Hebben & Houden

De schoonheid van de natuur aan de muur
Vlinders zĳn geliefd
vanwege hun schoonheid en gratie. Ze
staan symbool voor
dans en vreugde en
de schoonheid van de
natuur. Met een opgezet exemplaar van
De Museumwinkel in
Nĳmegen kun je er
op een verantwoorde
manier van genieten. De vlinders zĳn
verkrĳgbaar in speciaal voor De Museumwinkel handgemaakte houten lĳsten. De afgebeelde vlinders komen voor

in Peru en Indonesië
en kosten ingelĳst
€289,95. Liever een
goedkoper exemplaar?
De Museumwinkel
heeft meer dan 350
soorten opgezette
vlinders op voorraad,
prĳzen variëren van
ongeveer €10 tot €900.
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Hmmm, koekjes
van eigen deeg
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Als bakkersdochter groeide Marijntje van
Benthum op met de geur van versgebakken
lekkernijen. Haar ouders hadden 25 jaar lang
verschillende bakkerswinkels in het Land van
Cuijk. Inmiddels bakt Marijntje koekjes ‘Van
Eigen Deeg’ in een ambachtelijke bakkerij in
Nijmegen. En, duurzaam en milieuvriendelijk
verpakt.

Verkoopinformatie
De Museumwinkel

“Sinds de start Van Eigen Deeg hebben we

Van Welderenstraat 114, Nijmegen

voor onze koekjes verantwoorde ingrediën-

www.demuseumwinkel.nl

ten gebruikt”, vertelt de koekjesexpert. “Een
verantwoorde verpakking was dan ook een

Bye bye waakhond,
hallo digitale deurspion

logische vervolgstap.” Resultaat? Een volledig
composteerbare verpakking, gemaakt van
landbouwafval, maar met dezelfde kwaliteiten en eigenschappen als normaal papier en
karton.

Helaas, veel criminelen hebben het voorzien op ouderen.
Vaak gekleed in bedrijfsuniform staan ze voor de deur.

De lege verpakking kan bij het GFT-afval en

Met een slimme babbeltruc praten ze zichzelf naar

is na 90 dagen volledig afgebroken. Marijntje:

binnen, om vervolgens waardevolle spullen en contant

“Hiermee laten we als eerste bakkerij zien

geld te stelen. Met een digitale deurspion kijk je via een

dat duurzaam verpakken van koekjes echt

camera wie er voor de deur staat en vraag je naar de reden

mogelijk is.” De ambachtelijke koekjes zijn ver-

van het bezoek voordat je de deur opendoet. Voelt een stuk veiliger. Ook handig: de opna-

krijgbaar in de smaken cranberry kokos, spelt

mefunctie. Voor als je een vergeetachtige of dementerende vader of moeder hebt en wilt

choco, vijg havermout en honing amandel.

controleren wie er op bezoek is geweest.
Voor verkoopadressen: vaneigendeeg.nl
Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via verschillende webshops en doe-het-zelfzaken, prijzen vanaf € 43,99

Trotseer een storm met één hand
Binnen blĳven voor weer en wind?
Natuurlĳk niet. Alleen, een nat pak, dat
wil je liever niet. Een goede paraplu is
dan ook onmisbaar. Het liefst een grote
om met z’n tweeën onder te schuilen.
En een die niet omklapt en uit elkaar
waait bĳ een stevige wind. Met deze
aerodynamische flinkerd hoef je nooit
meer te vechten
met je plu, zelfs niet bĳ
windkracht 10. Door zĳn asymmetrische vorm drĳft de Senz XXL op de
20

wind en hoef je ‘m maar met één hand
vast te houden. Inclusief twee jaar
garantie.
Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via Senz.com voor € 69,90
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