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Amsterdam, 18 augustus - Bij Intratuin kunnen ze niet wachten totdat ‘jingle bells, jingle
bells’ weer uit de radio schalt. Gelukkig is het is alweer bijna zover. ‘The most wonderful
time of the year’, die periode waar je al sinds het voorjaar halsreikend naar uitkijkt en
waarvan menig hart een beetje sneller gaat kloppen: kerstmis. Deze kerst bekijken we
de wereld door nieuwe ogen en laten we ons verwonderen! En we beginnen dit jaar lekker op tijd, want niet alleen de kerstperiode zelf, maar ook je huis stapje voor stapje
versieren vóór de kerst maakt gelukkig. Glimmende, fonkelende én customized kerstballen, schitterende glitters, bellen, figuurtjes, lichtjes: met het Intratuin kerstassortiment
van 2020 kun je je volledig onderdompelen in de kerstsferen. De groenspecialist neemt
je middels het kersttrendrapport, vol met tips, tricks en DIY’s, stapsgewijs mee in het
omtoveren van je huis in een echt VERWONDERLAND. Deze kerst geloof je je ogen niet.

4X STIJLVOLLE KERST
SNOWY XMAS | Maak er een authentieke
kerst van met tijdloze, rode en donkerblauwe accenten. Bij Intratuin noemen ze dat
Snowy Xmas. Een kerst zoals we die van
vroeger kennen, gezellig samen thuis met
een knisperend haardvuur en een emaillen
mok warme chocomel in de hand. Bij deze
stijl kunnen sneeuwvlokachtige ballen,
stolpen, sneeuwbollen en houten kersthangers met dierenhoofdjes niet ontbreken!
DARK ISLAND | Denk bij deze stijl aan een
prachtig eiland, volgepakt met zijn groene
bossen, zwart zand en vulkanen. Bij deze
stijl staan groene tinten centraal en zijn
aangevuld met lime en oranje. We zien verwonderlijke schalen met mos, aan de muur
hangende boeketten, kerstballen met
velours en op tafel zien we servies van
zwart aardewerk.

WELKOM IN VERWONDERLAND

Dit jaar neemt Intratuin je mee in verwonderland, een plek waar je je ogen niet gelooft
en een avontuur aangaat zonder te weten
waar het eindigt. Denk aan verwondering
zoals het pratende konijn in ‘Alice in Wonderland’, de chocoladerivier in ‘Sjakie en de
chocoladefabriek’ of de hedendaagse
WONDR-experience waar je in een zee van
roze marshmallows duikt. Maar dan bij jou
thuis. We doen het net even anders dan
anders en toveren het plafond om tot een
kerstballenhemel, creëren een groene kerstmuur of overladen de eettafel met mos en

houten figuren: de wauw-factor is key! Laat je
verleiden door natuurlijke materialen zoals
mos en asparagus, want van groen tussen de
glitters, het velours en glimmende eyecatchers kun je nooit genoeg hebben. Mix en
match de verschillende kersttrends – Snowy
Xmas, Dark Island, Earthy Tones en Highway
Motel – of blijf bij één van de stijlen. Het kan
allemaal, zolang het maar verwondert. Met
de juiste groene basis, een goede dosis verwonderingsmateriaal (glitters, confetti, reuzeballen, figuurtjes) en een scheutje creativiteit
maak jij deze kerst van je eigen thuis een instawaardig kersthuis. Say cheese!

EARTHY TONES | Voor liefhebbers van de
natuur in huis, is de Earthy Tones stijl perfect. Alles draait hierbij om puur natuur en
aandacht voor de aarde. Denk aan veel keramiek, terracotta potten en bijzonder gevormde vazen. Deze vazen stijl je af met
katoentakken en verschillende soorten
droogbloemen. Door de stijl te combineren
met eenvoudige producten ontstaat een
eigentijdse stijl.
HIGHWAY MOTEL | In deze stijl geven de
warme kleuren, gemixt met duurzame en
tijdloze materialen en geometrische vormen, je een behaaglijk en retro gevoel. Met
Highway Motel zorg je voor verwondering
door het plaatsen van glazen kerstballen
met gouden glitters, fluweel en roze pailletten op tafel. Met deze stijl heb je deze
kerst never a dull moment
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STAP VOOR STAP

Het omtoveren van je huis in een echt verwonderland doen we aankomende winter
stap voor stap. Want, niet alleen de kerstperiode zelf, maar ook de aanloop er naartoe
maakt gelukkig! Door bezig te zijn met fonkelende versiering en aankleding, maak je het
gelukshormoon dopamine aan – en daarvan

kunnen we in de donkere wintermaanden allemaal wel en beetje exra van gebruiken. We
beginnen binnen & buiten, met knusse en
fonkelende kerstverlichting. Daarna gaan
we binnen aan de slag met versieringen, de
wonderschone kerstboom en eindigen we
het feest van verwondering met cadeaus en
een prachtig gedekte tafel. Binnen het kerst

verwonderspektakel spelen we met natuurlijke en aardse materialen in donkere tonen
zoals mos en zwart aardewerk en wisselen
we af met grote hoeveelheid wit in de vorm
van sneeuwvlokachtige ballen en ijskristallen. Volg de verschillende stappen, laat je onderweg inspireren en waan je deze kerst in
een heus verwonderland.

SHINE THE LIGHT ON ME!

Licht doet wonderen
Om thuis je eigen verwonderland te maken beginnen
we binnen en buiten met het aanbrengen van de juiste
kerstverlichting. Met lekker veel lichtjes tussen het
groen in de tuin en in en om het huis, verdrijf je de
donkere winterdagen en zorg je ook nog eens dat je het
gelukshormoon dopamine aanmaakt. Easy does it!
Creëer een instant kerstsfeer door een kant-en-klare set
met twee kunstbomen en een kunstkrans op te hangen
bij de voordeur. Pluspunt: met kunstgroen kun je elk
jaar buiten opnieuw een verwonderland creëren op het
moment dat jij dat wilt!

TIP:

Wie zegt dat kerstlampjes alleen in de boom
kunnen? Geef je oude en vertrouwde kamerplanten een
glamorous kersttintje met verlichting. Zo zie je de plantenhoek eens in een heel ander licht! Of stop lampjes
onder in een (droogbloemen)vaas – wauw factor gegarandeerd. Met een dunne LED-snoer kun je ook allerlei
plekken in huis een vrolijk tintje geven – de rand van het
tv-meubel, de decoratiehoek in op de boekenkast of de
deurpost! Heb je toevallig een vlaggenmast in de tuin?
Dan is dit het jaar om die te gebruiken voor je buiten
kerstverlichting. Je kunt een streng kerstverlichting om
de paal heen wikkelen, maar – voor de fanatieke
do-it-yourselvers – is het natuurlijk nog veel leuker om
er een ‘kerstboom’ van licht omheen te maken. Je kunt
het zo bont maken als je zelf wilt. Go, go, go!
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Het hippe terrarium zien we gedurende het hele jaar in steeds meer
huishoudens terug komen, en ook tijdens kerst is deze verlichte
variant (9.99) een echte eyecatcher. Op zoek naar een groot
verlichtingsstatement deze kerst en groene vingers? Koop een
verlichte cirkel en maak hem zelf af met wilde asparagus. Vanaf
begin november vind je de DIY video hier. Deze verlichte ster (8.99)
is de perfecte partner in shine.
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ARE U READY TO DECORATE?

Kom binnen in verwonderland
De volgende stap is het versieren van je hele huis met
zelfgemaakte, oude én nieuwe decoraties. Maak homemade groene deco’s aan je eigen keukentafel van oude
kerstballen, mos, lint en kussenhoezen die je niet
meer gebruikt. Een rood-wit of gouden touwtje om het
bestek per couvert te ‘bundelen’, en wat dacht je van
zelfgemaakte, ribfluwelen servetten? Of ga aan de slag
met de Intratuin raamdecoratie. Dit jaar waren we
door de pandemie een tijd van onze geliefdes gescheiden door onze ramen, maar tegelijkertijd verbonden ze
ons ook. Daarom is dit hét jaar om ook je raam in het
zonnetje te zetten en mee te nemen tijdens het versieren. Genieten voor jezelf én al je buren!

TIP: Dit jaar is deze tafelklem hot & happening. Deze
sierlijke én opvallende decoratie boven de eettafel, geeft
je ook in de aanloop naar kerst een feestelijk gevoel tijdens het ontbijt of diner. Behang ‘m zo vol als je zelf wil
en combineer kerstballen aan lint met gedroogde takken, lichtjes of sierlint. Ook geschikt voor de werktafel,
thuis of op kantoor! Deze kerst maken we bovendien
onze eigen slingers. Gebruik een dik touw als basis en
omwikkel het met gekleurd lint of dun touw. Bevestig
verschillende items zoals kerstballen, kaneelstokjes, gedroogde sinaasappelschijfjes (ja echt!) en hang ‘m naast
de voordeur (verticaal) of aan de balken of het plafond
van je huis (horizontaal). Kijk voor meer DIY natuurslinger ideeën op intratuin.nl. Heb je liever liggende decoratie in plaats van een hangende? Leg verschillende
uitgesproken items samen op een schaal, maak het af
met wat licht en je hebt een eigen gemaakt – en uniek in
zijn soort – kerst kunstwerk.
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Deze kerst mag je all out gaan met decoraties met bijzondere
vormen, stoffen en aanzichten. Droogbloemen en takken zoals
deze zijde Heracleum tak inclusief lichtjes (17.99) of zilveren Grinko
tak (4.99) gecombineerd met gekleurde pluimen zijn fantastische
aanvulling op je groene kerstdecoratie. Gebruik daarnaast linten
(tussen 0.99 en 9.99) in allerlei soorten voor de tafelklem, de
tafelversiering, deurklinken of de kerstboom voor een feestelijk
gevoel. Kids in huis, of gewoon gek op nét een beetje anders? Ga dan
voor vrolijke ornamenten – bijvoorbeeld de dansende kerstman
(11.49 – alleen in de winkel verkrijgbaar) – aan de tafelklem
opgehangen, in de boom of aan de balken of het plafond bevestigd.
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OH DENNENBOOM

Wat zijn je takken wonderschoon
En dan is het tijd voor het uitzoeken en optuigen van
de kerstboom! Oergevoelens van saamhorigheid komen tot leven met kerst. We zijn er voor elkaar, helpen
elkaar en vieren feest met elkaar. We zoeken de natuur
op en nemen haar mee naar binnen. Oude ambachten
komen tot leven in nieuwe en zelfgemaakte kerstdecoraties. Het hoeft allemaal niet perfect, laat je hart spreken.
Juist door er je eigen draai aan te geven houd je het puur
en dat geeft de meeste voldoening. Doe het eens echt
anders en hang je ballen dit jaar op aan gekleurde lintjes
in plaats van aan de tak!

TIP: Heb je geen plek voor een kerstboom? Maak
dan eens een kerstboeket van (gekleurde) kunsttakken
gecombineerd met verlichting. Of kies voor een houten
muurboom en versier deze met al jouw favoriete kerstitems. Ga je toch liever voor de originele boom met ballen? Denk er voor de verandering eens aan om je ballen
te bevestigen met verschillende soorten, extra lange linten – verwondering for sure! Meer inspiratie nodig? Bekijk vanaf november hier DIY-video’s.
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Dit jaar slaan we de standaard rode ballen voor in de boom even over.
We gaan voor ballen met een bijzondere vorm zoals deze aantrekkelijke
groene glazen bal (2.99) of een speciaal deco-tintje (2.59). Voorkeur
voor rond? Kies dan deze sierlijke see-through bal (3.99) met takjes
erin. Maak de ballen eigen door een wit of gouden lint, een robuust
touwtje, lint met pailletten of misschien wel visdraad (verschillende
prijzen tussen 0.99 en 9.99) – doe wat past bij jou!

INSTAWALL, GOUDEN TICKET EN VERWONDERDAG!

Vanaf eind oktober is het bij alle Intratuin vestigingen feest: reuze notenkrakers, elfjes, rijen vol kerstballen in alle denkbare kleuren, een treintje
voor de kleintjes en … een heuse christmas Instawall! Deel jouw kiekje
voor de betoverende muur met #intratuinverwonderland op Instagram
en maak kans op sprankelende prijzen. Bovendien maak je vanaf 2 november bij iedere aankoop kans op het GOUDEN TICKET - hierover meer

in de Intratuin app. Voor de echte fans wordt er op zaterdag 21 november (binnen de afgegeven veiligheidsvoorschriften en met voldoende
afstand) een speciale kerst-verwonderdag georganiseerd met leuke
activiteiten, volop inspiratie, culinaire delicatessen* en een give away*
bij iedere aankoop.
HAPPY CHRISTMAS…
*op=op
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DINNER TIME!
Rijkelijke gevulde
tafels inclusief
cadeautjes
Het kerstfeest barst los; showtime! Ga aan de slag met
de laatste stap in het kerst stappenplan van Intratuin,
de eettafel en cadeaus. Dek de kersttafel in jouw stijl,
pak de laatste cadeautjes in en maak je klaar voor het
kerstdiner. Ook hier geldt weer dat je helemaal los kunt
gaan. Mix bijvoorbeeld de Highway Motel stijl met Earthy
Tones door geometrische vormen en natuurlijke materialen te combineren.

TIP: Dit jaar gaan we voor verrassingen en verwonderingen op de diner tafel. Niets is wat het lijkt. Stop je
kersttakken deze kerst eens in oude gekleurde glazen
(wijn)flessen voor een bijzonder effect. Maak je tafel af
met miniboompjes, lichtgevende figuren en takken van
de kerstboom. Zin in groene vingers? Bekleed de onderkant van je kaarsenhouders met mos. Dit jaar gebeurt het
niet alleen op de tafel, maar ook er boven. Voor een ultiem speels diner creëer je zelf een pluimentooi of hang
je middels deze tafelklem de kerstballen in de spotlight.

Voor de échte decoratie queens is met kerst niets te bont. Plaats
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meerdere standaarden (vanaf 12.99) op je gedekte dinertafel en
behang ze met een bijzondere kerstbal zoals bijvoorbeeld een
gouden kat uit de Lucky Cats-collectie (3.99)! Voor een extra shiny
effect omwikkel je de standaard met kleine verlichting. Verspreid
verschillende kaarsenhouders (keramieke kaarsenhouder 3.99,
kaarsenhouder terazzo 4.99) over de tafel en combineer lange
kaarsen en lage waxinelichtjes voor een speels effect. En gouden
muurdecoratie (26.49) doet het ook uitstekend als tafeldecoratie
rond je saladeschaal. Je gasten zullen hun ogen niet geloven!

Let op: bij gebruik van beeldmateriaal graag credits vermelden voor Louis Lemaire.
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