
Maar wat is (kerst) LIEFDE ?

We openen onze harten om te zorgen voor elkaar. Om samen de liefde 
van Kerst te vieren. Ver weg maar toch dichtbij: door videobellen wordt 
de afstand kleiner. Voor de één heeft kerst met geloof te maken voor een 
ander is het samenzijn onder een genot van een mooi glas wijn en een 
mooi warm aangekleed kersthuis het ware kerstgevoel.. 
Voor mij is het beide: het vieren van de geboorte van Christus én je huis 
omtoveren in een ware kerstwoning met elegante luxe- en natuurlijke  
materialen en niet te vergeten een lekker hapje met een mooi glas wijn.
Om dit te doen en te kunnen heb je een mooi team mensen nodig die 
liefde hebben voor hun vak dat passie uitstraalt en dat geluk heb ik. 
Wij zijn met een team van 7 vakgekken die elkaar super aanvullen voor 

groot, fijn, en klein bloemwerk.

Christmas with love 
 
Vanuit mijn hart geschreven,
Bert Kuiper.

Christmas with love.

Dit is het thema wat bij ons als een rode 
draad door onze zaken in Heerenveen 
en Sneek  loopt.
Je komt binnen door een groot hart dat 
ik gemaakt heb van diverse groen- en 
plantmaterialen. Dit om in de magische 
sfeer van kerst en liefde te komen.. 
 Zeker met dit afgelopen jaar 
willen we nog meer de magie van Kerst 

beleven met elkaar!    

Om in de magie van kerst te worden  
ondergedompeld die vol zit met liefde, vind ik 

het dan ook belangrijk dat je je welkom en op 
je gemak voelt als je een van onze 

zaken bezoekt, Heerenveen of Sneek.

Mochten we te maken krijgen met een Lockdown, dan  
kunnen wij je altijd laten genieten van onze zaken door een  

videobelafspraak in te plannen om samen met jou door de mooie 
winkels in Heerenveen en Sneek te lopen zodat je nog steeds de 

kerstliefde kunt zien op afstand. Op deze manier kunnen we  
kerstartikelen samen uitzoeken om jouw huis gezellig te 

maken.
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Christmas with love op de zaak of bij de  
thuiswerkers!

Ook dit jaar hebben we weer leuke ideeën om uw 
bedrijf in kerstmagie te brengen. Door een mooi 
kerstboeket op de receptie of een magisch 
aangeklede kerstboom!

Voor de thuiswerkers hebben we een leuke 
setting voor op het  bureau om ook daar een 
beetje kerst magie te brengen! Zo maken we 

het online mogelijk om met elkaar de kerst, in 
sfeer te vieren!

Kerstbomen met Liefde 

Kerstbomen, kerstdecoraties en kerst zijn met mij al 40 jaar 
met elkaar verweven. De liefde voor mijn vak blijft maar  
stromen en dat maakt het juist zo leuk om dit elk jaar weer 
vol enthousiasme te doen. 
Ook voor dit jaar heb ik weer een heel mooi assortiment  
bomen van Picea Omorika tot de sterke Nordmann bomen 

van klein tot groot .Ik heb ze voor de zaak en op het plein 
voor u uitgestald en zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 27 
november 2021.

 “Christmas with love’ Workshop 

Ook dit jaar helaas weer Online.. 
Dit jaar hebben we weer een leuk idee  
uitgewerkt. Je kunt online een leuke workshop 
volgen in een Christmas-with-love-atmosfeer.
Dini leidt u d.m.v. een instructiefilm door alle 
stappen om thuis een mooie kerstdecoratie te 

maken. 

U kunt zich opgeven via de website, maar telefonisch 
opgeven kan ook via 0513-621619

 
Laten we hopen dat we deze kerst liefdevol met elkaar 

 kunnen beleven, in samenzijn met familie en vrienden.

Alvast een toost op het komende jaar!

Creatieve groet namens team He-as en Binnema,
Bert, Dini en Sandra 

Fotografie Johan Brouwer 
Lay-out Affectdesign 


