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Er is geen feest dat zoveel doet voor de sfeer in huis als kerstmis. Bij Morres in Hulst wordt elk jaar weer een eigen 
unieke kerstwereld gecreëerd!
Directeur van Morres, Walter van den Griendt vertelt: “Elk jaar ga ik met mijn partner Maurice tijdens de kerstperiode 
naar Londen waar we sfeer en inspiratie gaan opsnuiven in alle toonaangevende warenhuizen: Harrod’s, Selfridges, 
Libertys, Harvey Nichols, Fortnum & Masons, …
Helemaal opgeladen komen we terug en werken we samen met de teams van inkoop en styling de kerst thema’s uit 
voor het volgende jaar. Eind januari geven we dan de bestellingen door voor december van dat jaar. Dit jaar zijn het 
5 grote trends in kerstdecoratie geworden: “Traditional” met veel rood tinten en een rijk gedecoreerde kerstboom 
voor een heerlijk nostalgisch kerstgevoel. Bij “Travel” kom je uit bij bijzondere en originele kerstelementen uit de 
vier  windstreken, “Coco Chanel” staat voor een woonaankleding in glamour met veel glitters en een vleugje Franse 
 extravagantie, “Romantic” kiest voor zachte kleuren en materialen, voor knusheid thuis en “Nature” haalt het beste uit 
de schoonheid van de natuur met aardse elementen.

Morres is vrijwel het enige woonwarenhuis dat zoveel inspanningen doet voor kerstmis. Dat is een bewuste keuze 
waarbij we – in tegenstelling tot de tuincentra – een unieke combinatie bieden van kerstdecoratie, cadeau shopping, 
feestelijk tafelen en een feestelijk interieur. We creëren een eigen kerstwereld en hebben echt iets voor alle leeftijden, 
voor alle stijlen.
We doen er ook alles aan om onze bezoekers een unieke kerstbeleving te bieden met sfeerbrengers als kerstmuziek, 
kerstmannen, speciale workshops, enz.” 

London komt naar Hulst
Walter brengt Londen naar Hulst want kerst is bij Morres overal, tot in de kleinste details: er worden cadeautafels 
 aangekleed en je kunt een top 25 ontdekken van de leukste kerstcadeaus met o.a. huiscosmetica, geschenken voor 
kids, woondecoratie, functionele cadeautjes voor in de keuken en badkamer, enz. Er wordt bij Morres aan alles en 
 iedereen gedacht, van groot tot klein. Het blijft elk jaar een hele inspanning om Morres kerst te realiseren maar het 
resultaat mag er zijn: een top kerstsfeer en  woonplezier beleving om klanten te verwennen met leuke acties en inte-
ressante kortingen, persoonlijke begeleiding bij hun keuze en eindeloos veel Christmas inspiratie.

Morres’ Christmas!


