leer geven de stoel een stoere rustieke uitstraling. Een stoel die 
bovenaan op het verlanglijstje van menig liefhebber en verzamelaar staat van Deens design. 
Staan deze pracht exemplaren binnenkort in jouw interieur te pronken? Let’s get Spanish!
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1000M2 

vintage wonen

fotografie

styling
hoek

podium

ingang

begane 
grond

cactus bar

wand

gratis 
parkeren

storage

1ste 
verdieping

styling
hoek

1000M2 Vintage paradijs met een divers 
aanbod! Voor alle unieke vondsten, 
accessoires , meubels en verlichting is de 
loods elke eerste zaterdag van de maand  
van 10.00 - 16.00  uur & op afspraak te 
bezoeken.
De loods is makkelijk bereikbaar in het 
centrum van Geleen. Vlak aan de snelweg 
vanuit België, Duitsland en uiteraard 
Nederland. Er is voldoende gratis parkeer 
gelegenheid.

Met een enthousiast team staan wij klaar 
om je te adviseren met het inrichten van je 
huis, restaurant, hotel of project. De koffie 
staat klaar ! 

ADRES:
Groenseykerstraat 41B
6161 SE Geleen
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Go science!

foto: Kim Ludy
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Sinds de trend botanisch wonen niet meer 
weg te denken is in het interieur, is er een 
nieuwe glastrend bij gekomen om je planten 
hip te stylen in huis. Maak kennis met het 
laboratorium glaswerk dat gebruikt word 
als vaas of ter decoratie. Van maatfles tot 
reageerbuis, alle vormen en maten glas 
worden bij elkaar gecombineerd ter decoratie 
in je living. Vul het glas met water en style het 
met mooie bloesem takken of groene varens. 
Haal meer groen naar binnen en wordt je eigen 
professor binnenshuis die experimenteert met 
deze toffe woontrend.

Voor meer inspirerende woontrends kijk op 
onze blog: www.bestwelhip.nl

prijzen varierend van €10,- tot €275,-.

foto’s: Bestwelhip
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Volg ons op 

instagram & 

facebook !

@Bestwelhip
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De markt, met 1500 aanbieders, vindt namelijk 
plaats in het dorpje Temploux. De kraampjes 
vormen een lint van zes kilometer in de straten 
van het dorp. Naast antiek en ‘rommel’ zijn er 
muziekoptredens, draaimolens en wedstrijden. 
Rond middernacht is er een vuurwerkshow.

5020 Temploux, België

Temploux

Design 
icons

Vintage &
Flower Power

Brussel
Design

Design 
classic19 08 2017

08 07 2017

02 07 2017

23 10 2017

03 12 2017

Save the date!
Dit evenemet in opgericht in 1999. In een tegekke 
industiele hal van 1800 M2. Met een uitgebreid 
aanbod van dealers over de hele wereld. Plan 
een dagje vintage shoppen op deze verrassende 
beurs en het word absoluut een succes !

Ulmenstr. 275
D-40468 Düsseldorf
Germany

Brussels Design Market werd 10 jaar geleden 
opgericht. Oorspronkelijk was het een grote 
vlooienmarkt uitsluitend gewijd aan objecten 
van de jaren vijftig tot midden jaren tachtig. 
Vandaag is de Brussels Design Market zonder 
twijfel een van de beste evenementen in Europa 
voor vintage design van de twintigste eeuw.

Havenlaan 86c
B - 1000 - Brussel
België

Zestig professionele vintage designhandelaren 
uit heel Europa keren op 7 + 8 april terug naar 
Amsterdam voor Design Icons 2018. Een divers 
aanbod van interieur objecten zal worden 
verkocht aan zowel de professional als het brede 
publiek: van beroemde klassiekers tot onbekend 
design, met Eames naast Mies van der Rohe en 
van Italian-chic tot stoer industrieel. 

De Kromhouthal
Gedempt Hamerkanaal 231
1021 KP Amsterdam
Nederland

Zondag 2 Juli vind je ons met het nieuwe concept 
VINTAGE & FLOWER POWER MARKET bij De 
Kaaij in Nijmegen  midden in de stad aan de Waal. 
Op de markt kun je terecht met vintage, hippie, 
handmade, fairtrade en retro spulletjes.

De Kaaij
Nijmegen  , midden in de stad aan de Waal.
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“ art is everywhere”
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Wie werkten er mee 
aan deze editie?

Sanne
Sil

Kelly

Afstuderen met de WOW factor!

Ik heb alle facetten van het bedrijfsleven met veel enthousiasme doorlopen. In het bijzonder de mobiele website op de kaart zetten, styling/fotografie en het maken van een online magazine hebben geresulteerd in een onvergetelijke en leerzame afstudeerplek 

Eigenaresse
All round medewerker

Stagiaire

“ Ik reis stad en land af opzoek 

naar unieke items, dit is echt mijn 

passie! ”

“ Van school naar Bestwelhip, ik zit 

hier echt op mijn plek”

“ Ik zorg dat de pakketten de wereld 

inkomen ”
“ Ik help de mensen graag om hun 
unieke vondst te integreren in hun 
interieur”

Transport ondersteuning      Dorine
Verkoop ondersteuning       Demond



ADRES:
Groenseykerstraat 41B
6161 SE Geleen

CONTACT:
+31 (0)6 18489033
sil@bestwelhip.nl
www.bestwelhip.nl

OPEN OP AFSPRAAK:
en iedere 1e zaterdag
van de maand 10:00 -16:00


