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 Kerst bij Woon- 

en Tuinwinkel 

Loenen 

Een sfeervolle, gezellig tijd! 
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Kerst bij Woon- en Tuinwinkel Loenen 

“Een feestje om iets uit te zoeken 

in een gezellige winkel!” 

 

Kerst voor elkaar 

De aanloop naar de kerst staat bij veel mensen in 

het kader van samenzijn en gezelligheid. De korte,  

donkere dagen en het (vaak) gure weer maken dat  

wat extra sfeer erg welkom is. 

Bij ons kun je goed terecht als je op zoek bent naar (meer) kerstsfeer.  

Je bent natuurlijk van harte welkom om de sfeervol ingerichte  

kerstpanden te komen bewonderen, maar ook kun je bij ons: 

- Een afspraak maken voor een kerststyling aan huis 

- Kerstbomen kopen (op bestelling of gewoon bij de winkel) 

- Kerstpakketten en relatiegeschenken laten samen stellen  

- Een gezellige kerst- of nieuwjaarsavond met uw personeel plannen 

Kerst in de winkel 

Vanaf november kun je in en om de winkel een geheel nieuwe, winterse 

inrichting verwachten. Een perfecte gelegenheid om alleen of juist 

gezellig samen langs te komen voor nieuwe kerstaccessoires en natuurlijk 

                    om inspiratie op te doen. Je vindt bij ons unieke en originele 

                             sinterklaas- en kerstcadeaus, en we pakken deze ook nog               

                                   eens feestelijk  

                                      voor  u in!   

                         Kerststyling aan huis         
                                         Ook thuis zult u de kerstspullen weer tevoorschijn   
                                       halen! Weet u bij het zien van al uw verzamelde  

                                     spullen niet meer goed hoe en waar u het allemaal 

neer   moet             moet zetten? Maak een afspraak voor een kerststyling            

                           en Ina komt u graag helpen.  

Bij een kerststyling aan huis kijkt Ina samen met u naar de kerstspullen 

die u heeft. Eventueel vult ze dit aan met spullen uit de winkel zoals  

 

 

 TIP  
Het is ook            

mogelijk een       

afspraak te maken    

voor een kerststyling 

van bijvoorbeeld         

uw praktijkruimte, 

wachtkamer of 

bedrijfspand! 
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“De kwaliteit van de bomen is 

uitstekend bij Ina! Dit jaar 

zal er weer een mooie boom in 

ons huis schitteren.” 

“Ook voor verenigingen met een wat smallere 

beurs weten ze er iets moois van te maken!” 

 

bijvoorbeeld vers kerstgroen of andere decoratie. Daarna gaat ze direct 

aan de slag om de betreffende ruimte in kerstsfeer aan te kleden. Als de 

kerstboom al op de juiste plek staat kan ook deze direct worden 

opgetuigd! 

 
 

 

 

      Kerstbomen bestellen 

       U kunt bij ons ook uw kerstboom 

bestellen. Er is keuze uit verschillende 

soorten (waaronder de bekende 

Nordmann) en diverse maten bomen. 

Indien gewenst kunt u ook een 

houten kruis meebestellen om de kerstboom op te zetten. 

Vanaf begin november is het mogelijk om uw kerstboom te bestellen in de 

winkel, of via de website. In de gemeente Renkum bezorgen wij de boom 

zelfs gratis! Natuurlijk kan je ook naar de winkel komen om een  

kerstboom uit te kiezen. Maar let op: de voorraad is beperkt! 

Kerstpakketten  
Ook helpen we u graag met het verzorgen van mooie 

kerstattenties. In de winkel vindt u cadeaupakketten 

in verschillende prijsklassen, maar we helpen u 

natuurlijk ook graag om een passend pakket 

samen te stellen voor uw personeel, vrijwilligers 

of (bedrijfs)relaties. Een sfeervol ingepakte 

cadeaubon is natuurlijk ook een optie! 

TIP 
Wilt u iemand   

verassen met een 

kerstattentie maar 

kunt u zelf niet op 

visite? We bezorgen 

ook graag namens u 

iets bij een ander! 

Uiteraard pakken   

we dat feestelijk                    

voor u in! 

 

“Jarenlang heeft Ina met haar team ons pand in december omgetoverd  

tot een sfeervolle plek. Van een krans met klingelende belletjes aan de 

voordeur, een kerstbos met duizenden lichtjes in de hal, guirlandes langs 

de trappen, tot een mooi groot kerststuk op het receptiemeubel. Alles 

wordt door haar geregeld!” 

                                                                           –  ABN MeesPierson 
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Kerst  met uw personeel 

Naast het samenstellen van kerstpakketten op  

maat bieden wij ook een aantal unieke andere  

mogelijkheden, zoals: 

 Een personeelsavond met een diner of borrel,  

waarna u aansluitend een door uzelf uitgezocht      

kerstpakket kunt overhandigen 

 Een gezellige avond kerstshoppen in onze winkel. In plaats van 

vooraf een kerstpakket samen te stellen kan uw personeel door 

middel van een waardebon (voor een door u te bepalen bedrag) 

zelf hun eigen pakket samenstellen. Hiervoor openen we de winkel 

speciaal voor uw personeel, en een combinatie met een heerlijk 

etentje, buffet of een borrel behoort ook tot de mogelijkheden 

 Is de kerstperiode u te hectisch? Een prima alternatief is dan een 

nieuwjaarsborrel als variant op het kerstshoppen. In januari en 

februari is de winkel in wintersfeer aangekleed. 

Onze ervaring heeft ons geleerd dat een gezellige avond met uw personeel 

in ongedwongen sfeer erg gewaardeerd wordt. Heeft u interesse of wilt u 

meer weten? Neem contact met ons op!  

Het nieuwe jaar 
Bent u met de kerst te druk geweest, of gaat u juist met  

oud-en-nieuw op visite bij familie of vrienden? Ook na 

de kerstdagen helpen we graag met het samenstellen 

van smakelijke, originele en feestelijke cadeaupakketten!  
 

Vanaf januari is de winkel bovendien weer opnieuw  

ingericht in knusse, winterse sferen!  
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Meer weten?  

Informeer in de winkel  

of neem contact met ons op! 




