
Als je meedoet aan Bel en win kan je telefoonnummer door ons worden bewaard voor het doen van  
aanbiedingen. Heb je hiertegen bezwaar, dan kun je dit aangeven als je belt. Dit heeft uiteraard geen 
invloed op je winkansen. Meer informatie over de spelvoorwaarden staat op klantenservice.sanoma.nl. 
Bellen vanuit het buitenland is helaas onmogelijk. Wel vanuit België: 0902 - 400 49 (€ 0,745 p.m.).

Juni is de Maand van het Spannende Boek en Marion Pauw is de  
auteur die dit jaar, tijdens de 27ste editie, centraal staat. Want koop  
je tussen 29 mei en 30 juni een spannend boek, dan krijg je er van  
de boekverkoper een geschenkboek bij dat door haar is geschreven.  
En dan maak je hier ook nog eens kans op alle thrillers van deze  
bestsellerauteur: Drift, Daglicht, Zondaarskind, Jetset en Hemelen. 
Marion Pauw debuteerde in 2005, maar beleefde haar definitieve 
doorbraak drie jaar later, met Daglicht. Voor dit boek won ze de  
Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandstalige  
misdaadroman van het jaar. In totaal verkocht Pauw meer dan 
500.000 boeken.
Heb je niet gewonnen, maar wil je ook wel de boeken van  
Marion Pauw lezen? Kijk op www.amboanthos.nl voor deze en  
andere boeken.

Win een boekenpakket 
met alle thrillers van 
Marion Pauw t.w.v. € 60

ZO DOE JE MEE Bel vóór 3 juli 2015 naar 0909  505 03 21 (€ 0,80 p.m.). Je ontvangt  
een persoonlijk geluksnummer en hoort direct of je hebt gewonnen. Je kunt zo vaak bellen als je wilt.  
De winnaars ontvangen binnen drie weken na afloop van de actie schriftelijk bericht. Prijzen zijn niet in 
geld uit te keren, ook niet gedeeltelijk. De meeropbrengst van deze actie gaat naar Stichting Mama Alice  
in Ayacucho (Peru), die zich ontfermt over zo’n 650 kinderen en jongeren die op straat hebben geleefd  
of slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. De kinderen delen het gevoel niets waard te zijn tot  
ze bij Mama Alice geborgenheid, begeleiding en kansen aangeboden krijgen.  
Zoals vakopleidingen, waar ze duurzame technieken aanleren, wat een pre is  
op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie: www.mamaalice.com

0909 - 505 03 21
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DIY
TIP 3

PURE ROMANTIEK
Week de etiketten van 
verschillende blikjes en tik 
er met een hamer en spijker 
heel veel gaatjes in. Kaarsjes 
erin en voilà: twinkelende 
tafellichtjes!

Uit & thuis
Niet gezegend met een paradijselijk tuintje?  
In deze buitenhuisjes voel je je meteen thuis!

*  Buitenhuisje Berg en Dal: een vrijstaand 
huisje met eigen tuin, terras en veranda, op 
een glooiend landgoed vlak bij Nijmegen.  
(www.bb-bergendal.nl)

*  Het Scandinavisch ingerichte, houten 
Boshuis Nijhildenberg ligt midden in de 
Friese bossen en is op loopafstand van een 
buitenbad. (www.boshuisnijhildenberg.nl)

*  Ooit een schaapskooi, nu een gastenver-
blijf: Lekker Landelijk op de Veluwe scoort 
punten met de overdekte buitenkeuken 
mét houtkachel. (www.lekkerlandelijk.nl)

*  Het Puijenhuis is een beschutte dijkwoning 
met riante tuin op steenworpafstand van 
het Zeeuwse strand. (www.zeelandhome.
nl/Vakantiehuis/1052/Nederlands)

*  Het houten Polderhuisje is een oase van 
rust; het ligt op een eilandje met uitzicht 
over de Eilandspolder.  
(www.polderhuisje.nl)

*  Erve Veldink in de Achterhoek is een wal-
halla voor rustzoekers. Een favoriet stekje? 
De knusse Finse Kota met rendierhuiden en 
houtkachel. (www.erveveldink.nl)

*  Geniet van rust, ruimte en vogelconcerten 
in een rietgedekt bijgebouw op een Drents 
familie-erfgoed. (www.erve-ensink.nl)

Love & Peace! Feelgood geurkaarsen in 
stevig glaasje € 4,95 per stuk (H&M Home).

Met een beetje fantasie hoor je  
het ruisen van de zee. Klassieke 
strandstoel € 99 (Trendyard).

Veilig vuurtje stoken? Gebruik een 
vuurschaal € 69 (Intratuin).

De druppelvormige 
lampion is een tijdloze 
sfeermaker voor bin
nen en buiten € 4,95 
(House Doctor).

Van homemade limonade tot een mojito met 
veel ijs: elk drankje wordt een feestje met 
deze roodwitte blijmakers. 144 papieren 
 rietjes voor € 7,50 (Urbans & Indians).

De Pappelina is 
plastic fantastic. 
Wel zo handig 
voor een buiten
kleed € 75 
(Nordic Blends).

Zin om een uiltje te knappen? De 
katoenen Braziliaanse hangmat 
is ervoor gemaakt € 49,95 
(Urbans & Indians).

Bungelen, dutten,  spelen en lezen. Hangtent 
Cacoon is een allemansvriend voor jong en 
oud € 299 (www.design3000.de).

Het kussen is gemaakt voor de Happy 
Camper € 54 (Ferm Living).

Geef de avond sfeer 
met Diamant, een 
glazen windlicht  
€ 49,99 
(Bloomingville).

Dankzij het koele 
marmer doet de 
stoere snijplank 
het ook goed als 
kaasplank  
€ 32,95 
(Bloomingville).

Zoals de naam  
al zegt is de 
GoLondon lekker 
mobiel. De 
 compacte digitale 
radio verspreidt 
perfect geluid, is 
snoerloos en 
waterdicht € 99 
(Sonoro).

Vrolijk tweezittertje 
van knalrood metaal 
met blank hout € 87,99 
(Praxis).

Wie onder de modder 
of het strandzand zit, 
mag eerst even onder 
de buitendouche van 
Seletti € 189  
(www.fonq.nl).

54 5524 | 1524 | 15


