- Advertorial -

Inspiratiewinkel Auberge des Rêves
verhuist naar Leerdam
Leerdam • Leerdam heeft er vanaf vandaag een nieuwe sfeervolle winkel bij:
Auberge des Rêves. Een echte inspiratieplek voor mensen die op zoek zijn
naar originele handgemaakte meubels.
De winkel, gevestigd in de Kerkstraat 91 (naast het Hofje van mevrouw Van Aerden), wordt gerund door Menno en Anne Maij. Menno is een selfmade meubelmaker en heeft al enkele jaren een werkplaats in de oude steenfabriek in Heukelum.
Daar maakt hij in opdracht meubelstukken van oud en nieuw hout. “De eerste
meubels die ik heb gemaakt waren gemaakt van steigerhout, maar de laatste tijd
maak ik ook veel gebruik van rustiek eiken en originele Leerdamse kaasplanken,
waar vroeger kazen op gerijpt en gedraaid werden. Het oude hout heeft van nature
al een prachtige rustieke, doorleefde uitstraling en voelt ook wat zachter aan.”

maken en je kunt zo beginnen. Het droogt heel snel en de verf laat geen geur
achter.”
Auberge des Rêves verzorgt daarnaast ook workshops, waarbij cursisten uitgebreid
kennis maken en zelf gaan oefenen met de diverse basistechnieken met Chalk Paint
van Annie Sloan. De workshop Basistechnieken is bijvoorbeeld uitermate geschikt
voor iedereen die nog niet eerder met Chalk Paint heeft gewerkt.
De eerste 100 bezoekers van de winkel ontvangen deze week een leuke verrassing.
Meer informatie op de website: www.aubergedesreves.nl en
www.facebook.com/aubergedesreves

Auberge des Rêves is een paar jaar geleden gestart uit pure hobby. Menno en Anne
doen het naast hun gewone werk. Menno is leraar aan het KWC in Culemborg en
Anne werkt bij Syndion. Menno: “Ik heb het altijd leuk gevonden om meubels te
maken. Totdat we een keer ontdekten dat er echt belangstelling bestond voor onze
producten. Ik vind het heerlijk om m’n werk op school te combineren met deze
creatieve hobby. Het is echt een ideale mix.”
Tot nu toe had Auberge des Rêves een shop-in-shop bij Heerlijk Heukelum. Anne:
“Maar we verhuizen naar Leerdam omdat we daar uit onze jas groeiden en hier
wat centraler zitten. Dit pand, het voormalige Oude Poorthuis, straalt van zichzelf
al karakter uit en past helemaal bij het ‘herberg-concept’ wat wij nastreven in onze
winkel.”
Annie Sloan
Anne heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd als stockist van de prachtige Chalk
Paint™ van Annie Sloan. “We zijn supertrots dat we het enige verkooppunt in de
wijde omgeving zijn die de producten van de inmiddels wereldberoemde Annie
Sloan mogen verkopen. Het is een unieke decoratieve verf in prachtige ‘precies
goed’-kleuren, die je onderling ook nog eens eindeloos kunt mengen. Het grote
voordeel is dat je het object niet eerst hoeft te schuren of te gronden. Even schoon-

Verven zónder eerst te schuren en te gronden?

Bestaat dat écht?

Als je genoeg hebt van je meubels of je keuken, geef ze dan simpel én betaalb
aar een tweede leven met Chalk Paint™ van Annie Sloan! Schuren
en gronden is niet langer nodig, dus dat scheelt je héél veel tijd! Chalk Paint™
is ook geschikt voor trappen en vloeren, muren, kunststof, metaal en
zelfs glas.
Deze unieke en kwalitatief hoogwaardige decoratieve verf uit Engeland vierde
onlangs al zijn 25e verjaardag en wordt inmiddels in meer dan 40
landen over de hele wereld verkocht. Chalk Paint™ is leverbaar in 33 authen
tieke en tijdloze kleuren, die veelal hun oorsprong vinden in de 18e
eeuw.
De producten van Annie Sloan zijn in de regio Leerdam, Gorinchem, Vianen,
Culemborg én de Bommelerwaard exclusief verkrijgbaar bij Auberge
des Rêves in Leerdam. Behalve Chalk Paint™ omvat de Annie Sloan-collectie
ook de supermatte en afwasbare Wall Paint, een prachtige bijpassende stoffencollectie én een serie bijzondere stencils om je meubels nóg mooier
te maken. Behalve voor deskundige informatie en kleuradvies, kun je
bij ons ook terecht voor het volgen van de originele workshops van Annie
Sloan.
Zó leuk en makkelijk was verven nog nooit, en íedereen kan het!

Nieuwsgierig geworden? Graag tot snel!
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