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SFEER, HET EVENT VOOR INTERIEUR, TUIN EN ZWEMBAD

Maak van je huis een echte thuis
Op zoek naar inspiratie
voor je interieur? Naar leuke tips voor de tuin? Naar
de nieuwste trends om je
living gezellig te maken?
Of naar info over de aanleg
van een zwembad? Sfeer is
the place to be! Deze gerenommeerde beurs in Flanders Expo is weer twee
weekends lang dé inspiratiebron voor liefhebbers
van woontrends.

› Ook voor de allerlaatste outdoortrends ben je er aan het goede adres. (foto GF)
DOOR SABINE VAN DAMME
——–
Sfeer omschrijven is simpel. Je vindt
er alles, als het over wonen gaat. Jong
en oud, professionals en liefhebbers,
trendsetters en leken, iedereen kan er
zijn gading vinden, net omdat het
aanbod zo uitgebreid is.
Volgens de organisatoren van Sfeer
wordt je huis pas echt een thuis als je
je ziel erin kan leggen. En om die persoonlijke thuishaven bijeen te puzzelen, vind je alle ingrediënten op Sfeer.
Qua interieur varieert het aanbod van
tijdloos tot vintage, van strak tot
speels. Er is gedacht aan verlichting,

design, accessoires en ook kunst is in
het aanbod opgenomen.
TUINARCHITECTEN
EN KLEURCOACHES
Wie ook een buitenruimte wil inrichten, kan op dezelfde beurs terecht.
Want ook buitenmeubels behoren tot
het ruime assortiment, netjes uitgestald volgens de laatste outdoortrends. En daarin wordt ver gegaan.
Sauna? Hamam? Op Sfeer hebben ze
het allemaal. Specialisten zijn aanwezig om een glasheldere uitleg te geven
over installatie en kostprijs. Meer fan
van water? Nog steeds geen pro-

bleem. Ook vijvers, zwemvijvers en
zwembaden behoren ook tot de mogelijkheden.
Wie schrik heeft om door de bomen
het bos niet meer te zien, kan beroep
doen op de aanwezige tuinarchitecten, binnenhuisontwerpers en zelfs
kleurcoaches. Want een imposante
hal van Flanders Expo is uiteraard iets
anders dan een knusse, kleine living.
DIY
Wie graag actief bezig is, en niet alleen wil ‘stelen met de ogen’, kan ook
creatieve workshops volgen. Heel wat
leuke interieurspullen kan je immers

› Een (zwem)vijver om mee uit te pakken? Ook op Sfeer vind je er ideeën in overvloed.
(foto GF)

gewoon zelf maken. Zo zijn er workshops om windhangers te maken in
verschillende stijlen of wanddecoratie uit gerecycleerd karton, maar ook
keramiek en fotografie komen aan
bod. Voor ‘buitenmensen’ is er bijvoorbeeld de workshop ‘hoe zelf oesterzwammen en shiitakes kweken’.
Bij workshops wordt wel aangeraden
om vooraf online tijdig je plaatsje te
reserveren.
Sfeer ontvangt alle bezoekers in stijl.
Ook de cateringpunten op de beurs
zijn dus op de gezelligste manier aangekleed. Honger en dorst kunnen
geen probleem zijn want er zijn een

restaurant, apero- en cocktailbar
aanwezig. Kortom, Sfeer brengt op
een vernieuwende manier interieur,
tuin, kunst en eten bij elkaar.
Het evenement vindt plaats van 16 tot
18 maart en 22 tot 24 maart in Flanders Expo. Op zaterdag en zondag is
de beurs open van 10.30 uur tot 18.30
uur, op maandag van 13 uur tot 18.30
uur, vrijdag van 13 uur tot 18 uur. Op
vrijdag 22 maart vindt van 18 uur tot
22.30 uur ook ‘Nacht van Sfeer’ plaats.
Alle info, tickets en reservaties
voor workshops kan je vinden
op www.sfeer.be.
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KNACK GROEPSAANKOOP
GROENE STROOM EN GAS
BESPAAR GEMIDDELD € 200
OP JE ENERGIEKOSTEN

OB71765

De groepsaankoop groene stroom en gas van
Knack, ondersteund door De Zondag, is opnieuw
een groot succes. Voor een 1-jarig vast contract
doet Vlaamse Energieleverancier jou een aanbod
waarbij de energiekosten gemiddeld 33% voordeliger zijn dan het actuele marktaanbod.

Benieuwd wat je kan besparen?
3 Schrijf je vrijblijvend in vóór 26 maart via www.knack.be/groepsaankoop of bel gratis 0800 26 395.
3 Je klikt na je inschrijving meteen door naar je persoonlijk voorstel en ziet hoeveel jij kan besparen.
3 Jij beslist of je op het voorstel ingaat of niet.
3 Aanvaard je het aanbod? Dan zorgen we voor een vlotte overstap zodat je nieuwe
energiecontract op de door jou gekozen datum van start gaat.

Vragen? www.knack.be/groepsaankoop | knack@ichoosr.com | 0800 26 395
DB574282A9

