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MET EXTRA
FEESTELIJKEKORTING!
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I  LO V E  D E C E M B E R !
D E C E M B E R C A D E A U S  D I E  O P  I E D E R S  V E R L A N G L I J S TJ E  S TA A N !
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Bron: bol.com

De koude wintermaanden zijn aangebroken, 
shop de leukste items of ga erop uit!

Wordt het natuur, hotelovernachting, shoppen, kunst of cultuur? Of gewoon een 
combinatie van alles? Kan prima, want er is op alle gebieden meer dan genoeg te 

doen deze winter! Wij geven u graag inspiratie en daarom hebben wij speciaal voor u 
de leukste tips en uitjes geselecteerd. En dit bijna allemaal met korting!

COLOFON

Productie en uitgave
Lifestyle Media Group

088-8765321

Vormgeving en tekst
Mariska Jongsma 
Louanne Cuijpers
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SCALA SHAPEWEAR VOOR EEN 
BETER FIGUUR EN TEGEN CELLULITE
Er zijn vele soorten en merken shapewear te koop. 
Maar alleen Scala Shapewear is vervaardigd met het 
gepatenteerde Emana garen met actieve biokristallen. Zij 
zorgen ervoor dat de bloedsomloop verbetert en cellulitis 
wordt bestreden. Uw huid zal egaler en gladder aanvoelen.  
Daarnaast zorgt Scala Shapewear voor een beter figuur.

Kies daarom, net als bekende Nederlanders, voor Scala 
Shapewear. Bezoek de website voor uitgebreide informatie 
en om de collectie te bekijken. Er is ook een boxer model 
voor heren! Diverse modellen zijn nu ook in de hippe kleur 
lila te bestellen.

VOORDEEL:
Gebruik de kortingscode EW-LILA bij uw bestelling en ontvang 
20% korting op alle lila producten. Op alle andere modellen en 
kleuren krijgen Elsevier lezers 10% korting met 
kortingscode EW-2019. 
Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 januari 2020. 

Bekijk de gehele collectie op scalaeurope.nl

10% 
korting 

op alle andere
producten

20% 
korting 
op alle lila 

producten
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HET CONCERTGEBOUWORKEST PRESENTEERT: 
MENS & MYTHE

25% 
korting

Ga met korting naar het wereldberoemde 
Concertgebouworkest
Onder de noemer Mens & Mythe speelt het 
Concertgebouworkest in januari 2020 veel muziek die 
geïnspireerd is door Griekse mythes. We wanen ons weer 
in het Griekenland uit de tijd van goden, titanen en orakels.

17 & 19 januari: Prometheus
Werken van Beethoven, Dean & Skrjabin onder leiding van 
Andris Nelsons. Ook met Håkan Hardenbeger (trompet), 
Pierre-Laurent Aimard (piano) en het Groot Omroepkoor.

22, 23 en 24 januari: Alceste
Werken van Lully, Händel, Rameau, Gluck en Mozart 
onder leiding van François-Xavier Roth. Met Anna Lucia 
Richter (sopraan).

30 & 31 januari: Oedipus
Werken van Verdi, Verbey en Stravinsky onder leiding 
van Santtu-Matias Rouvali. Met diverse vocale solisten en 
Staatskoor ‘Latvija’.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam zijn 
er diverse inspirerende en verhelderende video’s gemaakt 
over dit onderwerp.

VOORDEEL:
Een of meerdere concerten bijwonen? Ontvang nu 
25% korting op de kaartprijs! Ga naar de website, 
kies het concert dat u wilt bezoeken, selecteer een 
of meerdere stoelen en vul in het winkelmandje de 
actiecode CO2001EL om de korting te ontvangen. 

Meer informatie op concertgebouworkest.nl/mensenmythe
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VAN GOGH IN HET NOORDBRABANTS MUSEUM

Leer Vincent van Gogh écht kennen in 
Den Bosch.
Vincent van Gogh wordt vaak gezien als een 
eenzame, halfgekke kunstenaar. Maar niets blijkt 
minder waar! De tentoonstelling Van Goghs intimi in 
Het Noordbrabants Museum in Den Bosch rekent af 
met het hardnekkige bestaande beeld en toont de 
mens achter de kunstenaar via vele werken van Van 
Gogh zelf én van de mensen om hem heen.

Van Gogh Hotelarrangement
Combineer uw tentoonstellingsbezoek en dompel 
uzelf onder in de bourgondische, Bossche cultuur! 
Want culinair genieten, dat kan zeker in gastvrij Den 
Bosch. Het bruisende centrum heeft tal van leuke 
kroegjes en smaakvolle restaurantjes en is niet in één 
dag te verkennen. Wilt u de stad écht beleven? Blijf 
dan overnachten in een van de sfeervolle hotels en 
ontvang:

• Entree tentoonstelling Van Goghs intimi
• Luxe lunch bij CÔTE Bar Bistro, een stukje 

romantisch Parijs in het hart van de historische 
binnenstad

• Hotelovernachting incl. ontbijt in een van de 
aangesloten hotels

VOORDEEL:
Prijs vanaf € 69,50 p.p. op basis van 2 personen 
en op basis van beschikbaarheid. Geldig t/m 
12 januari 2020.

Info, voorwaarden en reserveren bezoekdenbosch.nl/vangogh

 2 dagen v.a. 
€ 69,50 

p.p.

Vincent van Gogh, Zelfportret, zomer 1887
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
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THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR IN 
DE LANEN VAN HUIS DOORN
Een charmant lifestyle event met ruim 90 sfeer- en 
smaakmakers, voor een onvergetelijke Kerst en winter. 
BroFbete & vintage, delicatessen, tuinhaarden & BBQ’s, 
interieur accessoires, outdoor boots, winterse wollen 
fashion, shawls & tassen, goud & edelsmeden, kunstenaars 
en nog veel meer. Kortom héérlijk kerstshoppen en 
inspiratie opdoen. 

KerstFair Huis Doorn dag tickets
Donderdag 12 december tot en met zondag 15 december 
geldig van 11.00 tot 17.00 uur.

KerstFair by Night tickets
Vrijdag 13 december geldig vanaf 16.00 tot 20.00 uur.

VOORDEEL: 
Ontvang € 3,- korting op een ticket. Betaal € 12,- i.p.v. 
€ 15,- p.p. met de kortingscode KERSTFAIR. 
Uw ticket geeft ook gratis toegang tot het Museum 
Huis Doorn, exposities en park.

Bestel uw tickets op kersthuisdoorn.nl/actie

3-DAAGS BETUWS FIETS- OF 
WANDELARRANGEMENT BIJ FRUITPARK
Kom tot rust op het Fruitpark Hotel & Spa, ontspannen in de 
wellness, wandelen over het park of relaxen op het terras 
voor jong en oud.

VOORDEEL: 
Geheel compleet arrangement voor maar € 152,50 p.p. 
Reserveer o.v.v. ‘’fiets- en wandelarrangement’’ 
op fruitparkhotel.nl of telefonisch via 0344-607785.
Geldig tot 23 december 2020 en niet geldig op 
feestdagen.

Reserveer op fruitparkhotel.nl of telefonisch via 0344-607785

€ 152,50 
p.p.

€ 3,- 
korting

Arrangement: 
• Aankomst vanaf 10.00 uur met een welkomstdrankje en  
  Betuws lekkernij
• Lunch naar keuze in het restaurant of een lunchpakketje
• 3-gangen diner van de chef op aankomst dag
• Twee overnachtingen in luxe kamer met douche
• Ontbijtbuffet met streekproducten
• Gratis fiets- en wandelroutes
• Gratis gebruik wellness faciliteiten
• Gratis gebruik badjas, slippers en badhanddoeken
• Gratis entree Nationaal Fruitpark
• Gratis gebruik midgetgolf
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EEN MUST VOOR 
SCHAAKLIEFHEBBERS
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. Inmiddels nadert het aantal spellen de 
duizend; voldoende voor het ‘Guinness Book of Records’?.

Het schaakstukkenmusem is het kleinste museum van 
Rotterdam, maar het heeft een grootse variatie aan 
schaakspellen: van Asterix en Obelix tot aan de Muppets, 
van de Grieken en Romeinen tot aan Napoleon tegen 
Rusland, van Kunst tot aan Kitch, het is er allemaal! 

Kom gerust een partijtje schaken op het Groot Rotterdam 
Schaakspel!

VOORDEEL:
Op vertoon van deze pagina ontvangt u een gratis boekje met 
beschrijvingen van verschillende schaakspellen in het 
Schaakstukkenmusem. 

Meer informatie op schaakstukkenmuseum.nl

Gratis
boekje!

UNIEK OVERNACHTEN IN DE 
GEVANGENTOREN IN VLISSINGEN

Geniet van luxe met uitzicht op de zee 
Op een unieke locatie aan de Boulevard de Ruyter van 
Vlissingen kunt u overnachten in de romantische suite van 
de monumentale Gevangentoren. Geniet van een ruime en 
super de luxe suite met uitzicht op zee.

Actieperiode voor de reserveringen loopt van 1-12-2019 tot 
31-03-2020, uitgezonderd feestdagen (1e en 2e kerstdag 
en 31 december). Uiterlijk te boeken voor 15-01-2020.

VOORDEEL:
Ontvang op vertoon van deze pagina een gratis 
champagne ontbijt t.w.v. € 37,50 bij reservering 
van een suite voor één nacht. Reserveer de suite 
uitsluitend via gevangentorensuite.nl. 

Kijk voor meer informatie op 
gevangentorensuite.nl

GRATIS 
CHAMPAGNE 

ONTBIJT



EW Voordeel | 8

BEZOEK DE EUROPARTFAIR IN DE 
WESTERGAS IN AMSTERDAM

Op 6, 7 en 8 december vindt de EuropArtFair plaats in de Gashouder, 
Westergas in Amsterdam. Dit industriële en monumentale gebouw 
contrasteert prachtig met hedendaagse, moderne kunst. Bijna 100 
kunstenaars en galeries met in totaal 22 verschillende nationaliteiten 
zijn vertegenwoordigd. Geniet nu van de mogelijkheid om deze 
professionele Europese kunstenaars te ontmoeten en werk van 
hun te kopen. U vindt er objecten in brons, steen, keramiek en glas, 
schilderijen, tekeningen, grafiek, textiele vormgeving, fotografie en 
conceptuele kunst.

Private view 
De vernissage op 6 december van 17.00-21.00 uur, is een bijzondere 
en elegante kunstavond die de kunstliefhebber de eerste mogelijkheid 
biedt om kunst te kopen. Geniet van een welkomstcocktail, verfijnde 
hapjes en luister naar de jazzy klanken van The Ben FitzPatrick 
Quartet. Alexander Pechtold opent de EuropArtFair om 18.00 uur. De 
vernissage is toegankelijk voor alle bezoekers met een VIP ticket.

VOORDEEL:
Kaarten voor zaterdag 7 en zondag 8 december kosten € 15,-. 
Kaarten voor de VIP-avond op vrijdag 6 december kosten € 25,-. 
Met de speciale kortingscode EAF19 ontvangt u 50% korting op 
uw kaarten. 

Bestel uw kaarten op europartfair.com/tickets

50% 
korting
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Kijk voor meer informatie op artarnhem.nl/bezoeken

ART ARNHEM IN DE EUSEBIUS KERK OP 
11 EN 12 JANUARI

VOORDEEL: 
Bestel online uw tickets en ontvang 
bij aankoop een gratis catalogus via 
artarnhem.nl/bezoeken. 

Art Arnhem in de Eusebius Kerk op 
11 en 12 januari
75 geselecteerde kunstenaars tonen hun mooiste werken in een 
eveneens prachtige omgeving. U kunt genieten van ruim 600 
boeiende kunstwerken, van een glaasje wijn, een frisdrankje of 
een kopje koffie of thee, van kunstboeken en uiteraard ook van de 
passende entourage. 

In het weekend van 11 en 12 januari 2020 is de Eusebiuskerk in 
Arnhem even de grootste en mooiste galerie van Nederland. Alle 
kunstenaars presenteren zich met 1 of meer werken in de catalogus 
(op tijdschriftformaat). Gratis 

catalogus
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WINTERSE DINERCRUISE OVER DE LINGE
WINTER OP HET WATER

€ 5,- 
korting

Misschien is de winter niet direct het seizoen 
waarbij u denkt aan het maken van een rondvaart.  
Toch is juist nu een rondvaart op de Linge een 
onvergetelijke ervaring, zeker voor natuurliefhebbers. 
De uiterwaarden zitten vol met trekvogels, de 
laatste bladeren aan de bomen hebben prachtige 
herfstkleuren en de toch al prachtige vergezichten zijn 
nu weidser dan in de rest van het jaar.

Aan boord van de comfortabele schepen van Rederij 
Leerdam is het goed vertoeven. Binnen, in de gezellige 
salon, heeft de temperatuur nog steeds zomerse 
waarden.

Vanaf 6 december is het schip een en al kerstsfeer met 
duizenden lampjes!

Om het voor u extra aantrekkelijk te maken zijn 
er in november en december een aantal winterse 
arrangementen ingepland.

Arrangement 1
• 4 uur durende rondvaart over de Linge
• Ontvangst met koffie en gebak
• Uitgebreid Lunch buffet
• 2 x koffie of thee en een consumptie naar keuze 

(Holl. Bar)

Arrangement 2
• 4 uur durende rondvaart over de Linge
• Ontvangst met koffie en gebak
• Uitgebreid warm en koud buffet
• een consumptie naar keuze (Holl. Bar)

VOORDEEL:
Op vertoon van deze pagina betaalt u slechts 
€ 37,50 p.p. i.p.v. € 42,50 p.p.. 
Deze actie is geldig tot 31 december 2019.

Kijk voor meer informatie op rederijleerdam.nl/tour of bel 0345-651269
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SLAPEN OP HET STRAND BIJ 
ZANDPAVILJOEN PIER 7 IN VLISSINGEN
Genieten van heerlijke 
extra’s bij aankomst
Ervaar een unieke beleving door te slapen in een 
eigen beachroom op het strand van Vlissingen. De 
Beachrooms zijn jaarrond te boeken en hebben allen 
vrij uitzicht over het strand en de zee waar dagelijks 
grote zeeschepen passeren. 

Naast de beachrooms is er ook een Zandpaviljoen, een 
restaurant en een terras met een sfeervolle lounge. 

VOORDEEL:
Vraag een vrijblijvende offerte aan via 
beachrooms@pier7.nl onder vermelding van EW 
en ontvang bij een reservering een gratis flesje 
wijn t.w.v. € 19,50 en een heerlijk borrelplateau 
t.w.v. € 11,50 p.p. in uw beachroom.  

Meer informatie op pier7.nl

GRATIS 
EXTRA’S BIJ 

RESERVERING

BIJZONDER 
OVERNACHTEN
In een Watertoren in Vlissingen
De monumentale Watertoren in Vlissingen is een 
unieke en kindvriendelijke groepsaccommodatie. 
Gelegen op loopafstand van het strand, de 
boulevard en het bruisende stadscentrum. 

Geschikt voor maximaal zestien personen. In totaal 
zijn er zeven slaapkamers, drie badkamers, vijf 
toiletten, een sauna, een riante tuin met trampoline 
en in de industriële kelder staan tal van spellen. 

VOORDEEL:
Vraag een vrijblijvende offerte aan via 
info@watertorenvlissingen.com onder 
vermelding van EW en bij een reservering 
ontvangt u gratis bedlinnen en handdoeken 
t.w.v. € 14,- per persoon. 
Deze actie is geldig t/m 31 december 2020

Meer informatie op watertorenvlissingen.com 

GRATIS 
BEDLINNEN EN 
HANDDOEKEN

VLISSINGEN SPECIALS
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DOUBLE UP IN 2020 BIJ HOTEL RESTAURANT 
HET ROS VAN TWENTE IN DE LUTTE
Proef en beleef Twente 
De naam van het hotel is niet 
zomaar gekozen. “Het Ros” 
is het beeldmerk van Twente 
en weerspiegelt het hartelijke 
Twentse welkom. Hotel Het Ros 
van Twente is een echt gezellige 
ontmoetingsplek waarbij sfeer 
voorop staat. 

U heeft al een tweepersoonskamer 
inclusief ontbijt en 4 gangen menu 
vanaf € 79,- p.p.. 

VOORDEEL:
Bij boeking van 1 overnachting in de Comfort Kamer met ontbijt en 
een viergangenmenu, ontvangt u een gratis tweede nacht met ontbijt. 
Deze actie is geldig van 2 januari 2020 tot 31 maart 2020. Boek 
telefonisch via 0541 552 525 of per mail info@rosvantwente.nl.

Kijk voor meer informatie op rosvantwente.nl

ONTDEK DE COLLECTIE VAN BEAR DESIGN
Bear Design is al 25 jaar het 
tassenmerk van Nederland. 
Bear Design is toonaangevend 
op het gebied van echt lederen 
tassen en portemonnees. 
Het doel is kwalitatief goede tassen van 
echt leder te ontwerpen en produceren. Dit 
wordt uiteraard gedaan op een duurzame 
wijze, met een eerlijke prijs voor de gehele 
keten van producent tot eindklant.

Bear Design kenmerkt zich door het brede 
aanbod van verschillende collecties. Bear 
Design staat voor stoere en elegante tassen 
voor iedere gelegenheid. Daarnaast is de 
collectie bedoeld voor zowel dames als 
heren. Bear Design is verkrijgbaar in 180 
winkels in Nederland, maar ook in de rest 
van Europa vindt u Bear Design.

Bekijk de gehele collectie op beardesign.nl

GRATIS
2DE NACHT 
EN ONTBIJT
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WARME ECO-KATOENEN SJAAL MET EEN 
BIJZONDER VERHAAL

Designer Wanda van Riet combineert de mooiste motieven 
van toen met duurzame materialen van nu. In de sjaals die zij 
ontwerpt zoekt ze altijd naar verbindingen tussen het verleden 
en het heden. Deze stoere wintersjaal, gemaakt van topkwaliteit, 
is voor zowel mannen als vrouwen, met een motief geïnspireerd 
op het werk van Vincent van Gogh. De sjaal is een perfecte 
combinatie van eco en stoer, voelt heerlijk soepel en is een 
genot om te dragen. Kijk op de website voor meer sjaals, onder 
andere vervaardigd van zijde en bamboe.

Kijk voor de gehele collectie op hendrik.nu

VOORDEEL: 
Ontvang 10% korting op elke sjaal naar keuze op hendrik.nu 
met code C7D4YVMF. Zakelijk bestellen in oplagen of op maat laten 
vervaardigen? Mail naar wanda@vanrietontwerpers.nl of bel op 
073 6120933. Deze actie is geldig t/m maart 2020

10% 
KORTING

Unieke ontwerpen geïnspireerd op het werk 
van Hollandse meesters

“Boeiende verhalen van Hollandse kunstenaars worden tastbaar 
in bijzondere en duurzame producten.” 

ALL YOU WANT FOR X-MAS 
IS TRESANTI
Het snelgroeiende merk TRESANTI focust zich op mannenmode 
en accessoires en heeft alles in huis voor het ideale cadeau voor 
de feestdagen. Of u nu op zoek bent naar een verrassing voor uw 
vader, man, vriend of broer. U kunt kiezen uit allerlei producten, 
zoals een riem, stropdas, sjaal, muts of handschoenen. Hoe dan 
ook, het cadeau zal zowel origineel als tijdloos zijn.

Sjaal: € 39,95 
Handschoenen: € 39,95
Riem: € 29,95
Muts: € 19,95

VOORDEEL:
Ontvang 20% korting op het volledige assortiment met 
kortingscode EW20. Deze kortingscode is in te wisselen 
in de webshop, tijdens de check-out stap C. Om het af te 
maken, levert TRESANTI alle bestellingen standaard in een 
cadeauverpakking. Zo ziet uw pakje er onder de kerstboom 
in ieder geval betoverend uit. 
Deze actie is gedlig van 30-11-2019 t/m 31-01-2020

Kijk snel op tresanti.eu

20% 
KORTING
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Met de feestelijke wijnen van Uniekewijnen.nl
VERRAS IEDEREEN AAN TAFEL 

Uniekewijnen.nl biedt precies wat het zegt: Niet standaard, maar wijnen 
met een verhaal en slechts beperkt verkrijgbaar in Nederland. 

Trakteer uzelf en uw gasten op een feestelijke box vol bestsellers uit het 
assortiment, aanbevolen door vinoloog Claudia Delleman.
 
• Tradition Brut Grand Cru Champagne van het huis Dominique 

Foureur. 
• Hemina wit, de topper van Apatsagi Pannonhalma, Bourgogne-stijl 

uit Hongarije. 
• Les Sorts Sycar, een Spaanse “krachtpatser” van het meer dan 

100 jaar oude wijnhuis Celler Mas Roig
Kijk op de website voor een uitgebreide beschrijving van de wijnen.

Garandeerd een geslaagde wijn-spijs avond: naast 2 flessen van elke 
soort ontvangt u beschrijvingen van de wijnen én bijpassende recepten. 

VOORDEEL:
Bestel deze box nu op uniekewijnen.nl/EW en krijg bij het 
afrekenen direct 10% korting. 
*Deze aanbieding geldt t/m 31 januari 2020

Bestel de wijnbox op uniekewijnen.nl/EW 

STIJLVOL KRISTAL VAN 
LUXORIA

Prachtige glazen 
voor een feestelijke tafel

Het kristal combineert 
wonderlijk mooi met 
serviezen in allerlei stijlen.
Dit wordt verstaan onder 
hoogwaardige en tijdloze 
tafelcultuur.

Meer informatie op luxoria-shop.nl   

VOORDEEL:
Ontvang 10% korting op de gehele 
collectie in de webshop van LUXORIA bij 
een minimum bestelling van € 50,- met 
kortingscode EW2019. 
Deze actie is geldig van 30 november 
2019 t/m 31 januari 2020.

10% 
KORTING

10% 
KORTING
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GA MEE OP ONTDEKKINGSREIS 
OVER LAND EN ZEE

‘Het logboek van de zeevaarder is 
een verzameling van hoogst originele 
kunstwerkjes.’ – Het Parool
In deze prachtig vormgegeven boeken Het logboek van de 
zeevaarder en Het logboek van de ontdekkingsreiziger gaat 
u mee op ontdekkingsreis over land en zee. Aan de hand van 
originele logboeken, brieven, dagboeken, notities en schetsen 
laat poolreiziger en historicus Huw Lewis-Jones u meekijken over 
de schouders van (nautische) ontdekkingsreizigers.

VOORDEEL:
Het logboek van de ontdekkingsreiziger: afgeprijsd van 
€ 34,99 naar € 15,00 t/m 8 december 2019. 
Het logboek van de zeevaarder: € 35,00.

Meer informatie op omniboek.nl

999 GAMES EN KRÖLLER-MÜLLER PRESENTEREN 
NIEUW BORDSPEL: ART COLLECTOR
In Art Collector stapt u in de voetsporen van 
Helene Kröller-Müller en maakt u jacht op de beste 
kunstverzameling. Het toegankelijke kunstspel is 
voor alle leeftijden. Het neemt u mee terug in de 
geschiedenis op een onverwacht speelse manier. 
Tekenaar Erik Varekamp (bekend van o.a. VPRO 
Gids en HP De Tijd) verzorgde de illustraties. 

Meer informatie op brinkzicht.com en proefkolonie.nl

€ 19,99 
korting

€ 9,95 
korting

VOORDEEL: 
Op vertoon van de pagina is het spel Art Collector in de 
museumwinkel verkrijgbaar voor € 10,- i.p.v. € 19,95.
Deze actie loopt t/m 31 januari 2020.

In de webshop van het museum kost het spel € 19,95, maar er 
worden tot 31 december 2019 geen verzendkosten in rekening 
gebracht.

of 
gratis 
verzending
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voor schoonheid met 
respect voor de aarde

Dahlia’s gaan over avontuurlijke 
reizen, ontdekkingen en 

exotische plekken...

 ontdek meer... erbolarioshop.nl

L ’ E R B O L A R I O
B E N E L U X

Shades of


