
UITGELICHT LUXE

Het schaakparadijs is bij elkaar 

gesprokkeld door Ridder Dijkshoorn. 

In de loop der jaren is zijn collectie zo 

groot geworden dat hij er wel een 

museum mee kon openen, en zo 

geschiedde. Het is het kleinste 

museum van Rotterdam, maar het heeft 

de grootse variatie aan schaakspellen. 

Voldoende voor het Guiness Book of 

Records? schaakstukkenmuseum.nl

Een mooi stukje natuur in huis, gemaakt door 

echte ambachtslieden; Woodindustries maakt 

tafels op maat en helemaal naar uw wens. 

Bestel uw droomtafel nu met 10% korting en 

doe mee met de volledige cashback actie. 

Kijk alvast op de website of bezoek de 

grootste tafelshowroom in Nederland,

op vijf minuten van afslag Breukelen. 

woodindustries.nl  

Iemand verrassen? Met de nieuwe DR. GRANDEL 

Hello Beauty cadeauverpakking met daarin de Beauty 

Date ampullen doet u gegarandeerd een orginele 

verrassing cadeau. De roze ampullen egaliseren en 

ontspannen expressierimpeltjes en verfijnen de 

poriën. Voor een simpel en snel beautymomentje. 

€ 15,80,- cosmetic-gallery.nl

ByJacky geeft advies op het gebied van 

exclusieve juwelen. Stuur een foto van uzelf en 

uw juwelenbox op en byJacky maakt een 

persoonlijk voorstel met juwelen die bij u passen. 

Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het maken 

van custom-made designs. Zij helpen u graag 

met out-of-the-box denken! by-jacky.nl

PARTIJTJE SCHAKEN?

UW DROOMTAFEL

STRALEND CADEAU

DRAAGBAAR STATEMENT

De nieuwste methode voor bindweefsel-

massage is ontstaan na meer dan 20 jaar 

onderzoek: icoone. Met 21.600 micro-

stimulaties per minuut is icoone de enige 

methode om uw bindweefsel op een 

effectieve én pijnloze manier te behandelen. 

Wilt u een oplossing voor volumeverlies of 

huidverslapping? Laat u informeren bij 

uskintheclinic.nl of bezoek de kliniekzoeker

uskin.nl/locaties/.

Midden in Rotterdam vindt u in Hillegersberg 

Brasserie Abrazo. De brasserie zit gevestigd 

in een historisch pand. Vanuit het grote terras 

heeft u een waanzinnig uitzicht op de Bergse 

Plas. Voor ontbijt, lunch, diner of een goed 

glas wijn is het in deze trendy zaak goed 

vertoeven. Vergeet niet af te sluiten met een 

heerlijke cocktail. abrazohillegersberg.nl

ONVERGETELIJK 
LEKKER

Speciaal voor u geselecteerd. Van de laatste woontrends en de fijnste 
beautytips, tot bijzondere uitjes.

De collectie van ontwerpster 

Tessa Koops onderscheidt 

zich door prachtige prints 

en een geweldige pasvorm.

Deze wikkeljurk is een echte 

eye-catcher, draagt heerlijk 

en staat elegant. De vrolijke 

print flatteert en de chiffon 

details geven u dat zwierige 

gevoel wat heerlijk voelt op 

een zonnige dag. De jurk 

is verkrijgbaar in de 

maten XS t/m XL. 

tessakoops.com

SUNSHINE DRESS

AGING 
GRACEFULLYIn een chique wijk in Port-au-Prince 

wordt voor de tweede keer in een 

week een vermoord echtpaar 

aangetroffen. Alles wijst op een rituele 

moord. In Haïti, waar voodoo een 

officiële godsdienst is, berichten de 

kranten dan ook al snel over een 

voodoo-seriemoordenaar. Inspecteur 

Bélage wil van die verklaring niets 

weten. Jérôme Loubry/€ 19,99

Gun uzelf het gemak van een prettige wasruimte. Met de kasten 

van de Wastoren creëert u eenvoudig een gepersonaliseerde 

wasmachinekast met de ideale werkhoogte en kastindeling. De 

Wastoren is de enige in Europa met het TÜV keurmerk, dit is het 

hoogst haalbare kwaliteits- en veiligheids-keurmerk. Prijs van 

deze opstelling is € 2.495,-. wastoren.nl

VERDOEMD

MET PLEZIER DE WAS DOEN

promotie

10%
KORTING
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