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Kaars

met kansen
De geurkaarsen van WOO (Worlds
of Opportunities) geven vrouwen uit
Indochina de kans op een beter [even.
De Bottle Candles worden met de hand
gemaakt uit gerecycleerde flessen,
bijenwas en een hoogwaardig parfum.
Maatschappelijk betrokken ondernemers
zorgen ervoor dat elke medewerker
onder goede arbeidsomstandigheden kan
werken en hiervoor eertijk vergoed wordt.
Adviesprijs: tussen 14,95 en 39,95 euro
Meer info: www.welcome2woo.com

VERRASSENDE COMBI
De nieuwe wintercollectie van Keijser&Co is er! Als aanvulling op
hun uitgebreide assortiment sofa's, kasten, tafels en stoelen zijn

<erst oij Oogenlust

er onder andere de nieuwe wandkasten Unit, met een strakke

Half november is het al kerst bij Oogenlust:

de combinatie van een klassieke vorm met glamoureuze stof.
Meer info: www.keijserenco.nl

twinkelende lichtjes, brandende kaarsen en

uitstraling en speelse vakjes. Ook de zitbank Fortuna verrast door

de nieuwste collecties kerstornamenten. Dit
jaar staat kerst in het thema van nostalgie, met
decoraties die je kent van vroeger en die van
generatie op generatie worden overgedragen.
De kerstdecoraties die Oogentust in huis
zijn ambachtelijk of met de hand gemaakt,
gevormd met gerestaureerde mallen en stuk
voor stuk handbeschilderd. Ook de originele,
mondgeblazen decoraties zijn gemaakt volgens

Behang als kunst

een eeuwenoud recept. Kortom: producten van
traditioneel vakmanschap. Wie kerst volop wil

De wintercollectie van Casamance

proeven en beleven, gaat best een kijkje nemen

straalt een en al luxe uit. Vooral dit

tijdens de Kerstsfeerweekenden: 7 en 8 december,

behangpapier Instant blinkt letterlijk

14 en 15 december en 21 en 22 december. Dan

en f(guurlijk uit. Met een textuur van

transformeert Oogenlust binnen en buiten tot

satijn-linnen en een panoramisch

een feedrieke kerstwereld met decoraties en

dessin kan je het behang ook

bloemwerk. Op verzoek worden er ook custom-

gebruiken als kunstwerk of schilderij.

made workshops georganiseerd in kerstsfeer.
Meer info: www.00genlust.com

10041114.141

Adviesprijs: op aanvraag
Meer info: www.casamance.com

Lux deluxe
Team 7 heeft dit najaar het klassieke bed een leuke avant
garde-ultstraling gegeven. Lux bestaat uit hout, rechtlijnig toegepast
en met een constructie die ook als decoratief element werkt. Het
bed is verkrijgbaar in 6 houtsoorten en 23 leerkleuren (hoofdbord in
leer is optioneel).
Adviesprijs: op aanvraag
Meer info: www.team7.at
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