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meer dan 
€4300,-

aan prijzen!Bel & Win Kans maken? Bel 0909-5010617!

Doe mee en steun Free a Girl
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Een stralende lach en 
frisse adem, dat willen 
we toch allemaal? Een 
dagelijkse tongreiniging 
bevordert een frisse 
adem, want daarmee 
verwijder je schadelijke 
bacteriën en 
voedselrestjes. De my-tb 
tongborstel doet het 

allemaal in een handomdraai voor je. 

www.mytb.store

2x Theatertickets Kinky Boots 

2x 2 daags arrangement in een van de prachtige Fletcher hotels* t.w.v. € 119,-

MAMMA MIA! is een wervelende musical waar 
het plezier en de passie vanaf spat.  Als Sophie 
gaat trouwen wil zij door haar echte vader 
‘weggegeven’ worden. Maar wie van de drie 
ex-minnaaars van haar moeder is dat?
Met bekende hits van Abba als Dancing 
Queen,  Knowing Me, Knowing You en uiteraard 
Mamma Mia.  Exclusief te zien in het Beatrix 
Theater in Utrecht, www.musicals.nl. 
Data in overleg.

Japans eten is een belevenis! 
Pure ingrediënten die verser dan 
vers zijn, met subtiele smaken en 
op gezonde wijze bereid. Ervaar 
de smaakvolle Japanse keuken 
op zijn culinaire best in Japans 
restaurant Ai Uchi, gevestigd in het hart van Hilversum.  
Geldig voor 2 personen. www.aiuchi.nl

In deze hilarische en ontroerende 
musical erft Charlie een slechtlopende 
schoenenfabriek. Dan komt Simon op zijn 
pad, een bokser die het liefst door het 
leven gaat als de flamboyante Lola. Om 
de fabriek te redden storten Charlie en 
‘Lola’ zich op de markt van kinky laarzen 
voor dames die eigenlijk geen dames zijn. 
Niet iedereen in de fabriek is even blij met 
deze nieuwe richting.
Data en locatie in overleg.

Overnachting voor 2 personen inclusief een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet.  Hoe werkt het? 
Je ontvangt de cadeaukaart in een luxe geschenkverpakking inclusief hotelgids. Je dient 
altijd vooraf te reserveren via www.fletcher.nl/heerlijkovernachten. Reserveren op basis van 
beschikbaarheid. Volg de instructies en reserveer je overnachting.  Aankomst mogelijk op alle 
dagen van de week. Bij aankomst in het hotel overhandig je je cadeaukaart. De volgende 
kosten zijn niet inbegrepen bij de cadeaukaart: Tax and handling fee. (± €3,-) *Dit arrangement 
is niet geldig in Fletcher Boutique Hotel Duinoord en Fletcher Hotel Amsterdam.

Tina Turner: De Queen of Rock ‘n Roll onthult in 
deze onthutsende autobiografie het nooit eerder 
vertelde verhaal van een wonderbaarlijk leven in 
de spotlights. Penguin Bloom: De komst van een 
gewond eksterkuiken brengt troost in het gezin 
Bloom, waar de moeder na een val plots verlamd is 
geraakt. Een ontroerend boek met prachtige foto’s.

Deze draadloze lader is zeer 
geschikt voor het opladen van 
alle Qi-compatibel smartphones, 
waaronder Samsung Galaxy 
S-Series S6 en hoger en iPhone 
8 en hoger. Laadt standaard 5 
watt op, maar kan tot twee keer 
sneller laden in combinatie met 
een snellader*). Wordt geleverd 
inclusief micro-usb-oplaadkabel.

1x Proeverij Wijnbar Alberto voor 2 personen t.w.v. € 100,-

Kom gezellig langs bij proeflokaal Alberto, de wijnbar in Baarn en proef 
de fantastische wijnen uit de verschillende delen van Europa, inclusief 
heerlijke hapjes en fingerfood. www.wijnbar-alberto.nl

1x Diner in Japans restaurant Ai Uchi t.w.v. €  100,-
1x Boekenpakket t.w.v. € 40,98

voor twee personen  t.w.v. ± € 100,-

1x MyTB Tounge t.w.v. € 119,-

1x Grixx
draadloze oplader t.w.v. € 27,99

2x Theatertickets Mamma Mia!
voor twee personen t.w.v. ± € 100,-
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Kans maken op een prachtige prijs en ook nog eens een (heel) goed doel steunen?

Doe dan mee met onze geweldige Bel&Win en maak kans op een van deze 44 prijzen!

Free a Girl zet zich in voor het 
stoppen van kinderprostitutie 
en wil mensen wereldwijd 
bewust maken van het 
bestaan van kinderprostitutie 
en hen de noodzaak laten 
inzien om het te bestrijden. 
De komende jaren 
concentreren deze werkwijzen 
zich op het bevrijden van 
meisjes uit de prostitutie, 
het aanpakken van de 
straffeloosheid, het bieden van  
werkgelegenheidstrajecten 
aan slachtoffers om ze te 
empoweren en het uitvoeren 
van lobby & advocacy 
projecten om draagvlak te 
creëren. www.freeagirl.nl
De meeropbrengsten 
boven de toegestane 
communicatiekosten van 
max. € 0,45 per gesprek gaan 
naar Free A Girl.

(€ 0,80 p.m
.)

Jij belt (€ 0,80 p.m.) en de meeropbrengst van deze bellijn gaat naar de Stichting Free a Girl *. 

Zo werkt het : bel vóór 25 juli 2019 naar 0909-5010617 (€ 0,80 p.m.), kies de code van de prijs waarvoor je belt en volg  

de instructie die je hoort. Je kunt zo vaak bellen als je wilt en hoort dan direct of je hebt gewonnen. 

De winnaars ontvangen binnen drie weken na afloop van de actie schriftelijk een bevestiging.

Helaas is  deelname vanuit het buitenland niet mogelijk. Meer informatie over de spelvoorwaarden vind je  op www.mijngeheim.nl/spelvoorwaarden



0909-
5010617

(€ 0,80 p.m.).

Bel&Win!

Hoor direct of je gewonnen hebt!
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1x Severin Stoomstrijkijzer t.w.v. € 39,95

De Severin 
Stoomstrijkijzer 

heeft een 
keramische zool 
met een anti-

aanplaklaag en is 
geschikt voor zowel stoom- 

als droogstrijken. Hij is tevens voorzien 
van een traploze temperatuurregeling waarmee je de 
temperatuur eenvoudig aan kunt passen aan de te 
strijken stoffen. www.severin.com

De Montana Master Fryer bakt heerlijke 
krokante frieten op gezonde wijze (50-95% 
minder vet). Daarnaast kun je er groenten, 
hartige snacks, vlees, gevogelte en vis in 
bereiden, net als taart, muffins, worstenbroodjes 
en afbakbroodjes. Supersnelle garing in grote 
mand (1200 gram). De pan en mand hebben 
een keramische coating (100% gifvrij) en zijn 
vaatwasserbestendig. Inclusief gratis grillrek met 
saté-spiesen, toast-rek, muffinvormen en 
2 receptenboekjes. www.sttlelystad.nl

2x Mepal Bloom servies voor 4 personen t.w.v. € 201,67

Deze oorbel is 
gemaakt van verguld 
zilver met daaraan 
een roze toermalijn. 
Toermalijn is een 
beschermende steen 
die je steun en 
toeverlaat kan zijn 
tijdens zware periodes. 
Is deze oorbel voor jou 
gemaakt?

De tijdloze sieraden worden ontworpen door moeder en 
dochter Elselien en Coby van Buuren. Oog voor detail, puur, 
een eigen stijl met smaak én passie voor het ambacht: 
ieder sieraad is authentiek en gemaakt met liefde.  

www.jehjewels.nl

Wil jij je man of vriend 
verrassen met een stoer 
mannencadeau? Geef 
hem dan een vuurkorf van 
BadBoysBrand. Maar liefst 
29 KG aan keihard staal. 
Deze onbewerkte en ruige 
vuurkorf is een held onder 
de vuurkorven. Vandaar 
zijn naam: Hercules. En 
jouw eigen Hercules, die 
intussen dicht tegen je 
aan is gekropen, zal je 
eeuwig dankbaar zijn, want 

schroefjes of boutjes komen er niet aan te pas. Uit de doos 
halen en …klaar! Nu nog een koel drankje erbij en laat de 
romantiek maar oplaaien. Met kortingscode: MIJNGEHEIM 
ontvang je daarnaast 30% korting op de gehele 
productielijn van BadBoysBrand. www.badboysbrand.nl

Een buitenservies zó stijlvol dat je ‘m ook binnen wil 
gebruiken? Met de nieuwe Mepal Bloom lijn is het 
gelukt. Kijk maar van dichtbij: het servies heeft een 
uniek gespikkelde en matte finish geïnspireerd door 
kiezelstenen die gladgeschuurd zijn door water en 
wind, in vier natuurlijke kleuren. Daarnaast is alles 
stapelbaar, oersterk en lichtgewicht. 
Perfect voor de zomerbarbecue! 
En als je niet kunt wachten op mooi 
weer (snappen we), dan gebruik je het 
servies lekker binnen. www.mepal.com

Lichte, luchtige, hydraterende dag- &  
nachtverzorging die direct het vochtgehalte in de 
huid verbetert en met vitaminen die de structuur 
van de huid verbeteren. Hydrateert intensief. 
Door de hoge concentratie actieve werkstoffen 
en toegevoegde vitaminen wordt voortijdige 
huidveroudering voorkomen. Deze luchtige 
serumcrème helpt de huid te herstellen en te 
kalmeren. Optimaliseert het vochtgehalte voor zelfs 
de zeer vochtarme huid. SPF 15 beschermt tegen 
schadelijke invloeden van buitenaf zoals UV-straling.

www.arianeinden.com

De NutriBullet 600 is voor 
iedereen die op een makkelijke 
en snelle manier gezonde 
smoothies of shakes wil maken. 
De krachtige motor vermaalt 
met gemak ook ijsklontjes 
dus hij is ook ideaal voor het 
maken van ijskoude drinks en 
feestelijke cocktails! Kortom: 
een must-have voor een fit en 
gezond huishouden. En met z’n 
strakke, stijlvolle design is de NutriBullet ook nog eens een 
aanwinst voor je aanrecht. www.nutribullet.nl

5x NutriBullet t.w.v. € 79,95

1x MedCos FreezeSculpting t.w.v. € 175,-

Bevries je vet! Met de MedCos FreezeSculpting 
behandeling wordt het vet plaatselijk bevroren, 
wat vervolgens op een natuurlijke manier uit 

het lichaam wordt afgevoerd. Geen naalden, 
geen speciaal dieet, geen operatie, geen 

hersteltijd! Deze unieke behandeling vermindert 
het aantal vetcellen in de behandelde 

gebieden. En vetcellen die er niet 
meer zijn, kunnen ook niet meer 

groeien... Je bent slanker, je 
voelt je beter en je ziet er 
beter uit!  • Wetenschappelijk 
onderbouwde technologie • 

Snelle, eenvoudige en veilige 
behandeling• Pijnloos en 
zonder operatie• Geen jojo-
effect• Bij meer dan 80 
instituten te reserveren. 
www.medcosskinsolutions.nl 

Uit de serie Makkelijke recepten van bij 
ons en uit de wereldkeuken.  
Het boek Kip met kipgerechten voor 
elke smaak, voor jong en oud: met kip 
in haar geheel, kipfilets, kippengehakt, 
kippenbouillons en -soepen en 
kippenbouten.
Het boek Scampi met eenvoudige 
recepten waarbij succes verzekerd is, 
zoals heerlijke Italiaanse risotto met 
scampi’s.  Uitgeverij Manteau

Deze haardroger met een vermogen van 1900 watt, 
is uitgerust met 2 vermogens- en warmtestanden die 
afzonderlijk van elkaar regelbaar zijn. Daarnaast beschikt 
de droger over een koude-luchtstand voor het verstevigen 
van je haar na de warmtebehandeling. Met het handige 
ophangoog hang je de haardroger gemakkelijk weg. 

www.severin.com

3x Severin Haardroger t.w.v. € 21,95

1x Kookboekenpakket t.w.v. € 39,98

09
Code:

12
Code:

13
Code:

4x Jéh Jewels Oorbellen met roze toermalijn t.w.v. € 109,-

3x Montana Master Fryer, MF-399XXL, t.w.v. € 189,-

2x Hercules raw vuurkorf t.w.v. € 199,-

5x Ariane Inden European 24 hours
Ultimate Light Moisturizer (75 ml) t.w.v. € 69,-
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Vakantie vieren op de mooiste 
vakantieparken met heel veel leuke 
dingen te doen en te beleven! Dat 
kan op één van de Oostappen 
Vakantieparken. Alle vakantieparken 
liggen op korte afstand van de 
leukste attractieparken en mooiste 
natuurgebieden van Nederland en 
België. Tevens geniet je tijdens de 
zomermaanden van gratis faciliteiten 
als het zwembad, midgetgolf en 
meer.  Data in overleg.

ww.oostappenvakantieparken.nl

Deze botanische Australian Gold SPF 50 Tinted Face 
Lotion is speciaal ontwikkeld voor de gevoelige 
gezichtshuid. De minerale olievrije factor beschermt 
perfect tegen UVA en UVB straling zonder de huid 
te irriteren. Werkt bovendien als een “primer” die (bij 
dagelijks gebruik) langzaam een kleurtje opbouwt 
(zelfs zonder zon) en helpt om fijne lijntjes en 
rimpeltjes te minimaliseren. 
www.australiangoldshop.nl

De nieuwe CabinZero Adventure Dry 
30L rugzak is een ideale reismaat 
met vijf belangrijke voordelen: 
hij is waterdicht, ultralicht, stevig, 
ruim en compact op te vouwen. 
Dat laatste is handig als je een 
rugzak in je koffer wilt meenemen 
om op vakantie te gebruiken als 
daypack. www.cabinzero.com. 
Sleutelhangerzaklamp Rubytec 
Kao Nature Leaf krijgt zijn energie 
van de zon. www.rubytec.nl

Veilig drinkwater is essentieel als je onderweg 
bent. Mocht het niet voorhanden zijn, dan kan je 
het altijd zelf maken met deze waterzuiveringsset. 
De set bestaat uit een Katadyn BeFree-waterfilter 
in combinatie met een SteriPEN Aqua-
waterzuiveraar en een CamelBak Chute Mag-
drinkfles. Dankzij het lage gewicht en geringe 
volume neem je de set in je rugzak overal 
mee naartoe. www.robijns.nl/katadyn 
De Kambukka, on-the-go drinkfles is 100% 
lekvrij met Snapclean®-technologie 
waarmee het drinkmechanisme met één 
klik uit de deksel wordt verwijderd om het te 
reinigen. De 3-in-1 deksel is voorzien van een 
schuifsysteem met drie standen: volledig 
open (vergadering of koffiepauze), gesloten 
(in de koffer of rugzak) of push-to-drink (in 
de auto of tijdens het lopen). 
www.kambukka.com.

 Katadyn BeFree Waterzuiveringsset t.w.v. €69,89
1x Kambukka, on-the-go drinkfles &
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3x Australian Gold
Botanical Tinted Face Lotion t.w.v. €19,95

1x weekend Oostappen Vakantieparken
voor 4 personen t.w.v. €250,-

1x CabinZero Adventure Dry 30L rugzak
 en een Sleutelhangerzaklamp t.w.v. €67,85


